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Тезу, нібито Євромайдан і протистояння з Росією не залишили
шансів українській економіці на розвиток, теж ось уже три роки активно
нав’язують громадській думці не лише традиційні проросійські лобісти, а
й донедавна майстерно замасковані «консерви».

Утім, реальність цілком протилежна: після асоціації з ЄС українці, звісно, не
стали жити, як у Німеччині чи Бенілюксі, однак економіка поволі відновлюється, а в
низці секторів триває навіть динамічне зростання.
Валовий внутрішній продукт із початку 2017‑го зростає навіть швидше, ніж
торік. Наприклад, якщо в I та II кварталах 2016-го до аналогічних періодів попереднього
року він збільшився на 0,1% та 1,5%, то в I та II кварталах 2017-го відповідно на 2,5% та
2,4%. Замість того щоб зменшитися в результаті «руйнівних наслідків блокади ОРДіЛО»,
ВВП, скоригований на сезонний фактор, у II кварталі навіть зріс на 0,6% порівняно з I
кварталом. Динаміка відбувається на тлі дедалі виразнішої диверсифікації як структури
економіки загалом, так і промисловості зокрема. Ті галузі, які донедавна мали менше
значення в економіці, розвиваються куди стрімкіше, ніж колишні «локомотиви». Це
пояснює, чому за дуже динамічного зростання в низці секторів загальне збільшення
обробної промисловості чи валового внутрішнього продукту все ще дуже помірне: вага цих
секторів в економіці поки що значно менша, ніж традиційних важковаговиків. Проте
диверсифікація, що триває, неодмінно продемонструє свою позитивну роль для стійкості
нашої економіки до галузевих шоків і світової кон’юнктури в майбутньому.
Хто попереду. Одним з основних драйверів зростання у 2017 р. стали будівництво й
роздрібна торгівля. Так, будівельних робіт за січень - липень 2017-го було виконано майже
на чверть більше, ніж за той самий період рік тому. І відбувалося це передусім завдяки
будівництву інженерних споруд (приріст становив 29,5%) та нежитлових приміщень
(+25,7%). Натомість житлове будівництво додало лише 15,3%, хоч і це більш як ушестеро
перевищує темп зростання ВВП і більш як учетверо - обробної промисловості. Обсяг
роздрібної торгівлі за перші сім місяців 2017-го зріс порівняно з тим самим періодом 2016
року в зіставних цінах на 8%. Це більш ніж утричі швидше порівняно з динамікою ВВП і
більш ніж удвічі - обробної промисловості. Додали також транспортні перевезення. У січні липні вантажооборот був на 8,7% більшим, ніж за ті самі місяці 2016-го. До того ж ключову
роль у такій позитивній динаміці відіграв водний транспорт. У пасажирських перевезеннях,
які також зросли за цей час на 9,3%, першість тримав авіатранспорт: пасажирооборот
авіації збільшився на 42,3%. Але й приріст на залізниці (+6,6% до аналогічного періоду
2016-го) був досить значним. Транспортна сфера останнім часом має й одні з найвищих
темпів приросту інвестицій. Зокрема, якщо загалом у першому півріччі 2017‑го капітальні
вкладення в країні збільшилися на 22,5%, то в авіаційному транспорті - на 59,7%, а в
наземному й трубопровідному - на 74,1%. Однак обробна промисловість скидається на
аутсайдера порівняно з будівництвом, торгівлею чи транспортом лише на перший погляд.
Насправді в межах індустріального сектору економіки відбуваються зовсім різноспрямовані
процеси й у низці галузей темп зростання вже зараз вимірюється двозначними цифрами
або принаймні значно випереджає усереднений показник (див. «Локомотиви промислового
зростання»). Так, під час збільшення виробництва в обробній промисловості загалом на
3,5% (за січень - липень 2017-го порівняно з тим самим періодом 2016 року) харчопром
показав приріст 7,9%, машинобудування - 7,7%, текстильне виробництво - 12,7%, меблеве 23,2%. Тенденції до випереджального зростання галузей із вищою часткою доданої
вартості спостерігаються в деревообробці. Якщо в лісопильному й стругальному
виробництві відбулося навіть просідання виробництва порівняно з першими сімома
місяцями попереднього року (–2%), то приріст у сегменті виробів із деревини сягнув 7,8%,
паперово-картонному виробництві - 10,5%. Стрімко нарощують виробництво й інші
«другорядні» галузі української промисловості. Наприклад, коли йдеться про будівельні
матеріали, то виробники керамічних плиток і плит збільшили його на 28,7%. Понад 10%
додав і сегмент скляних та пластмасових виробів. У рази вищі від обробної промисловості
загалом темпи збільшення виробництва продемонструвала й низка підгалузей
машинобудування. Наприклад, майже на третину зросло виробництво батарей та
акумуляторів (+31,9%). На чверть збільшили випуск виробники обладнання для металургії,
добувної промисловості, будівництва. Виробники електронної та оптичної продукції — на
9,6%. Динамічно відновлюється після глибокого спаду й виробництво залізничних
локомотивів, яке за січень - липень 2017-го виробило продукції майже вдвічі більше, ніж за
той самий період торік.
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ТНК & МІЖНАРОДНІ НОВИНИ

КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ

Без ОРДіЛО. Як і прогнозував Тиждень (див. «Промисловість після блокади», №
21/2017), металургійні підприємства на підконтрольній території фактично повністю
компенсували втрати виробництва на окупованих територіях після захоплення
терористами тамтешніх активів. Ще у квітні - травні виробництво в металургії становило
лише 85,5–85,6% рівня аналогічних місяців 2016-го внаслідок припинення врахування в
його загальних обсягах продукції підприємств з ОРДіЛО. Але вже в червні, за даними
Держстату, воно сягнуло 97,9% обсягів аналогічного місяця 2017 року, коли в його складі
враховувалися й обсяги виробництва підприємств із ОРДіЛО. Виробництво чавуну з квітня
по липень 2017‑го на підконтрольній території зросло з 1,47 млн т до 1,55 млн т, сталі (без
напівфабрикатів безперервного лиття) - відповідно з 888 тис. т до 975 тис. т, готового
прокату чорних металів - з 897 тис. т до 985 тис. т, труб - відповідно з 94,7 тис. т до 110 тис.
т. За винятком чавуну ці показники вже перевершили результати липня 2016 року навіть з
урахуванням виробництва на підприємствах з ОРДіЛО. У деяких сегментах металургії та
металообробки, як-от випуск труб (+32,9%) або металевих будівельних конструкцій
(+12,6%), уже значно перевищено торішні показники з підприємствами з тимчасово
окупованої території. Якщо ще у квітні 2017-го виробництво в коксохімічній промисловості
становило лише 65,7% показника аналогічного місяця 2016-го, то в травні воно зросло до
75,2%, у червні - до 93,7% аналогічних місяців 2016-го. З квітня по липень поточного року
виробництво коксу збільшилося на 22% - із 743 тис. т до 906 тис. т. Отже, сягнуло обсягу,
який значно перевищив результат розміщених на підконтрольній території коксохімів у
цей самий період 2016-го. Видобуток кам’яного вугілля в травні 2017-го також сягнув
95,7% показника аналогічного місяця 2016-го, куди включалися обсяги, видобуті на
окупованій території. А в червні результати шахт на підконтрольній території взагалі на
7,2% перевищили обсяги, які в аналогічному місяці 2016-го було видобуто разом із
активами ДТЕК в ОРДіЛО. Гальмує компенсацію втраченого на окупованих територіях
видобутку переважно тривала недоінвестованість державних шахт, які, попри високий
попит на вугілля, і далі зменшують видобуток, тоді як ДТЕК Ахметова нарощує його.
Позитивна динаміка в українській промисловості зараз відбувається завдяки менш
енергомістким виробництвам, що дає змогу суттєво заощаджувати паливо. ВВП та обробна
промисловість від початку року зростали за одночасного значного зменшення споживання
й виробництва електроенергії (з 11,8 млрд кВт•год у червні 2016‑го до 11,4 млрд кВт•год
того самого місяця 2017-го, а також із 12,6 млрд кВт•год до 11,7 млрд кВт•год у липні
відповідних років). На ТЕС, які працюють на вугіллі, у червні 2017‑го воно становило тільки
3,8 млрд кВт•год проти 5,5 млрд кВт•год у червні 2016-го, а в липні - 4,5 млрд кВт•год
проти 6,4 млрд кВт•год у тому самому місяці попереднього року. Зменшення енергоємності
українського ВВП і промисловості, яке відбувається завдяки зазначеним вище структурним
змінам, супроводжується зростанням внутрішнього видобутку блакитного палива.
Газовидобуток у такий спосіб також входить до переліку тих секторів економіки, які як
роблять прямий позитивний внесок у приріст ВВП, так і зміцнюють енергетичну безпеку.
Загалом за перші сім місяців поточного року внутрішній видобуток природного газу більш
ніж на 0,25 млрд м3 перевищив показники цього самого періоду 2016-го. До того ж
щомісяця більшим стає темп приросту видобутку: якщо за три весняні місяці видобуток
порівняно з аналогічним періодом 2016-го зріс на 100 млн м3, то лише за перші два літні —
на 110 млн м3. Більш як на 5% зріс і видобуток газового конденсату: за січень — липень
2017‑го його було видобуто 385 тис. т проти 365 тис. т за той самий період торік. Наразі
цього все ще надто мало, щоб забезпечити внутрішні потреби країни й зняти ризики
періодичних дефіцитів на ринку. Однак галузь має чималий потенціал для зростання.
Експортні пріоритети. Український експорт товарів за І півріччя 2017 збільшився
майже на чверть у доларовому еквіваленті (на 24,2%). Ця динаміка також відбувається на
тлі диверсифікації його товарної структури, що відображає зміни в українській економіці
останнім часом. У результаті поступово долається залежність від експорту тих видів
товарів, у виробництві яких Україна більше не має об’єктивних конкурентних переваг на
світовому ринку (як-от залежні від дешевих енергоносіїв хімпром та металургія).
Наприклад, за результатами І півріччя 2017-го частка товарів колись ключової в експорті
продукції хімпрому (без фармацевтики) становила лише 3,3%, хоча ще 2013-го на неї
припадало 6,4% усього експорту товарів, а 2008-го - взагалі 7,3%. Натомість уже перевищив
її експорт виробів деревообробної та меблевої промисловості (3,9% у першому півріччі
2017-го порівняно з 2,7% у 2013) і поступово наздоганяють вироби легкої промисловості
(2,4% у першому півріччі 2017-го порівняно з 1,8% у 2013-му). У структурі експорту самої
хімічної продукції також відбуваються важливі зміни. Наприклад, динамічно зростає
експорт мила та інших мийних засобів (+24,6% за перше півріччя порівняно з тим самим
періодом 2016-го), ефірних олій (+22,5%), пороху й вибухових речовин. Натомість різко
зменшився експорт добрив, у собівартості яких понад 80% становить дорогий імпортний
газ. Так само й чорна металургія, колись основна українська експортна галузь, дедалі
виразніше здає позиції за обсягами вивозу харчовій промисловості. Наголосимо: йдеться не
про необроблену сільськогосподарську сировину чи всю продукцію АПК, а тільки про вже
перероблену на промислових підприємствах країни продукцію: олію, цукор, борошно,
крупи, плодоовочеву чи м’ясо-молочну продукцію тощо. Її частка в загальному експорті
товарів з України перевищила 20% і претендує на перше місце (наразі її обсяги ледь
поступаються вивозу необробленої продукції сільського господарства та чорної металургії).
На відміну від продукції старої енергомісткої хімії чи металургії нові драйвери українського
експорту мають твердий фундамент у вигляді місцевих джерел сировини та інших значних
об’єктивних конкурентних переваг України над іншими виробниками. Перебільшеними
виявилися й пророцтва швидкої смерті українського машинобудування внаслідок розриву
з РФ та «втрати традиційних ринків». Частка експорту відповідної продукції за перше
півріччя 2017-го становила 11,4%, а низка її видів демонструє і позитивну динаміку, і
значні обсяги експорту. Наприклад, електротехнічної продукції за півроку було
експортовано на $1,2 млрд (+21,1% до аналогічного періоду 2016‑го), інших машин та
обладнання - на $775 млн (+5,5%), продукції суднобудування - на $109 млн (+117,8%). Як
бачимо, українська економіка відновлюється всупереч низці вкрай негативних чинників,
таких як несприятливе для бізнесу середовище, яке створюють неефективні й заточені на
корупцію система державного управління, правоохоронна та судові системи, а також
обмежений доступ до кредитних ресурсів і брак прямих зовнішніх інвестицій. Економічний
розвиток, що відбувається в таких складних умовах, свідчить про колосальний економічний
потенціал країни в майбутньому за умови, що буде вирішено проблеми в системі
державного управління.
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«Цілі сталого розвитку: Україна»
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі України представило
Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», яка визначає
базові показники для досягнення Цілей сталого розвитку.
У презентації взяли участь Перший віце-прем’єр міністр - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України Степан Кубів і заступник Міністра економічного розвитку і
торгівлі Михайло Тітарчук. Цілі сталого розвитку (ЦСР) - показники майбутнього
міжнародного розвитку, що були ухвалені ООН у 2015 р. Кожна країна повинна адаптувати
17 глобальних ЦСР з урахуванням специфіки національного розвитку. Мінекономрозвитку
України працювало над цим питанням і підготувало відповідну доповідь. У ній наведені
результати адаптації глобальних ЦСР до українських реалій: 86 завдань національного
розвитку та 172 показники для їх подальшого моніторингу. Доповідь схвалила Міжвідомча
робоча група високого рівня, до якої увійшли 17 представників міністерств та відомств на
рівні заступників міністрів. "Національна система ЦСР була розроблена за принципом
"нікого не залишити осторонь". Кожна глобальна ціль була переглянута, беручи до уваги
специфіку національного розвитку. Національні ЦСР базуються на політичних,
економічних, соціальних, екологічних, моральних і культурних цінностях, властивих
українському суспільству. Вони визначають спрямованість на турботу про спільне благо та
захист національних інтересів", - зазначив Степан Кубів. Академік-секретар Відділення
економіки НАН України Елла Лібанова, яка здійснювала науковий супровід роботи над
доповіддю, детальніше розповіла про ЦСР для України: “Цілі сталого розвитку - інструмент
монітрингу, який дає змогу проаналізувати результати політики в комплексі. Адаптація
глобальних ЦСР для України не означає, що ми їх спрощували. У деяких випадках ми
навпаки, розробляли набагато амбітніші цілі. Найголовніше, що я хотіла б відмітити - це
необхідність побудови інноваційної, цифрової економіки. Саме вона допоможе нам
зберегти Україну для наступних поколінь”. “Ми вибудували відкритий процес системної
адаптації Цілей сталого розвитку до ситуації в Україні. До нього долучилися понад 800
експертів, включаючи представників Уряду, науковців, громадськість, міжнародні
організації. Ми провели 4 національні та 10 регіональних консультацій з громадськістю для
визначення пріоритетів розвитку відповідно до кожної цілі. Завдання України щодо
реалізації відповідних Цілей орієнтовані насамперед на людину та поліпшення якості її
життя у сприятливому соціально-економічному середовищі та екологічно чистому,
здоровому, різноманітному природному довкіллі”, - розповів Михайло Тітарчук. "ООН
підтримує Україну у її прагненнях долучитися до світової спільноти у адаптації глобальних
Цілей сталого розвитку. Ми переконані, що це стане ще одним кроком, щоб забезпечити
розвиток і процвітання всіх країн", - зазначила пані Джованна Барберіс, Голова
Представництва Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ. Ця робота проводилася за підтримки усіх
агентств ООН в Україні, зокрема, Програми розвитку ООН, та спільно з Інститутом
демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України.
Читати повністю >>>

Голова Комітету з питань промполітики та підприємництва: «Для того, щоб запрацювала
економіка, потрібно приймати промислові законопроекти щотижня». докладніше
Перший заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки: «Боротьбу з проявами корупції в українській енергетиці має
бути продовжено на законодавчому рівні». докладніше

Читайте також: Повний текст
національної доповіді >>>

За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує Верховній Раді
прийняти за основу законопроект про регулювання діяльності з надання небанківських
кредитів під заставу рухомого майна. докладніше
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи підтримує законопроект про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків. докладніше
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та
відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини. докладніше
07.09.2017






Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону
щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг. докладніше
Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства
розглянув проблемні питання житлового будівництва. докладніше
Комітет з питань промислової політики та підприємництва рекомендує спростити
порядок державної реєстрації громадських об’єднань. докладніше
Комітет з питань національної безпеки і оборони затвердив План роботи на період сьомої
сесії та розглянув ряд законопроектів. докладніше
12.09.2017





Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує Верховній Раді
прийняти за основу законопроект про фінансовий лізинг. докладніше
Комітет з питань запобігання і протидії корупції визнав ≈ 130 проектів законодавчих
актів такими, що відповідають вимогам антикорупційного законодавства. докладніше
При Підкомітеті з питань запобігання і протидії політичній корупції Комітету почала
функціонувати Науково-експертна рада. докладніше
13.09.2017





Голова Комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук взяв участь у засіданні
Національної ради реформ, присвяченому прогресу України в процесі приватизації.
докладніше
Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва: Україні важливо
поєднати свою енергосистему з європейською. докладніше
14.09.2017



У Страсбурзі відбулося спільне засідання Бюро Парламентської Асамблеї ЄВРОНЕСТ з
членами Комітету Європейського парламенту у закордонних справах. докладніше
15.09.2017



Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
провів «круглий стіл» на тему: «Нова енергетична стратегія України: Інвестиційні
можливості та виклики». докладніше
20.09.2017



Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та
відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини. докладніше
21.09.2017






Комітет з питань економічної політики рекомендує прийняти за основу проект Закону
щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером яких є
держава. докладніше
Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України розглянув
низку проектів постанов про утворення тимчасових слідчих комісій. докладніше
Робоча група при Підкомітеті з питань запобігання і протидії політичній корупції
упорядковуватиме напрямки використання бюджетних коштів фінансування політичних
партій. докладніше
22.09.2017

 ЗАСІДАННЯ ПАРЛАМЕНТУ



05.09.2017


Відбулося вечірнє засідання сьомої сесії Верховної Ради України. докладніше


07.09.2017



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України (відео). докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше



08.09.2017



Відбулася «година запитань до Уряду» (відео). докладніше
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше

25.09.2017


19.09.2017



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
20.09.2017

Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше


21.09.2017



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
22.09.2017



Година запитань до Уряду (відео). докладніше
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше

Комітет з питань запобігання і протидії корупції ухвалив рішення створити підкомітет з
питань запобігання і протидії корупції в сфері екології та охорони навколишнього
природного середовища. докладніше
Комітет з питань бюджету під час засідання зосередив увагу на питаннях соціальноекономічного розвитку місцевих громад, реалізації інвестиційних проектів. докладніше
27.09.2017




Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи на засіданні розглянув питання щодо роботи Держгеонадр з
надання спеціальних дозволів на користування надрами у 2017 р. докладніше
26.09.2017




Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства
розглянув проблемні питання забезпечення сталого функціонування підприємств
житлово-комунальної сфери для проходження опалювального сезону 2017-2018 років.
докладніше
Відбулося засідання робочої групи з розробки проекту методології здійснення експертизи
відповідності вимогам антикорупційного законодавства проектів нормативно-правових
актів. докладніше
Комітет рекомендує прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Земельного
кодексу щодо стимулювання розвитку сімейних фермерських господарств. докладніше




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

Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк:
Енергоефективність та альтернативна енергетика – основа «нової економіки». докладніше
Комітет вивчає досвід Польщі у питаннях регулювання кібербезпеки. докладніше
Відбулося засідання робочої групи з розробки проекту Закону про захист майнових прав
власників земельних ділянок, запобігання протиправному поглинанню підприємств в
аграрному секторі економіки. докладніше
28.09.2017




У Комітеті з питань культури вважають, що бюджетні видатки на культуру і мистецтво
зростають третій рік поспіль. докладніше
У Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення відбулася
зустріч з представниками Світового Банку та Міжнародного валютного фонду. 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

 НАРОДНІ ДЕПУТАТИ

Юрій Луценко підписав підозру нардепу
Олесю Довгому

Приватизація об'єктів держвласності має відбуватись відкрито із
залученням українських та іноземних інвесторів
22.09.2017

Генпрокурор Юрій Луценко особисто підписав підозру
народному депутату Олесю Довгому. Про це повідомили видання
О.ДОВГИЙ
INSIDER та Українська правда.
"Підозру Луценко підписав, після того як Спеціалізована антикорупційна
прокуратура (САП) не могла її більше місяця оформити", - цитує INSIDER джерело у
Генпрокуратурі. "Так, це правда, генпрокурор підписав підозру", - сказала прес-секретар
генпрокурора Лариса Сарган, передає Українська правда. Сарган уточнила, що
Спеціалізована антикорупційна прокуратура оновила матеріали провадження, і
генпрокурор це підписав. Як відомо, Олесь Довгий був єдиним, кому не вручили підозру
після рішення ВР про зняття з нього недоторканності та дозвіл на притягнення до
відповідальності. Довгого обвинувачують у незаконному виділенні землі заказника Острів
Жуків під забудову. В поданні фігурував епізод лише по кооперативу "Технолог", але 1
жовтня 2007 року Довгий провів через сесію Київраду мінімум 11 однотипних рішень по
кооперативах з підставними членами, де виділив землі природоохоронного фонду. 11
липня Верховна Рада проголосувала за зняття депутатської недоторканності та
притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олеся Довгого.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua

12.09.2017

Під головуванням Президента Петра Порошенка Національна рада
реформ розглянула законопроект, спрямований на забезпечення прозорості
і ефективності приватизації державних підприємств.
Глава держави підкреслив, що це питання є надзвичайно важливим для України, її
інвестиційного клімату та перспектив економічного зростання. Петро Порошенко
подякував Уряду, фахівцям міжнародних організацій, представникам Президента, які брали
участь в розробці документу. «Маємо, нарешті, вдосконалити законодавство приватизації.
Не лише через запровадження електронних аукціонів, а повністю забезпечити прозорий
процес», - наголосив Глава держави. Президент зазначив, що у влади є бажання і політична
воля забезпечити приватизацію об’єктів державної власності ефективно, відкрито,
конкуренто і за новими законодавчими нормами, які забезпечать доступ до цього процесу
вітчизняних і іноземних інвесторів, за виключенням країни-агресора. За його словами,
необхідно обговорити і в найкоротші терміни запропонувати Парламенту оптимальний
варіант приватизаційних правил. Президент наголосив, що приватизація важлива не лише
для залучення коштів. «(Вона важлива – ред.) пошуком ефективних власників, які
забезпечать зростання економіки, випуск конкурентної продукції, зростання експорту,
відновлення валютного балансу держави», - сказав Президент. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Народний депутат Максим Поляков вніс
вже другу заставу

Європі потрібна сильна Україна – політично,
соціально, економічно

22.09.2017

Народний депутат Максим Поляков вніс уже другу заставу у
розмірі 608 тис. грн. Про це повідомив керівник Спеціальної
М. ПОЛЯКОВ
антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
"Я публічно казав Полякову, щоб він надів браслет. Він цього не зробив і тому
сплатив перший раз заставу у розмірі 300 тис. грн у Держбюджет та потім йому призначили
нову заставу, він вніс ще 608 тис. грн", - сказав Н.Холодницький в ефірі ток-шоу "Право на
владу". Нагадаємо, 21 липня Солом'янський райсуд Києва обрав нардепу Максиму Полякову
запобіжний захід у вигляді застави у сумі 304 тис. грн. Крім того, відповідно до рішення
суду, на М.Полякова було покладено обов’язки носити електронний засіб контролю, здати
паспорти, утриматися від спілкування з іншими фігурантами справи та не полишати місце
реєстрації без попередження слідчих. Нардеп вніс заставу, однак виконувати рішення в
частині носіння браслету публічно відмовився. Через півтора місяці М.Полякову все ж таки
одягли "браслет". Солом’янський райсуд Києва продовжив строк дії процесуальних
обов’язків, покладених на М.Полякова, на два місяці - до 17 жовтня. Також суд зарахував на
користь держави внесену М.Поляковим заставу і призначив нову в 608 тис. грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
 ПРЕЗИДЕНТ

Щорічне Послання Президента України
до Верховної Ради

15.09.2017

Україна продемонструвала політичну волю до системних перетворень і
незважаючи на триваючу російську агресію, за три роки довела і здатність
проводити реформи, і продемонструвала результати.
«Політичну волю до системних перетворень ми уже неодноразово перетворювали у
наш спільний успіх. Незважаючи на триваючу російську агресію, за три роки Україна не
лише довела здатність проводити реформи, але й продемонструвала результати», - сказав
Президент Петро Порошенко під час виступу на 14-ій Щорічній зустрічі Ялтинської
Європейської Стратегії (YES): «Чи це новий світ? І що він означає для України?». Глава
держави наголосив: «Зростає економіка, очищено банківську систему, скорочено бюджетні
витрати, триває успішна співпраця з МВФ. Позитивні очікування відображені і у підвищенні
наших рейтингів провідними кредитними агентствами». Він підкреслив, що ми маємо не
лише створити умови для переходу від економічної стабілізації до економічного зростання,
але й реалізувати їх. Президент також підтримав ініціативу наших литовських друзів щодо
розробки плану підтримки України. «Вільний світ став на шлях боротьби за новий
світопорядок. Від нашого успіху чи невдачі залежатиме те, яким врешті буде цей світ, якою
буде Європа, якою буде Україна. Це може бути світ демократії, сталого розвитку і
процвітання. Світ, в який житиме здобутками нашої цивілізації, досягненнями Ілона Маска,
можливостями штучного інтелекту, дослідженнями андронного колайдера чи
перспективами криптовалюти», - наголосив Президент. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Світ визнає ефективність наших реформ –
Президент Порошенко

07.09.2017

Президент України Петро Порошенко зазначив, що у
щорічному Посланні до Верховної Ради чимало уваги приділяється
П.ПОРОШЕНКО
позитивним зрушенням.
«Не для того, щоб похвалитися, хоча у звіті нічого поганого і нема. Хотілося б, щоби
кожна людина, яка нас дивиться чи слухає, мала нагоду переконатися: країна, яку ще три
роки тому сподівалися наші вороги стерти з політичної карти світу, не просто захистила
себе, не просто вистояла, а знайшла в собі сили мінятися і рухатися вперед. Народ, який
всьому світові продемонстрував таку дивовижну силу волі, має право пишатися собою», зазначив Глава держави. В той же час, за його словами, проблеми потребують більшої уваги,
ніж досягнення, адже залишається фактом, що суспільство незадоволене життям і владою.
«В умовах зовнішньої агресії та економічної кризи, гірких втрат і чималих матеріальних
збитків відчуття справедливості – зараз загострене як ніколи. Люди неначе оголеним
нервом реагують на щонайменшу неправду», - підкреслив Президент. Так, внаслідок війни
три роки тому в Україні різко впав рівень життя. «Люди вважають, що тим, що вони все це
витримали, поставилися до труднощів із розумінням, народ сумлінно виконує свою частину
суспільного договору. Чого не скажеш про верхи, які, згідно поширеної думки, на вівтар
спільної перемоги поклали надто мало і не забезпечили зримих змін. Недовіра до
державних інститутів – нових і старих, до політиків – владних і опозиційних, переростає в
глибокі зневіру, апатію і депресію. Щоб усунути цю небезпеку, ми повинні діяти негайно і
швидко, дати друге дихання і боротьбі з корупцією, й економічним перетворенням», підкреслив Глава держави, додавши, що необхідно прибрати щонайменше підёрунтя для
розмов про нібито відкочування реформ і наступ контрреволюції.
Читати повністю >>>
Відео: Виступ Президента України у
Верховній Раді України >>>
За матеріалами president.gov.ua

Світ має поважати суверенне право
вільного вибору націй

Президент прийняв вірчі грамоти у послів
Данії, Афганістану та Грузії

20.09.2017

08.09.2017

Президент України прийняв вірчі грамоти у послів Королівства Данія
Рубена Медсена, Ісламської Республіки Афганістан Сардара Мохаммада
Рахман Огли та Грузії Гели Думбадзе.
Глава держави привітав Рубена Медсена з початком його місії в Україні на посаді
Посла Данії. Президент наголосив на важливості збереження позитивної динаміки
торговельно-економічних відносин між Україною і Данією. Глава держави висловив
вдячність уряду Данії за підтримку реалізації в Україні проектів, покликаних посилювати
боротьбу з корупцією, сталий економічний розвиток, а також сприяти захисту прав
людини. Петро Порошенко привітав готовність Данії провести Другу конференцію щодо
реформ в Україні у червні 2018 р. З Послом Ісламської Республіки Афганістан в Україні
Сардаром Мохаммадом Рахманом Огли Президент України обговорив активізацію
політичного діалогу та поглиблення співпраці в рамках міжнародних організацій. Окремо
було наголошено на існуючому потенціалі двосторонніх економічних відносин, відзначено
важливість започаткування діяльності Спільної комісії з торговельно-економічного
співробітництва. Під час бесіди з новопризначеним Послом Грузії в Україні Гелою Думбадзе
Глава держави обговорив реалізацію домовленостей, досягнутих в рамках Державного
візиту Президента України до Грузії (17-19 липня 2017 р). Сторони відзначили активізацію
політичних контактів на найвищому рівні, новий поштовх яким надало підписання
Декларації про стратегічне партнерство. Окрему увагу приділено координації спільних
зусиль з деокупації територій України і Грузії, інтеграції України і Грузії до ЄС та НАТО.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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18.09.2017

Президент зустрівся з представниками міжнародних інвестиційних
інституцій, під час якої привітав іноземних інвесторів із завершенням
процесу розміщення українських суверенних бондів на $3 млрд
«Україна сьогодні вперше за останні три роки, вперше з часу початку агресії Росії
проти нашої країни, вийшла на ринки суверенних запозичень», - сказав Глава держави.
Президент наголосив, що «кожен з інвесторів своїм доларом голосує за успіх наших
реформ». Глава держави окремо подякував партнерів України з Міжнародного валютного
фонду, Світового банку, з Міжнародної фінансової корпорації, Європейського банку
реконструкції та розвитку, які «спільно з нами проводили ці реформи і, на сьогодні, світ
визнає їх ефективність». Президент підкреслив, що раніше Україна запозичувала і лише
накопичувала борги. «На сьогодні ми робимо реформи і сьогоднішні запозичення є
фінансовою подушкою – фінансовим фундаментом для проведення подальших реформ», підкреслив Петро Порошенко. Відзначимо, Президент України провів зустріч з Президентом
Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті. Порошенко позитивно
відзначив діяльність ЄБРР у питаннях адміністрування Чорнобильського Фонду Укриття та
Рахунку ядерної безпеки. Нагадаємо, Президент України прийняв Першого заступника
Директора-розпорядника МВФ Девіда Ліптона. Вони обговорили стан впровадження
освітньої, медичної та пенсійної реформ. Президент відзначив важливість створення
ефективної системи боротьби з корупцію в Україні. Сторони обговорили перспективи
виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику в контексті надання
чергового траншу Україні в рамках програми Механізму розширеного фінансування.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Президент Петро Порошенко заявляє про рішучу підтримку позиції
поваги та гарантії суверенітету в світі. Під час виступу на 72-й сесії
Генеральної Асамблеї ООН Глава держави зазначив:
«Дозвольте чітко заявити, що ми, в Україні, не можемо не погодитися із закликом
поважати та гарантувати суверенітет у глобальному вимірі». Президент також підтримав
позицію з цього питання, проголошену напередодні Президентом США Дональдом
Трампом. Глава Української держави нагадав, що коли засновувалася ООН, вона
«задумувалася для того, щоб підтримувати мир та безпеку у світі на основі принципів
поваги до суверенітету та цілісності кордонів». «Нації-засновниці, серед яких була і Україна,
прагнули убезпечити світ, де поважають суверенне право вільного вибору. Це той принцип,
на сторожі якого мали бути п’ять постійних членів Ради Безпеки в ім’я сталого миру та
безпеки. Це саме той принцип, який так безцеремонно порушила проти моєї держави одна
країна з цієї п’ятірки. Це саме той принцип, який ми маємо повернути всіма засобами та
інструментами, що є в наших руках», - сказав Президент. Він підкреслив, що в цих умовах,
«Україна – це саме те місце для інвестування у цю благородну справу в ім’я сталого миру та
безпеки». «Це те, за що мільйони українців боряться з початку російської агресії в 2014 році
в Криму і на Донбасі», - зазначив Петро Порошенко. Президент також нагадав усім про
втрати, які понесла наша країна. «Трирічна війна з Росією – це 10 тисяч вбитих, 7%
окупованої української території, 20% української економіки – захопленої, знищеної чи
просто вкраденої», - сказав він. Президент також наголосив, що Україна повністю віддана
імплементації Порядку денного сталого розвитку до 2030 року та Цілей сталого розвитку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Адміністрації Президента України

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

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА. ВІДОМСТВА

Канада, МВФ, ЄБРР, ЄС та США консультуватимуть Мінфін у
реформі Державної фіскальної служби

Прем'єр-міністр: Реформи, які ми робимо,
потрібні Україні, а не МВФ
13.09.2017

Уряд послідовно реалізує програму реформ, які спрямовані на
забезпечення стабілізації ситуації в Україні і зростання її економіки.
Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час
зустрічі з Першим заступником директора МВФ Девідом Ліптоном.

В.ГРОЙСМАН

«Уряд високо цінує співпрацю з Фондом та його вклад у проведення реформ в
Україні. Ми налаштовані на подальше виконання нашої спільної з МВФ програми, яка є
надзвичайно важливою для України. Реформи, які ми робимо, потрібні Україні, а не МВФ », сказав В.Гройсман. Ліптон підкреслив, що, на його думку, Україна демонструє відмінні
результати у вирішенні першочергових економічних та соціальних питань. За його
словами, те, що Уряду вдалось забезпечити впродовж останнього року стабілізацію
ситуації, створює хороші передумови для того, щоб перейти до більш динамічного
економічного росту. «Світова економіка зараз зростає. І зараз це момент можливостей для
України, які можна й треба використати», - сказав Девід Ліптон. Глава Уряду України також
проінформував співрозмовника про стан справ з реалізацією освітньої, пенсійної, медичної
реформ та реформи управління підприємствами державної власності, а також про хід
підготовки проекту держбюджету на наступний рік. «Щодо бюджету 2018 р., то цієї п’ятниці
ми представимо ключові позиції документу, які співпадають з показниками раніше
ухваленої Бюджетної резолюції», - підкреслив Глава Уряду. За результатами сьогоднішніх
переговорів сторони домовились продовжити взаємодію для визначення наступних кроків
з фінансової підтримки реформ в Україні з боку МВФ.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Ми пропонуємо бюджет економічного
розвитку і готові до діалогу
19.09.2017

Кабмін вчасно подав до Верховної Ради проект державного
бюджету на 2018 рік і готовий до всебічного діалогу по ключових аспектах
документа. Про це сказав Прем’єр-міністр України.
«Бюджет опублікований, вже є коментарі, і я буду дякувати за поради й оцінки. Хочу,
аби ми вийшли на якісний документ для прийняття у другому читанні й в цілому. Чим
раніше ми це зробимо, тим буде краще для держави, - сказав Глава Уряду під час зустрічі з
експертами, присвяченій обговоренню бюджету. – За пріоритети бюджету я готовий
боротися і доводити свою позицію, а технічні питання – будь ласка, давайте дискутувати.
Ми тестуємо й корегуємо свої рішення в такому діалозі». Глава Уряду нагадав основні
аспекти бюджету та макропоказники, на яких розрахований документ. Так, Кабінет
Міністрів закладає прогноз росту економіки в 2018 році на 3%, інфляції – 7% і дефіциту –
2,7% ВВП. Разом з тим заплановані доходи бюджету – понад 1 трлн грн, ріст мінімальної
заробітної плати – до 3723 грн. Зростання видатків по соціальних програмах, у тому числі
по програмі субсидій – до понад 122 млрд грн. Безпека й оборона – не менше 5% ВВП, у
тому числі армія – не менше 3%. Бюджет дорожніх робіт – 44 млрд грн, у тому числі 4 млрд
грн на дорогу «Львів – Одеса» через Вінницю, Умань, Миколаїв і Херсон. Далі – розвиток
агросектору, який має стати точкою росту. Загальне асигнування на галузь на 2018 рік – 7,3
млрд грн, у тому числі 1 млрд грн на програму розвитку фермерства, 1 млрд грн на
програму компенсації вартості техніки українського виробництва, 2 млрд на програму
підтримки тваринництва і побудову нових комплексів. До кінця року, як очікують в Уряді,
буде сформована й узгоджена програма кредитування аграріїв з боку державних банків.
Окрема увага бюджету – освіті, і передусім зростанню на 25% зарплат вчителів, медицині в
частині продовження започаткованих цього року програм та змін, науці й культурі.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Україна має всі можливості увійти в ТОП-40
рейтингу Doing Business
20.09.2017

Україна має всі можливості в середньостроковій перспективі увійти
до ТОП-40 країн рейтингу Doing Business і запровадити регуляції, які
дозволять наростити сектор малого й середнього підприємництва.
Глава Уряду взяв участь у відкритті нової он-лайн платформи спілкування та
взаємодії влади й бізнесу, розробленої за сприяння Офісу ефективного регулювання BRDO
та Представництва ЄС в Україні. Нова платформа дозволяє підприємцям швидко розпочати
власну справу за 15 напрямками, причому здебільшого в галузі малого й середнього
підприємництва – від ресторану до приватного дитячого садка й кабінету сімейного лікаря.
Платформа представлена в Києві і до неї долучилися три українські міста - Миколаїв,
Чернівці й Вінниця. «У нас є величезне завдання з точки зору розвитку національної
економіки. І воно буде виконано, в тому числі, тоді, коли ми розвиватимемо малий й
середній бізнес, коли започаткувати власну справу буде легко й прозоро», - сказав
Володимир Гройсман. Він підкреслив, що Уряд робить багато для досягнення поставленої
цілі. Вже скасовані понад 360 безпідставних та безглуздих регуляцій, натомість розроблені
законопроекти, ухвалення яких дозволить покращити умови ведення бізнесу в Україні.
«Впевнений, що регуляція в державі має бути розумна, а дерегуляція – помірна. І все має
бути направлене на забезпечення якості ведення бізнесу», - сказав Прем’єр-міністр. При
цьому він сказав, що проблеми у підприємців існують, і стосуються вони підключення до
мереж, виділення земель тощо. «Такі проблеми, але там, де місцева влада відповідальна, де
запроваджені прозорі й зрозумілі правила гри, там ми бачимо розвиток. І про такі практики
маємо говорити й приводити приклади, - сказав Глава Уряду. - Ми можемо і маємо все, аби
зробити бізнес успішним і посилити свої позиції в рейтингу Doing Business – увійти до ТОП40 країн рейтингу. Це реальність».
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.09.2017

Міністр фінансів Олександр Данилюк, Держсекретар Мінфіну Євгеній
Капінус та в.о. Голови ДФС Мирослав Продан зустрілися з партнерами для
формування Наглядової ради Проекту з комплексної реформи ДФС.
У зустрічі взяли участь Хьюг Мінгареллі, Посол ЄС в Україні, Роман Ващук, Посол
Канади в Україні, Ернст Райхель, Посол Німеччини, Франсіс Маліж, Керуючий директор
ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу, Брайан Сіл, представник Мінфіну США, Уоррен
Вілсон, співробітник економічного відділу Посольства США, Йоста Люнгман, представник
МВФ в Україні. Основною темою обговорення стала імплементація усіх напрацювань щодо
реформи ДФС, над чим вже працює Група впровадження реформи разом з Робочими
групами у складі представників Мінфіну, ДФС та консалтингової компанії. “Мета Проекту перетворити ДФС на ефективну та сучасну структуру з розвинутою системою ІТ,
автоматизованими та прозорими процесами, та максимально зрозумілою системою
обслуговування. Радий, що у всіх є спільне бачення того, як має відбуватися реформа та що
саме потрібно трансформувати”, - зазначив Міністр фінансів. Усі міжнародні партнери
підтримали ідею створення Наглядової ради та погодилися допомагати в реформуванні
ДФС. Відзначимо, перспективи подальшої співпраці обговорювалися під час зустрічі в.о.
Голови ДФС Мирослава Продана та керівника Програми з експортного контролю та безпеки
кордонів в Україні (EXBS) Посольства США в Україні Джеймса Джонса.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
МВС за сприяння КМЄС спитає думку громадян про основний
документ відомства - «Стратегію-2020»
11.09.2017

Міністерство внутрішніх справ України (МВС) презентувало свою
стратегію - фундаментальний документ щодо реформування відомства на
період до 2020 р. Про це повідомляє chp.com.ua
«Стратегія-2020» - результат кропіткої багатомісячної роботи, до якої на всіх етапах
долучилися експерти Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС). До цього,
міжнародні організації не були на стільки близько залучені до розробки стратегії МВС.
Документ, повна назва якого - "Стратегія розвитку системи Міністерства внутрішніх справ
України 2020" – визначає напрями роботи всіх органів МВС: Нацполіції, Державної
прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацгвардії, Державної
міграційної служби, а також сервісних центрів МВС. Місія, яка тісно співпрацює з
міністерством, Нацполіцією та Державною прикордонною службою, вважає «Стратегію2020» одним із найважливіших стратегічних документів, покликаних прискорити реформи
в секторі цивільної безпеки в Україні. …
Читати повністю >>>
За матеріалами chp.com.ua
Павло Клімкін бере участь в Афінському
демократичному форумі
14.09.2017

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін бере участь в
Афінському демократичному форумі, який традиційно проходить у рамках
відзначення Міжнародного дня демократії.
Організаторами форуму, що проводиться за підтримки Фонду демократії ООН
(UNDEF), є видання «The New York Times» та мерія грецької столиці. У форумі беруть також
участь Міністри закордонних справ низки країн Європи та Африки, колишній Генеральний
секретар ООН Кофі Аннан, керівники впливових світових медіа, відомі політики, експерти
та журналісти. У рамках форуму Міністр закордонних справ України дав інтерв’ю
європейському англомовному тижневику «New Europe» (наклад 100.000 примірників). На
тлі російської агресії проти України Павло Клімкін привернув увагу до важливості єднання
зусиль міжнародної спільноти у протидії актуальним загрозам та злочинам, що виникають
внаслідок порушення агресорами міжнародного права. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
На часі розроблення програми розвитку
малих міст України

18.09.2017

В Україні щороку зростають обсяги залишків коштів місцевих бюджетів
на казначейських і депозитних рахунках. Станом на 01.01.2016 вони складали
31 млрд гривень, на 1 січня 2017 року – 49 млрд.
Органам місцевого самоврядування буде складно пояснювати свою позицію, якщо 1
січня 2018 знову зростуть ці залишки, приміром, до 55 млрд чи більше. Кошти, спрямовані
місцевим бюджетам, повинні підвищувати якість життя громадян. Про це наголосив Віцепрем’єр-міністр-Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко у
рамках виступу на Українському муніципальному форумі. За його словам, ситуація з
неефективним використанням цих коштів б’є насамперед по інтересам розвитку малих
міст, де їх бракує. «Пропоную, з огляду на проблеми в малих містах з водопостачанням,
централізованим опаленням, ЖКГ спільно розробити програму розвитку малих міст із
залученням державної підтримки. Можемо спрямувати ці кошти на підтримку міст, яким не
вистачає власних надходжень. Адже ДФРР не завжди враховує питання малих міст. Хоча
попередньо наш підхід був у тому, аби в розрізі регіону насамперед надавалася підтримка
для інфраструктурного розвитку саме малих міст», - зазначив Зубко. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Віце-прем’єр-міністра України
Реформування ринку праці є необхідним кроком для
вирішення соціальних питань
29.09.2017

Перший заступник Міністра соцполітики України Ольга Крентовська
провела зустріч з представниками Світового Банку, присвячену обговоренню
питань співробітництва в напрямку реформування ринку праці.
Урядовець подякувала представникам Світового Банку за потужну допомогу, яку
установа вже надала і продовжує надавати Україні, та заявила про особливу увагу, яку
Міністерство приділяє реформуванню ринку праці. “Створення системи якісного
управління трудовим потенціалом сприятиме як покращенню інвестиційного клімату
країни, зростанню економіки, так і збільшенню рівня доходів громадян, а отже позитивно
вплине і на вирішення соціальних питань. Саме така логіка та послідовність дій –
орієнтованість на збільшення доходів громадян та створення ресурсів для соціальних
програм – лежать в основі усіх наших рішень”, - заявила Ольга Крентовська. Учасники
зустрічі обговорили реалізацію конкретних проектів, які реалізовуватимуться найближчим
часом, та сприятимуть посиленню аналітичного потенціалу Державної служби зайнятості …
Читати повністю >>>
За матеріалами Міністерство соціальної політики України
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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

 СЕКРЕТАРІАТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЕКС-ЧИНОВНИКИ

Суд арештував Лавриновича
на два місяці

В Україні зафіксовано зменшення бюрократії та підвищення
прозорості урядових рішень
28.09.2017

Міжнародна спільнота фіксує зменшення бюрократії та
А. САЄНКО
підвищення прозорості урядових рішень. Про це свідчить Індекс
глобальної конкурентоспроможності Давоського економічного форуму.
"За минулий рік Україна піднялась на 4 пункти у Глобальному індексі
конкурентоспроможності Давоського світового економічного форуму (The Global
Competitiveness Report of World Economic Forum)", - написав Міністр Кабінету Міністрів
Олександр Саєнко. "Дуже приємно, що підняття в рейтингу Україна отримала в тому числі і
завдяки позитивним змінам в системі державного управління. Зокрема: урядові процедури
перестали бути однією з топ-5 проблем для бізнесу; ми піднялись з 99 на 65-те місце за
прозорістю підготовки урядових рішень. За оцінкою роботи інституцій маємо прогрес:
піднялись на 12 позицій за останні 2 роки", - зазначив він. "Для цього результату
пророблено неймовірно багато роботи. Але головне те, що ми працювали не на показники, а
на побудову фундаменту змін. Насамперед важливий довготривалий результат. В тому
числі, я очікую, що перехід на середньострокове бюджетне планування та реформа
держуправління, зокрема, побудова системи ефективного регулювання дозволить ще
більше прискорити зростання останніх років. Побудова сильних інституцій, яку ми вже
почали, дасть найбільший результат в майбутньому", - додав він. Відзначимо, Кабінет
Міністрів України на своєму засіданні в середу, 20 вересня, схвалив концепцію розвитку
електронного урядування. Представляючи відповідне рішення, Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман підкреслив, що ІТ-сектор – це одна з точок росту економіки України. І те, що
держава переходить на е-технології, – один із стимулів для розвитку цього сектору.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міністра Кабінету Міністрів України

15.09.2017

Печерський районний суд м. Києва ухвалив рішення про
обрання запобіжного заходу екс-міністру юстиції Олександру
Лавриновичу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

О.ЛАВРИНОВИЧ

Відповідне рішення оголосила суддя Олеся Батрин, повідомляє кореспондент
Укрінформу. "Суд ухвалив клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою строком на 60 днів ", - сказала Батрин. Як повідомлось, 6 вересня
генпрокурор заявив, що екс-президенту В.Януковичу та екс-міністру юстиції Олександру
Лавриновичу повідомлено про підозру у захопленні держвлади шляхом конституційного
перевороту. Зокрема, їх звинувачують у вчиненні спільно з іншими особами захоплення
державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення єдиного
органу законодавчої влади - Верховної Ради, зміни Конституції України через внесення до
державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996
р. та її офіційної публікації. За версією слідства, у 2010 р. тодішній міністр юстиції
Лавринович дав дозвіл на офіційне опублікування Конституції попередньої редакції, яка
розширила повноваження Президента. Зробив він це в обхід голосування у парламенті. У
прокуратурі кваліфікували цей факт як захоплення влади. Таку ж підозру висунули і експрезиденту Януковичу. 7 вересня Лавриновичу вручили підозру.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Ефремов проведет за решеткой
еще два месяца

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
 СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

22.09.2017

Президент призначив Єгора Божка Головою СЗР
та представив його колективу
13.09.2017

Президент Петро Порошенко підписав Указ про призначення Єгора
Божка Головою Служби зовнішньої розвідки України. Глава держави
представив колективу СЗР України нового керівника.
З червня 2015 року Єгор Божок виконував обов’язки Глави Місії України при НАТО.
«Я знаю Єгора Божка давно – як патріота, рішучу, професійну людину, яка має величезний
досвід закордонної роботи», - сказав Петро Порошенко. За словами Президента, робота
Єгора Божка у Місії України при НАТО дала можливість скоординувати зусилля наших
міжнародних партнерів на підтримку України та значно підсилити обороноздатність нашої
держави. Він також зауважив, що ця діяльність має особливе значення для захисту
національних інтересів України. Президент висловив впевненість, що призначення нового
Голови СЗР України надасть імпульсу у розвитку Служби. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
СУДОВА СИСТЕМА

Новий Верховний Суд забезпечить захист
права на справедливість

Старобельский районный суд Луганской области продлил
арест главы фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва
А.ЕФРЕМОВ
Александра Ефремова до 20 ноября.
"Суд продлил срок ареста до 20 ноября", - сообщил адвокат Ефремова Александр
Мельников в пятницу. Как сообщалось, Ефремова задержали по подозрению в
посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля
2016 г. в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной
"ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля". Старобельский районный суд
рассматривает дело по обвинению Ефремова в пособничестве террористам, посягательстве
на территориальную целостность Украины и государственной измене. Ефремов обвиняется
в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации
весной 2014 г., пособничестве в захвате здания Управления Службы безопасности Украины
в Луганской обл., совершении умышленных действий с целью изменения границ
территории и госграницы. Ему также вменяется организационное и другое содействие
созданию террористической организации "Луганская народная республика" и госизмена, а
именно: предоставление иностранной организации и ее представителям помощи в
проведении подрывной деятельности против Украины.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Новое заседание суда по делу Януковича
назначено на 5 октября

29.09.2017

Президент Петро Порошенко висловив переконання, що наступного
тижня Верховною Радою буде проголосовано низку кодексів та рішення
щодо пенсійної реформи.
«Сьогодні Вища Рада правосуддя прийняла рішення про направлення мені, як
Президенту, перших кандидатів до нового Верховної Суду України, який захищає право
українських громадян на справедливість, і право інвесторів на правду і захист», - повідомив
Глава держави. У цьому контексті він зауважив, що позитивні оцінки проведення реформ та
покращення інвестиційного клімату дають міжнародні партнери України. Зокрема, під час
телефонної розмови з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель Президент обговорював хід
реформ. Він нагадав про рішення із дерегуляції, які роблять роботу підприємців набагато
простішою. «Працює програма децентралізації», - додав він, зауваживши, що реальна
передача повноважень з Києва до обласної або районної ланки дозволяє інвестору
вирішити всі проблеми і питання на місці. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Кононенко каже, що замість антикорупційного
суду вистачить і палати
29.09.2017

Створити антикорупційний судовий орган в Україні необхідно, але
обов'язковість формування саме суду – маніпуляція. Про це заявив заступник
голови фракції "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко.
"Ця дискусія трохи надумана. Як кажуть: "Нам їхати чи шашечки?" Якщо нам
потрібно їхати вперед, то потрібен судовий антикорупційний орган, який ефективно
працює і викликає довіру в суспільстві. Як він називатиметься – суд чи палата, – не так
важливо", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". За словами Кононенка,
судову палату можна сформувати досить швидко. Він зазначив, що поки чекають висновків
Венеціанської комісії, куди направили проект закону, який передбачає створення
антикорупційної палати в системі українських судів. На зауваження про те, що меморандум
із Міжнародним валютним фондом передбачав необхідність створення антикорупційного
суду, Кононенко відповів: "У меморандумі з МВФ записано: антикорупційний судовий
орган, а не суд. А далі вже йдуть маніпуляції". …
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua

28.09.2017

В Оболонском районном суде Киева завершилось заседание по
рассмотрению уголовного производства о совершении эксВ.ЯНУКОВИЧ
президентом Виктором Януковичем государственной измены.
В суботу, 28 сентября суд изучал доказательства стороны обвинения. Главным
образом это были видео из выпусков новостей, как украинских телеканалов, так и
телеканалов оккупированного в то время Крыма, также это были видео с автомобильных
регистраторов граждан, на которых снято передвижения российской военной техники и
военнослужащих по территории Крыма. После обеденного перерыва суд в течение почти
четырех часов пересматривал видеодоказательства, собранные Главной военной
прокуратурой. Были просмотрены ряд видеозаписей из интернета, где было
зафиксировано перемещение российской военной техники и военнослужащих по
территории Крыма в марте 2014 г. Прокуроры отмечали, что данные видеозаписи
являются доказательствами вторжения Российской Федерации на территорию Украины, в
содействии которому обвиняется Янукович. В свою очередь, государственный защитник
Януковича Максим Герасько продолжал настаивать на том, что у него не было
достаточного времени для ознакомления со всеми материалами дела.Также адвокат
настаивал, что данные материалы необходимо просматривать от начала и до конца, а не
отдельными отрывками. Еще Герасько указал на то, что некоторые видеозаписи очевидно
являются смонтированными. Вместе с тем, Герасько вновь просил суд дать ему время для
встречи с Януковичем для согласования правовой позиции. В ответ на это
председательствующий судья Владислав Девятко предложил ему в случае осуществления
соответствующей командировки принести в суд подтверждение этого, и суд готовь
рассмотреть вопрос о компенсации адвокату этих затрат. На следующем заседании суд
продолжит исследовать доказательства стороны обвинения в данном уголовном
производстве. Следующее заседание по рассмотрению дела начнется в 10.00 5 октября.
Читать полностью >>>
По материалам strana.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Порошенко подписал указ о создании Высшего суда по
вопросам интеллектуальной собственности
30.09.2017

Президент Украины Петр Порошенко распорядился создать Высший
суд по вопросам интеллектуальной собственности. Указ №299/2017
обнародован на сайте главы государства.
"Создать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности с местонахождением в городе Киеве", – говорится в документе. Кабинету Министров Украины
поручено обеспечить финансирование мероприятий, связанных с созданием данного суда.
Указ вступает в силу со дня его опубликования. 30 июня посол США в Украине Мари
Йованович заявила, что американский бизнес обеспокоен защитой инвестиций и
интеллектуальной собственности в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
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 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
 ООН. НАТО

Глава держави провів зустріч з Президентом
Європейської Ради

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з
Генеральним секретарем ООН

19.09.2017

21.09.2017

На полях 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент України
Петро Порошенко провів зустріч з Генеральним секретарем ООН Антоніу
Гутеррішем. Про це повідомляє president.gov.ua
Співрозмовники обговорили питання активного залучення ООН у врегулювання
ситуації на Донбасі, зокрема перспективи розгортання повноцінної миротворчої місії ООН в
Україні. Президент наголосив, що тільки повноцінна миротворча місія з всеохоплюючим
мандатом сприятиме відновленню миру на Донбасі. У контексті виконання резолюції ГА
ООН щодо ситуації з правами людини в Криму, Президент України наголосив на
необхідності вжиття міжнародним співтовариством додаткових заходів з метою примусити
Росію виконувати зазначений документ. Співрозмовники обговорили питання посилення
кадрової представленості України в структурах системи ООН. Відзначимо, Україна вітає
зусилля Генерального секретаря ООН щодо реформування Організації. Про це заявив
Президент Петро Порошенко виступаючи під час загальних дебатів 72-ї сесії ГА ООН. Глава
держави наголосив, що «чимало має бути зроблено, щоб втілити в реальність наше спільне
бачення світу – мирного, процвітаючого та рівного». Він зазначив, що транснаціональний
тероризм, використання сили в міжнародних відносинах, розповсюдження зброї масового
знищення, криза біженців, бідність, порушення прав людини та вразливість довкілля, лише
декілька з тих викликів, які стоять перед нами.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту до США
провів зустріч з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Про це
повідомляє president.gov.ua
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та скоординували позиції щодо
української ініціативи із розгортання миротворчої операції ООН на окупованій частині
Донбасу. Президент України подякував за рішення про продовження санкцій проти Росії.
Окрему увагу Президент України Петро Порошенко та Президент Європейської Ради
Дональд Туск приділили питанню де-окупації Криму. Співрозмовники також обговорили
підготовку до Саміту "Східного партнерства", який відбудеться в Брюсселі у листопаді.
Нагадаємо, з 1 вересня в повному обсязі вступила в силу дія Угоди про асоціацію між ЄС та
Україною. "Вітаю всіх українців з новою віхою нашого шляху в ЄС. Сьогодні в повному обсязі
набуває чинності Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Це надзвичайно важливий етап
двосторонніх відносин", - написав прем'єр-міністр України В.Гройсман. "Однак, вже більше
півтора року діє економічна частина Угоди - щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.
Радий відзначити, що за цей час ЄС став головним торговельним партнером нашої країни", зазначив Гройсман. Він заявив, що зараз торгівля з країнами ЄС становить 41,1% від
загального обсягу зовнішньої торгівлі товарами, а за І півріччя 2017 р. експорт товарів і
послуг в ЄС зріс на 22,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 р. і склав $9,4 млрд.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 ПІВНІЧНА ЄВРОПА (Британія. Ірландія. Ісландія. Норвегія. Фінляндія. Швеція)

Інвестиції в безпеку України - це інвестиції в
безпеку НАТО та її держав-членів

Президент України зустрівся з Президентом
Фінляндської Республіки

29.09.2017

Інвестиції в безпеку України – це інвестиції в безпеку НАТО та її
держав-членів. Про це заявила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської
та євроатлантичної інтеграції України І.Климпуш-Цинцадзе.
«Ми зараз зосереджені на реформах; до 2020 р. ми очікуємо виконання всіх критеріїв
членства в НАТО. Нашими першочерговими пріоритетами є зміцнення обороноздатності
держави, реформування сектору безпеки та оборони відповідно до рекомендацій Альянсу,
виконання стандартів та вимог НАТО в Збройних Силах, зміцнення нашої демократії,
нарощування економіки та підвищення добробуту наших громадян», - зазначила Іванна
Климпуш-Цинцадзе. За її словами, сьогодні мета України полягає в тому, щоб почати
дискусію з країнами-членами НАТО та державами-членами Альянсу про План дій щодо
членства України як проміжного підготовчого етапу на шляху до членства. ПДЧ – це не
лише логічний крок, а й обов'язковий шлях підготовки всіх нових та потенційних членів
Альянсу. Надання ПДЧ є чисто політичним і навіть геополітичним сигналом. Відзначимо,
Президент України Петро Порошенко наголошує, що Україна перебудовує свою економіку
та інфраструктуру, перетворюючи їх на складову європейської економіки, та закликає
вдихнути нове життя у «Східне партнерство». «Україна перебудовує свою економіку та
інфраструктуру, перетворюючи їх в інтегральну складову європейського континентального
господарства», - сказав Президент під час 14-ої Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської
Стратегії (YES): «Чи це новий світ? І що він означає для України?».
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua, president.gov.ua
 РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Степан Кубів обговорив посилення економічного
співробітництва у Чорноморському регіоні
07.09.2017

Віце-прем’єр України Степан Кубів зустрівся з Майклом Хрістідісом,
Генеральним секретарем
Постійного міжнародного секретаріату
Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).
Під час зустрічі Степан Кубів підкреслив важливість подальшої активної роботи для
покращення економічного співробітництва у Чорноморському регіоні, включаючи
дотриманні країнами ОЧЕС міжнародних зобов'язань, прийнятих в рамках членства в СОТ
та положень Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі. “Переконаний, що державичлени ОЧЕС повинні продемонструвати свій потенціал для досягнення економічного
зростання та підвищення рівня життя в країнах регіону, де Україна відіграє важливу роль”, відзначив Степан Кубів. Він нагадав про потребу більш тісної взаємодії для реалізації
Спільної декларації країн ОЧЕС, прийнятої у травні 2017 року під час зустрічі міністрів
економіки країн-членів ОЧЕС у Стамбулі. “Україна вітає створення преференційних
торгових механізмів, які відповідають правилам СОТ і не створюють бар'єрів у торгівлі з
третіми країнами”, - наголосив Степан Кубів. А також наголосив, що роботу в цьому напрямі
підсилить схвалення Регіональної стратегії зі сприяння торгівлі в регіоні ОЧЕС, проект якої
наразі розглядається у рамках Робочої групи з торгівлі та економічного розвитку.
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua
Президент України прийняв новопризначеного
Генерального секретаря ОБСЄ
13.09.2017

Президент України Петро Порошенко привітав Посла Томаса
Ґремінґера з обранням на посаду Генерального секретаря Організації з
безпеки і співробітництва в Європі.
Президент поінформував про розвиток ситуації на Донбасі, імплементацію Мінських
домовленостей, а також окреслив бачення стратегії деокупації Криму. Співрозмовники
обговорили діяльність СММ ОБСЄ та потреби зміцнення оперативної роботи Місії. Петро
Порошенко звернувся до Генерального секретаря з проханням сприяти наданню СММ
нового технічного оснащення, що підвищить якість повсякденної роботи спостерігачів
СММ. Було наголошено на важливості повного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до
всієї тимчасово окупованої території Донбасу, включаючи неконтрольовану ділянку
українсько-російського кордону. Сторони скоординували також підходи щодо розміщення
миротворчої місії ООН на всій території окупованого Донбасу. Петро Порошенко наголосив
на важливості налагодження інтенсивного діалогу між ОБСЄ та ООН з даного питання.
Президент закликав Генерального секретаря задіяти всі можливі механізми Організації,
щоб звільнити українських політичних в’язнів в Росії та Криму, а також заручників, що
утримуються російськими окупаційними військами на Донбасі. Генеральний секретар ОБСЄ
Томас Ґремінёер привітав призначення Спеціального представника України з
придністровського врегулювання.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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19.09.2017

У рамках Генеральної Асамблеї ООН Президент України провів зустріч
з Президентом Фінляндії Саулі Нііністьо на якій обговорили шляхи
посилення українсько-фінляндської двосторонньої взаємодії.
П.Порошенко привітав наміри фінляндської бізнес делегації здійснити найближчим
часом візит в Україну. Президент висловив вдячність фінляндській стороні за підтримку
проектів в нашій державі в освітній та енергетичній галузях. Президент України
поінформував фінського колегу про розвиток ситуації на Донбасі, імплементацію Мінських
домовленостей, а також окреслив бачення стратегії де-окупації Криму. Сторони також
скоординували підходи щодо можливого розміщення миротворчої місії ООН на всій
території окремих районів Донецької та Луганської областей, включаючи неконтрольовану
ділянку українсько-російського держкордону. Президент України наголосив на важливості
скоординованої позиції з метою протидії побудові проекту Північний потік-2. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Держміністр Великобританії: Києву та Лондону
потрібна угода про вільну торгівлю
20.09.2017

Велика Британія та Україна мають почати неформальні консультації
щодо нової торговельної угоди, що замінить Угоду про асоціацію Україна-ЄС
після Brexit, повідомляє ukrinform.ua
Про це заявив міністр Великої Британії у справах Європи та Америки Алан Дункан в
інтерв’ю "Європейській правді". Він зауважив, що до завершення процедури виходу з ЄС
Британія не може вести офіційні переговори про ЗВТ, тому йдеться про неофіційні
консультації. "Британія не має права розпочинати формальні торговельні переговори, доки
вона є членом ЄС. Але нічого не заважає нам почати неформальний діалог з Україною, і під
час цього діалогу дійти згоди (про параметри торгівлі після Brexit, – ред.), яка згодом може
бути дуже швидко формалізована (у новій угоді)", - заявив він, запевнивши, що
дипломатичні дискусії з цього питання вже розпочалися. Дункан нагадав, що після виходу
Великобританії з ЄС торгівля між Британією та Україною на припиниться, але повернуться
мита, які діяли до асоціації, і це потребує змін. "Нам справді потрібна угода з Україною про
вільну торгівлю і вільний доступ бізнесу, яка допоможе обом державам", - пояснив він.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 ЗАХІДНА ЄВРОПА (Австрія. Бельгія. Данія. Ліхтенштейн. Люксембург. Нідерланди. Німеччина. Франція. Швейцарія)

Робочий візит в.о. Міністра охорони здоров‘я України
до Швейцарської Конфедерації
20.09.2017

Протягом 17-19 вересня ц.р. відбувся робочий візит в.о. Міністра
охорони здоров‘я України Уляни Супрун до Швейцарії. Про це повідомляє
сайт МЗС України.
В рамках візиту У.Супрун провела зустрічі з керівництвом Федерального відомства
охорони здоров‘я і Швейцарської агенції розвитку та співробітництва, представниками
медичної і фармацевтичної галузі Швейцарії, а також відвідала госпіталь Цюріхського
університету і взяла участь в українсько-швейцарському бізнес-форумі у Базелі на тему
реформування сфери охорони здоров'я, розвитку медицини та фармацевтики в Україні.
Окремо пані Уляна Супрун зустрілася з українською громадою у Цюріху.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Швейцарії
Данія послідовна у своїй підтримці України
з протидії російській агресії
22.09.2017

Під час свого перебування в Нью-Йорку Міністр закордонних справ
України Павло Клімкін зустрівся з Міністром закордонних справ та
розвитку Данії Андерсом Самуельсеном.
А.Самуельсен підтвердив, що Данія послідовно виступає за підтримання тиску на
російського агресора з метою врегулювання російсько-українського конфлікту. У цьому
зв’язку співрозмовники обговорили стан виконання Мінських домовленостей та роботу
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, у якій Данія бере активну участь, а також
просування ініціативи України щодо розгортання миротворчої операції ООН на Донбасі.
Міністри також торкнулися питання розвитку політичного та економічного діалогу між
Україною і Данією. А.Самуельсен наголосив на тому, що співробітництво з Україною
визначено пріоритетним у новій данській Програмі сусідства на 2017-2021 роки. Зі свого
боку, П.Клімкін висловив вдячність своєму колезі за допомогу Данії з впровадження
політичних та економічних реформ в Україні. Співрозмовники обговорили також розвиток
інвестиційного співробітництва, а також підготовку до наступної конференції з питань
реформ в Україні “Opportunity Ukraine”, яку планується провести у Копенгагені у 2018 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру МЗС України

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

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

 БАЛКАНИ (Албанія. Боснія І Герцеговина. Греція. Кіпр. Косово. Македонія. Сербія. Словенія. Хорватія. Чорногорія)

У парламенті Македонії сформували
групу дружби з Україною

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з
Федеральним канцлером Німеччини
28.09.2017

Петро Порошенко привітав Федерального канцлера Ангелу Меркель з
перемогою її політичної сили на парламентських виборах, які відбулися в
Німеччині 24 вересня.
«Від цієї перемоги залежить стабільність всієї Європи», – відзначив Президент.
Петро Порошенко побажав Ангелі Меркель успішного завершення коаліційних переговорів.
Співрозмовники також обмінялися думками щодо розвитку ситуації на Донбасі та стану
імплементації Мінських домовленостей. Зокрема, було скоординовано підходи щодо
реалізації ініціативи з розгортання миротворчої операції ООН на території окупованої
частини Донбасу та неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону. Президент
Порошенко наголосив на необхідності негайних кроків для недопущення виконання так
званого «вироку» проти одного з лідерів кримських татар - Ілмі Умерова, а також
консолідації міжнародної підтримки для прискорення вирішення питання звільнення всіх
українських заручників з російського полону. Відзначимо, в Берліні відбулася дискусія щодо
ролі реформ у суспільстві України крізь призму політики децентралізації. У ході розмови
учасники звернули увагу на успішний досвід заснування Школи мерів – інноваційного
проекту, що сприяє підготовці міських голів до якісної управлінської роботи в умовах
децентралізації. Нагадаємо, Делегація Мінінфраструктури України здійснила візит до
Берліну з метою участі в практичній конференції „Цифрова Україна”. За активної співпраці з
Агенством комунікації, організації та менеджменту, в рамках конференції українські фахівці
разом із своїми німецькими колегами обмінялися практичними навичками у сфері
електронних сервісів та управління геопросторовими даними, а також обговорили окремі
аспекти ефективності інфраструктурних проектів в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби АПУ
М.Нефьодов зустрівся з представниками
великих французьких компаній

08.09.2017

На засіданні Собранія Республіки Македонія 4 вересня було ухвалено
рішення про формування депутатських груп з міжпарламентських зв’язків
із зарубіжними країнами, зокрема й з Україною.
Депутатська група створена з метою поглиблення міжпарламентської співпраці між
країнами. "Вітаємо депутатів новоутвореної групи з початком роботи. Наша сторона
запрошує колег до діалогу. Сподіваємося на ефективну співпрацю та корисні для наших
країн проекти уже найближчим часом", – зазначив керівник української групи, народний
депутат Андрій Шинькович. Нагадаємо, 30 березня 2017 року у Верховній Раді України
розпочала роботу депутатська група з міжпарламентських зв’язків з Республікою
Македонія. До складу групи увійшли народні депутати Дмитро Лінько, Андрій Гальченко,
Олександр Герега, Михайло Кобцев, Роман Мацола, Володимир Мельниченко, Андрій
Немировський та Сергій Скуратовський. Відзначимо, 4 вересня Посольством України в
Республіці Македонія було організовано прийняття з нагоди Дня незалежності України. У
заході взяли участь понад 300 осіб, серед інших Голова Собрания РМ Т. Джафері, Міністр
культури РМ Р. Алаѐозовски, члени парламенту, представники Міністерства закордонних
справ РМ та інших міністерств, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, вчених і
діячів культури в Македонії, представники
української діаспори в Македонії, ,
представники ділових кіл тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Македонія

 БАЛТИКА (Естонія. Латвія. Литва)

Керівник Консульства України в Гданську взяв
участь у Балтійському бізнес форумі
27.09.2017

29.09.2017

В рамках візиту до Парижа, 29 вересня Заступник міністра
економічного розвитку та торгівлі України М.Нефьодов зустрівся з
представниками великих французьких компаній (Sanofi, Thales, Pernod
Ricard, та інші).
Під час зустрічі відбулася презентація системи Prozorro. Також в цей день відбулася
також зустріч М.Нефьодова з М.Віалем, керівником Агентства за участі держави, щодо
можливого співробітництва у сфері приватизації та реформи державних підприємств в
Україні. М.Нефьодов також дав інтерв’ю представникам провідних французьких ЗМІ.
Відзначимо, в рамках перебування з робочим візитом у США Президент України Петро
Порошенко провів зустріч з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.
Сторони висловили задоволення станом реалізації домовленостей, досягнутих за
результатами візиту Глави держави до Франції 26 червня 2017 року. Окрема увага була
приділена ситуації на Донбасі та стану реалізації Мінських домовленостей. Лідери двох
держав скоординували позиції щодо подальшої роботи у рамках Нормандського формату та
підходи щодо реалізації ініціативи стосовно розгортання миротворчої операції ООН на
Донбасі. Глави держав наголосили на важливості забезпечення дотримання сталого та
повного припинення вогню, а також досягнення прогресу у питанні звільнення заручників.
Президент України подякував дружині Президента Франції за підтримку родини
українського журналіста Романа Сущенка, незаконно затриманого в Росії. Співрозмовники
також обговорили економічні питання двостороннього порядку денного. Петро Порошенко
поновив запрошення Еммануелю Макрону здійснити візит в Україну у зручний для нього
час. Нагадаємо, Заступник голови Комітету у закордонних справах Борис Тарасюк зустрівся
із делегацією Сенату Франції на чолі із Головою групи дружби Франція-Україна Сенату
Французької Республіки Ерве Мореєм. До складу французької делегації також входили
заступник Голови групи дружби Франція-Україна Жан-Ів Леконт, сенатор Жак Лежандр. У
зустрічі також взяв участь народний депутат, співголова депутатської групи Верховної
Ради України з міжпарламентських зв’язків з Францією Олексій Гончаренко. Під час зустрічі
сторони обмінялися думками з актуальних питань двосторонніх взаємин. Було відзначено
важливість активізації двостороннього політичного діалогу на міжпарламентському рівні. ..
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України у Французькій Республіці
 ПІВДЕННА ЄВРОПА (Ватикан. Іспанія. Італія. Мальта. Португалія. Сан-Марино)

Італія рішуче налаштована сприяти врегулюванню
російсько-українського конфлікту
21.09.2017

Під час перебування в Нью-Йорку Міністр закордонних справ України
Павло Клімкін зустрівся з Міністром закордонних справ та міжнародного
співробітництва Італії Анджеліно Альфано.
Очільники зовнішньополітичних відомств України та Італії обговорили перспективи
ініційованої Україною ще в 2015 році операції ООН з підтримання миру. Італійській стороні
були наведені додаткові аргументи щодо розгортання місії на всій території ОРДЛО, в
першу чергу уздовж тимчасово неконтрольованої частини українсько-російського кордону.
У рамках обговорення посилення ролі ОБСЄ у врегулюванні російсько-українського
конфлікту італійську сторону запрошено відвідати Україну у листопаді ц.р. напередодні
італійського головування в цій організації у 2018 р. Серед ключових завдань візиту має
бути здійснення безпосередньої оцінки ситуації поблизу лінії розмежування та наслідків
агресії Росії проти нашої держави. Сторони також обговорили прогрес у впровадженні
реформ в нашій країні, а також ініціативи України із залучення експертного потенціалу
держав G7 з метою їх реалізації. Відзначимо, 13-14 вересня Посол Є.Перелигін здійснив
робочий візит до провінції Падуя, в ході якого презентував місцевим провідним компаніям
агропромисловий потенціал України. Місце проведення бізнес-заходу було обрано не
випадково, адже товарообіг України з провінцією Падуя, на території якої розташовані
численні компанії та логістичні хаби італійських виробників сільськогосподарської техніки
та технологій, сьогодні перевищує $300 млн. (що більше ніж товарообіг між Україною та
Хорватією, Словенією або Португалією).
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua, mfa.gov.ua
----------------- ® -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

Консул-керівник Консульства України в Гданську Л.Л.Захарчишин
взяв участь у Балтійському бізнес форумі, який відбувся у м. Свіноуйсцє
Західнопоморського воєводства.
Організатором виступила Європейська північно-східна міжнародна асоціація, за
участі Українсько-Польської господарської палати, Загальнопольської федерації
підприємців і працедавців, регіональних і місцевих органів влади. Головні теми стали:
Швеція, Польща і Україна на передодні 5-го Самміту Східного Партнерства в Брюселі –
політика, співпраця в енергетиці, бізнес і люди; Інфраструктура для розвитку триморря.
Європейські і регіональні проекти, як спосіб збереження Європи і посилення конкурентоспроможності Польщі; Регіон A-B-C (Адріатичного, Балтійського і Чорного морів) –
привабливий ринок для глобальних будівельних і девелоперських фірм; Прогресивні міста:
самоврядність, співуправління і діалог – обмін шведського, польського і українського
досвіду у будівництві демократії та сталого розвитку; Карпатська стратегія, як приклад
підтримки самоврядування Польщі і України та економічної співпраці; Безпечна Балтика
для всіх – системи, служби, координація – співпраця прибалтійських країн. Також відбулись
урочистості з нагоди 25-ліття Українсько-Польської господарської палати.
Читати повністю >>>
За матеріалами Консульства України в Гданську
Латвія готова підтримувати Україну в процесі реформ,
насамперед у сфері сільського господарства
29.09.2017

Латвія готова підтримувати Україну в процесі реформ, насамперед у
сфері сільського господарства. Про це заявив Міністр закордонних справ
Латвії Едгарс Рінкевичс.
У цьому зв'язку важливе значення має ефективна реалізація проекту «Зміцнення
системи консультацій для сільського сектору», що реалізується за сприяння латвійської
сторони. Міністр П.Клімкін дав позитивну оцінку двосторонній українсько-латвійській
співпраці і відзначив позитивні тенденції в економічному розвитку, у тому числі зростання
товарообігу за перше півріччя 2017 р. Сторони приділили увагу узгодженню позицій щодо
наступного Саміту «Східного Партнерства» у листопаді 2017 р. у Брюсселі. Латвійська
сторона запевнила у своїй незмінній позиції щодо підтримки України у питанні
територіальної цілісності, захисту суверенітету і протидії російській агресії. У рамках
Ризької конференції Павло Клімкін також зустрівся з Президентом Латвії Раймондсом
Вейонісом. Президент Латвії заявив, що Латвія готова всіляко допомагати Україні, як
важливому партнеру, у здійсненні реформ. Міністр П.Клімкін також подякував латвійській
стороні за допомогу в організації відпочинку дітей воїнів АТО.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби МЗС України
 СХІДНА ЄВРОПА (Болгарія. Польща. Угорщина. Румунія. Словаччина. Молдова. Чехія)

Голова Верховної Ради Андрій Парубій провів
зустріч з Маршалком Сенату Польщі
07.09.2017

У рамках робочого візиту до Республіки Польща Голова Верховної
Ради України Андрій Парубій провів зустріч з Маршалком Сенату Польщі
Станіславом Карчевським.
Він подякував С.Карчевському за тісну двосторонню співпрацю. А. Парубій розповів
С. Карчевському про ініціативу очільників Верховної Ради України та Сейму Польщі восени
здійснити об’їзд та огляд спільного українсько-польського кордону у зв’язку з плануванням
будівництва чотирьох нових прикордонних переходів, а також реставрації та модернізації
вже існуючих. Голова Парламенту запросив Маршалка Сенату підтримати цю ініціативу та
взяти у ній участь. «Безвізовий режим призвів до того, що кількість українців, які щоденно
перетинають кордон в обидва боки, збільшилася у десятки разів. Тож логічно постало
питання про збільшення кількості переходів на нашому спільному кордоні»,- зазначив
Андрій Парубій. Також Голова Верховної Ради розповів Станіславу Карчевському про свою
ініціативу - виробити спільну заяву щодо небезпеки, яку несе будівництво газопроводу
NordStream- 2. Голова Українського парламенту закликав Маршалка Сенату підтримати
«Новий європейський план для України», тобто план фінансової допомоги для України. «Ми
пам’ятаємо, що вперше ідея створення нового плану європейської фінансової допомоги для
України була озвучена на спільній Міжпарламентській Асамблеї Україна-Польща-Литва у
Варшаві, де Ви головували»,- відзначив Голова Верховної Ради.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ

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

 АЗІЯ
 ПІВДЕННА АЗІЯ (Індія. Бангладеш. Непал. Бутан. Мальдіви. Шрі-Ланка)

Зустріч ввічливості з Надзвичайним і Повноважним
Послом Індії в Україні
20.09.2017

Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко разом із
заступником Голови Борисом Тарасюком провели зустріч ввічливості з
Надзвичайним і Повноважним Послом Індії в Україні Манодж Кумар Бхарті
Під час зустрічі 19 вересня сторони обговорили питання міжпарламентської
співпраці, зокрема, розвиток роботи груп дружби в парламентах обох країн, а також
вважливість візитів високого рівня обох країн. Українська сторона привітала індійську
сторону з відзначенням 70-річчя Незалежності Індії. Надзвичайний і Повноважний Посол
Індії в Україні наголосив, що Індія зацікавлена у співробітництві в різних сферах та
зауважив, що пріоритетним напрямком залишається торговельно-економічна співпраця.
Сторони зосереджували свою увагу на розвитку діалогу як між країнами, так і між
потужними економічними об’єднаннями. У ході зустрічі, відзначили вважливість розвитку
співпраці у сільськогосподарській сфері, а також сферах туризму, фармації, кінематографії
та експорті та імпорті між країнами. Окрема увага була приділена питанню тривалої
процедури оформлення віз для громадян Індії під час перетину кордону України. У ході
зустрічі учасники зустрічі обговорили можливість проведення у парламенті України
презентації стосовно стану та перспектив розвитку українсько-індійських відносин.
Читати повністю >>>
За матеріалами Інформаційного управління Апарату ВРУ
 ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ (В’єтнам. Індонезія. Камбоджа. Лаос. Макао. Малайзія. М'янма. Сінгапур. Таїланд. Філіппіни)

Посол України в Таїланді Андрій Бешта зустрівся з
Міністром науки і технологій Таїланду
05.09.2017

Посол України в Таїланді Андрій Бешта 1 вересня ц.р. зустрівся з
Міністром науки і технологій Таїланду доктором Атчака Сібунруанг. Про це
повідомляє Посольства України в Королівстві Таїланд.
Під час зустрічі Посол поінформував про високий науково-технічний потенціал
України та досягнення нашої країни у сфері високих технологій. Українська сторона
висловила готовність до співпраці в рамках реалізації Урядом Королівства політики
«Таїланд 4.0». Особлива увага у ході зустрічі приділялася перспективам співпраці у
космічній та авіаційній галузях. Як відомо, у 2008 році ракета носій «Дніпро» української
розробки вивела на орбіту перший тайський супутник спостереження за Землею – THEOS.
Міністр науки і технологій Таїланду висловила зацікавленість у розширенні двосторонніх
контактів у сфері науки та технологій та розвитку відповідної договірно-правової бази.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Таїланд
Украина и Вьетнам договорились о
двустороннем сотрудничестве
07.09.2017

В рамках визита министра иностранных дел Украины Павла
Климкина в Республику Вьетнам была достигнута договоренность
существенно укрепить дружественные отношения.
Так, во время встречи с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком стороны
согласились, что развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества Украины и
Вьетнама на всех уровнях соответствует фундаментальным национальным интересам
обоих государств. Кроме этого, Климкин и вице-премьер-министр, министр иностранных
дел Вьетнама Фам Бинь Минь обсудили вопросы международной повестки дня. Участники
высказались за активизацию политического взаимодействия на экспертном, высоком и
высшем уровнях и подписали ряд двусторонних документов. Во время встречи Климкина с
министром промышленности и торговли Вьетнама Чан Туан Анем была отмечена
необходимость выработки и задействования практических механизмов существенного
укрепления экономической составляющей двусторонних отношений, в частности в рамках
14-го заседания Межправительственной украинско-вьетнамской комиссии по вопросам
торгово экономического и научно-технического сотрудничества, проведение которого
запланировано на начало октября в Киеве.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Посол України в Малайзії провів зустріч із новопризначеним головою
державної агенції «Народна рада довіри»
28.09.2017

Посол України в Малайзії Олександр Нечитайло провів зустріч із
новопризначеним головою державної агенції «Народна рада довіри» (Majlis
Amanah Rakyat, MARA), д-ром Аванг Адек Хуссіном.
Раніше, Посол України в Малайзії провів зустріч із проректором з міжнародної
роботи Університету Путра Малайзія д-ром Айні Ідеріс. Нагадаємо, Посол України в
Малайзії провів зустріч із Заступником Державного секретаря Міністерства туризму і
культури Малайзії Рашиді Хасбулою. Відзначимо, Україна є одним з важливих торгових
партнерів Малайзії серед країн Центральної та Східної Європи, незважаючи на скорочення
обсягів зовнішньої торгівлі.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Малайзії
 ПІВНІЧНА АЗІЯ [Регіон Тихого Океану] (Монголія. Китай. Тайвань. Гонконг. Північна Корея (КНДР). Південна Корея.

Японія

Заява МЗС щодо ядерного випробування,
проведеного в КНДР
04.09.2017

Україна якнайсуворіше засуджує ядерне випробування, яке в
поєднанні з програмою створення балістичних ракет становить реальну
загрозу безпеці вітовій спільноті.
Україна, яка добровільно відмовилася від свого третього за величиною ядерного
запасу та стратегічних засобів доставки, розцінює останні дії Пхеньяну як свідомий,
авантюрний і провокативний крок. Вчергове доводиться із жалем констатувати, що дії
керівництва Північної Кореї прямо і цинічно суперечать численним резолюціям Ради
Безпеки ООН. Україна закликає Пхеньян відмовитися від будь-яких демонстрацій сили та
негайно припинити, відповідно до міжнародного права, всі випробування ядерної зброї, а
також без передумов відновити конструктивний міжнародний діалог з метою повної,
незворотної й контрольованої відмови від програм ядерної і ракетної зброї. Україна готова
приєднатися до більш рішучих дій міжнародної спільноти, зокрема з використанням
важелів у РБ ООН, для протидії подальшим ядерним і ракетним загрозам.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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У Мінкультури обговорили перспективу реалізації українськокорейських культурних проектів
20.09.2017

Міністр культури України Є.Нищук провів зустріч з Надзвичайним і
Повноважним Послом Республіки Корея в Україні Лі Янг-Гу, під час якої
обговорив питання двостороннього співробітництва у сфері культури.
На зустрічі розглядалися питання налагодження співпраці між культурними
інституціями двох країн, а також реалізації спільних українсько-корейських культурних
проектів. «Ми абсолютно відкриті до співпраці і подальшого обміну культурними ідеями.
Це співробітництво дуже важливе для нас, адже ми вбачаємо у цьому неабиякий потенціал,
а надто у проектах, створених у копродукції, які сприятимуть культурному розвитку обох
країн. Ми вже реалізували низку спільних проектів, зокрема, це музичні проекти і художні
виставки, але є ще багато задумів, які планується втілити у життя найближчим часом», сказав Євген Нищук під час спілкування. Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки
Корея в Україні Лі Янг-Гу відзначив високий рівень українського сучасного мистецтва.
Відзначимо, в рамках поїздки до Сеулу Міністр інфраструктури України Володимир Омелян
зустрівся із Міністром транспорту та інфраструктури Республіки Корея Кім Хен Мі. Сторони
обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці, зокрема, впровадження
ініціативи CoST в Україні, перспективи цифрової інфраструктури, а також інвестиційні
можливості для представників корейських компаній в Україні. Володимир Омелян
звернувся до своєї візаві з ініціативою щодо посилення українсько-корейського
співробітництва у питанні розвитку цифрової інфраструктури із можливістю залучення
корейського експерта до України. Нагадаємо, 12 вересня відбулася зустріч Посла України
Ігоря Осташа з Послом Південної Кореї Йеонг Ман Лі. Сторони обговорили ситуацію
навколо північнокорейської кризи, стан та перспективи двосторонніх відносин, шляхи
взаємодії між посольствами України та Південної Кореї
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Участь України в туристичному ярмарку
«TOURISM EXPO JAPAN 2017»
22.09.2017

В Токіо відкрився найбільший та найпрестижніший в Японії
туристичний ярмарок «TOURISM EXPO JAPAN 2017», на якому державичлени організації ГУАМ, включно з Україною, представили спільний стенд.
В рамках ярмарку 22 вересня був організований семінар «BLACK SEA ZONE» для
представників туристичних операторів і агентств Японії, на якому відбулася презентація
туристичного потенціалу України. Японську аудиторію було ознайомлено з ключовими
туристичними місцями та маршрутами України, національною українською кухнею та
традиціями, я також наявною туристичною інфраструктурою. Відзначимо, Японія виділила
Україні 1,86 мільярда доларів з березня 2014 року в рамках різних проектів. Про це йдеться
у матеріалах посольства Японії в Україні. Найбільшу частину коштів становить кредит
розміром 1,1 мільярда доларів на проект модернізації Бортницької станції аерації. Проект
почався у червні 2015 року. У липні 2014 року та грудні 2015 року надійшли транші
загальним розміром 400 мільйонів доларів для підтримки держбюджету. Крім того, була
надана грантова допомога на різні проекти, зокрема на закупівлю медичного обладнання,
відновлення інфраструктури східних областей, підтримку вимушених переселенців та
Національну поліцію. Загальна сума допомоги японською стороною з часу встановлення
дипломатичних відносин становила 3,1 млрд доларів. Серед найбільших проектів - кредит
на будівництво терміналу "D" аеропорту "Бориспіль", надання медичного обладнання
лікарні "Охматдит" та допомога особам, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС.
Важливе місце посідає допомога у сфері "зелених інвестицій". Так, було надано понад 1,5
тисячі гібридних авто для Національної поліції, проведено тепломодернізацію понад 370
шкіл та лікарень, а також модернізовано 135 вагонів київського метрополітену з
використанням енергозберігаючих технологій.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Японії
Прес-конференція за результатами поїздки до України китайських
блогерів у рамках іміджевої програми
29.09.2017

У приміщенні української дипустанови в Пекіні відбулась пресконференція за підсумками поїздки до нашої держави групи китайських
блогерів у рамках іміджевого проекту МЗС України.
Гостям заходу було представлено зняті в Україні фото та відеоматеріали, учасники
промотору захоплено ділились враженнями про смачну українську кухню, чудову природу,
захоплюючу історію, багату культуру та мистецтво нашої держави. Китайські блогери
кілька разів підкреслили достатній рівень безпеки в країні, привернули увагу до її значної
привабливості для інвесторів, особливо з урахуванням географічного розташування,
природних багатств, успішного здійснення реформ тощо. Відзначимо, 21 вересня в Пекіні
відбулися кадрові консультації між МЗС України та КНР з теми підготовки дипломатичного
персоналу на рівні керівників профільних департаментів. Українську делегацію очолював
Директор Департаменту менеджменту персоналу Юрій Ярмілко, китайську - Директор
Департаменту кадрів Цао Чжунмін. Під час консультацій обговорено широке коло питань,
що представляли обопільний інтерес, зокрема: структуру зовнішньополітичних відомств
двох країн, принципи кадрової політики, систему відбору та навчання дипломатичного
персоналу, умови кар’єрного зростання тощо. Сторони констатували корисність практики
обміну досвідом між МЗС двох країн з розглянутої тематики, висловили зацікавленість у
продовженні двосторонньої співпраці з кадрових питань. Нагадаємо, 18 вересня 2017 р. під
час Форуму новітніх технологій «Зроблено в Китаї 2025», що пройшов у рамках виставки
науково-технічних досягнень у м. Ланьчжоу, адміністративному центрі провінції Ганьсу,
відбулась презентація Національної академії наук України (НАН України). У ході заходу
співробітник Посольства України в КНР поінформував представників Академії наук КНР,
вищих навчальних закладів та адміністрації міста Ланьчжоу про загальну структуру та
пріоритетні напрямки наукових досліджень НАН України. Особливу зацікавленість
китайської аудиторії викликали роботи науковців Академії у сферах аерокосмічній,
нанотехнологій, наноматеріалів, відновлювальної енергетики тощо.
Читати повністю >>>

Читайте також: 16 листопада ІІ Український
форум Шовкового шляху в м.Київ >>>
За матеріалами Посольства України в КНР та в Монголії (за сумісництвом)
----------------- ® -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

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

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

 БЛИЗЬКИЙ СХІД
 ЛЕВАНТ [Регіон Середземного Моря] (Ізраїль. Палестина. Йорданія. Ліван. Сирія. Туреччина)

 РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ [Аравійське Море] (Бахрейн. Ємен. Ірак. Іран. Катар. Кувейт. ОАЕ. Оман. Саудівська

Аравія)

Україна і Туреччина домовились
про захист інвестицій

Зустріч із заступником Міністра закордонних справ
Держави Кувейт з питань Європи
27.09.2017

Уряд схвалив проект Угоди між Україною і Туреччиною про взаємне
сприяння та захист інвестицій та уповноважив Першого віце-прем’єрміністра України Степана Кубіва її підписати.
Угода сприятиме поглибленню економічного співробітництва між двома країнами, а
також надаватиме стимули виведенню на якісно новий рівень взаємної інвестиційної
активності їх резидентів. Положення Угоди першочергово визначають сферу практичного її
застосування, шляхи сприяння інвестиціям та їхнього захисту на території обох країн,
шляхи формування максимально сприятливого для двох країн режиму інвестування, а
також питання організації документообігу. Проект Угоди передбачає надання інвесторам
гарантій щодо захисту від незаконної конфіскації або націоналізації активів, права вільного
переказу платежів закордон, суброгації*, а також визначення порядку вирішення судових
суперечок між інвесторами та Урядами обох країн згідно міжнародного права. Відповідна
Угода набуде чинності з моменту отримання підтверджень щодо комплексного виконання
урядами обох країн усіх необхідних для її запуску внутрішніх процедур. Вона покликана
замінити діючу Угоду про сприяння та захист інвестицій від 27 листопада 1996 р, підписану
у м. Анкара. Відзначимо, Президент України П.Порошенко провів зустріч із Президентом
Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у рамках участі у роботі сесії Генеральної Асамблеї
ООН. Реджеп Таїп Ердоган підтвердив незмінну підтримку Турецькою Республікою
суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно-визнаних кордонах.
Глави двох держав обговорили підготовку до шостого засідання Стратегічної ради високого
рівня між Україною та Туреччиною, яке має відбутися у Києві. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Україна та Ізраїль вийшли на фінішну пряму в переговорах
щодо укладення Угоди про вільну торгівлю
28.09.2017

В Тель-Авіві відбувся VII раунд переговорів між Україною та Ізраїлем
щодо укладення Угоди про вільну торгівлю. Про це повідомляє Міністерство
економічного розвитку та торгівлі України.
Переговорну делегацію України очолила заступник Міністра економічного розвитку
та торгівлі – Торговий представник Наталія Микольська. «Ізраїль - є ринком у фокусі, що
передбачено Експортною стратегією України. Протягом переговорного процесу ми доклали
значних зусиль для прискорення укладення Угоди про вільну торгівлі з метою поглиблення
економічних відносин з цією країною. Ми провели інтенсивний раунд з ізраїльською
стороною, в ході яких було опрацьовано найважливіші питання, пов'язані з лібералізацією
ринків товарів, та узгодили відповідні положення проекту тексту Угоди», - повідомила
Н.Микольська після завершення переговорів. Вже зараз експорт українських товарів до
Ізраїлю демонструє впевнене зростання. За сім місяців 2017 року експорт товарів з України
склав $345,7 млн і зріс на 25,6% у порівнянні з 7 міс. 2016 р. За словами Н.Микольської,
важливо, щоб Угода з Ізраїлем створювала нові можливості для українських експортерів.
Саме тому Україна ставить за мету забезпечити безмитний доступ для товарів, що
становлять експортний потенціал та будуть користуватися конкурентними перевагами на
ізраїльському ринку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Участь Посла України в Йорданії у двох
економічних форумах
29.09.2017

Посол України Сергій Пасько взяв участь 27 вересня у Африканськоарабському економічному форумі та 28 вересня в Економічному форумі
країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки та Йорданії
Захід проходив під патронатом Його Величності Короля Йорданії Абдалли ІІ. Під час
форумів обговорювалися дорожня карта стратегічного партнерства між арабськими та
африканськими країнами, інвестиційні можливості, фінансові механізми співпраці, роль
підприємств у впровадженні інноваційних технологій. У кулуарах заходу Глава
дипустанови провів переговори з сенатором Національних Зборів Йорданії, Президентом
Союзу арабських торгово-промислових і сільськогосподарських палат, Президентом
Торгової палати Йорданії Наелем аль-Кабаріті, провідними представниками ділових кіл
Йорданії та інших країн світу. Обговорено питання розширення співпраці та можливості
збільшення імпорту продукції з України до Йорданії та країн регіону. Відзначимо, 14
вересня Посол України в Йорданії зустрівся з Генсекретарем Міністерства закордонних
справ та у справах експатріантів Зейдом ал-Лозі. У ході зустрічі сторони обговорили стан
українсько-йорданських відносини, шляхи активізації двостороннього співробітництва та
актуальні питання на порядку денному українсько-йорданської співпраці.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Йорданії
Зустріч Посла України І.Осташа з керівником Тимчасових сил
ООН в Лівані генералом М. Бері
30.09.2017

В рамках візиту до штаб-квартири Тимчасових сил ООН в Лівані
відбулася зустріч Посла України І.Осташа з керівником місії ООН, генералом
М. Бері. Про це повідомляє Посольства України в Лівані.
Українську сторону було поінформовано про ситуацію в зоні відповідальності
ТСООНЛ, завдання, цілі, діяльність миротворців в рамках підтримання миру і стабільності
на півдні країни. Посол України висловив підтримку місії ООН, нагадав про значний внесок
в успішне виконання мандату ТСООНЛ українського миротворчого батальйону,
поінформував про ситуацію в Україні у зв'язку з військовою агресією Росії, а також
ініціативу української сторони про введення миротворців ООН на окуповані території
Донбасу. Нагадаємо, 14 вересня відбулася зустріч Посла України І.Осташа з Генеральним
директором Цивільної авіації Лівану М.Шехабеддіном та Головою Департаменту
транспортної авіації Лівану К.Різком. Обговорили питання співпраці в транспортній галузі,
надання сприяння роботі авіакампаніям, які працюють та працюватимуть на ринку
авіаперевезень між двома країнами, відзначили важливість наявності прямого та
регулярного авіасполучення для розвитку людських та бізнесових двосторонніх контактів.
Відзначимо, з 24 по 27 жовтня 2017 року в Лівані відбудеться українсько-ліванський бізнесфорум, який передбачає проведення трьох окремих заходів на базі торгово-промислових
палат найбільших міст країни - Бейруту, Тріполі та Сайди. Основними темами бізнесфоруму попередньо визначені: сільське господарство та продовольство; металургія
(експорт металопродукції); альтернативні джерела енергії; інвестиції в економіку України.
У разі зацікавленості щодо участі в українсько-ліванському бізнес-форумі, просили б
звертатися до контактної особи Посольства України в Ліванській Республіці – Олександр
Вдовин, e-mail:oleksandr.vdovyn@mfa.gov.ua
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Лівані
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05 вересня 2017 р. Посол України в Державі Кувейт Володимир
Толкач зустрівся з заступником Міністра закордонних справ Держави
Кувейт з питань Європи Валідом Алі Аль-Хубейзі.
Під час зустрічі сторони обговорили шляхи активізації двостороннього політичного
діалогу, зокрема підготовку до проведення 3-го засідання Міжурядової українськокувейтської комісії з економічного, технічного та торговельного співробітництва в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Заступник Міністра закордонних справ України прийняв
Генерального секретаря МЗС Держави Катар
07.09.2017

У ході зустрічі відбувся обмін думками щодо поточного стану
українсько-катарських відносин, питань регіонального і міжнародного
характеру, що становлять взаємний інтерес.
Позитивну оцінку надано налагодженню прямого авіасполучення між Києвом і
Дохою, покликаному активізувати ділові та міжлюдські контакти, а також рішенню
катарської сторони щодо впровадження з 9 серпня 2017 р. спрощеного режиму оформлення
візових документів для в’їзду українських громадян в Катар.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України у Державі Катар
Зустріч з Головою Державої адміністрації у справах
туризму та національної спадщини

28.09.2017

Посол України в Королівстві Саудівська Аравія В.В.Вахрушев зустрівся
із Головою Державої адміністрації у справах туризму та національної
спадщини КСА принцом Султаном бін Салманом Аль Саудом.
Учасниками зустрічі підтверджено спільне бачення щодо важливості подальшого
розширення міжлюдських контактів між двома дружніми країнами. Відзначимо, 25 вересня
відбулася зустріч Посла України в Королівстві Саудівська Аравія В.В.Вахрушева з
Генеральним директором Інституту принца Сауда Аль-Файсала з дипломатичних
досліджень МЗС КСА А.Ас-Саляма. У ході бесіди сторони обмінялися думками щодо
особливостей процесу підготовки фахівців національних дипломатичних служб, а також
обговорили можливі форми започаткування взаємовигідного співробітництва між
Дипломатичною академією України імені Геннадія Удовенка при МЗС України та
саудівськими партнерами.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Саудівській Аравії
Зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом
Ісламської Республіки Іран в Україні

28.09.2017

Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч
із Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської Республіки Іран в
Україні Й.В. Мохаммадом Бехешті-Монфаредом.
У зустрічі, яка відбулася 27 вересня, також взяв участь другий секретар і радник з
політичних питань Посольства ІРІ в Україні Ходадад Джафарі Раді. Під час зустрічі сторони
обговорили сучасний стан двосторонніх відносин і констатували їх поступальний розвиток.
Посол Ірану звернув увагу на необхідність пожвавлення парламентської складової
українсько-іранських відносин, зокрема організації візитів на найвищому парламентському
рівні, міжпарламентських груп дружби, а також на проведенні найближчим часом візиту в
Україну Голови Комітету Меджлісу Ісламської Ради Ісламської Республіки Іран (парламенту
ІРІ) з національної безпеки та зовнішньої політики А.Боруджерді. Відзначимо, про п’ять
головних напрямів торговельно-економічного співробітництва України та Ірану –
агропромисловий комплекс, машинобудування (зокрема літакобудування), традиційна й
альтернативна енергетика, транспорт і гірничодобувна промисловість – йшлося під час
українсько-іранського бізнес-форуму, який зібрав із обох сторін майже 200 компаній. ТПП
Ірану було висловлено побажання бачити українські промислові компанії учасниками
спеціалізованих виставок у Тегерані. Це може бути додатковим чинником виходу
української промислової продукції на ринок цієї країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА
 КРАЇНИ КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ (Беліз. Гаїті. Гватемала. Гондурас. Домініканська Республіка. Куба. Нікарагуа.

Мексика. Панама. Ямайка)

Участь Посла України в Мексиці
в ХХІV Конгресі СОМСЕ
12.09.2017

Посол України взяв участь у ХХIV Конгресі Мексиканської
підприємницької ради з питань зовнішньої торгівлі, інвестицій та
технологій (СОМСЕ), яка є провідною підприємницькою структурою Мексики.
У рамках Конгресу, що проходив у м. Оахака (штат Оахака), під час обміну репліками
Посол України подякував Президенту Мексики Е.Пеня Нієто за підтримку територіальної
цілісності України та поінформував про значний приріст у двосторонній торгівлі за останні
1,5 роки. Крім того, під час бесід з Міністром економіки, Міністром енергетики,
Президентом СОМСЕ, Генеральним директором PROMEXICO та Губернатором штату Оахака
керівник дипустанови обговорив перспективи двосторонньої торговельно-економічної
співпраці між Україною та Мексикою, зокрема у таких галузях як авіакосмічна,
металургійна, сільськогосподарська, енергетична, хімічна, машинобудівна. У розмовах з
представниками мексиканського бізнесу було наголошено на перспективності розвитку
торговельно-економічних відносин між українськими та мексиканськими підприємцями,
проведено презентацію економічних та інвестиційних можливостей регіонів України,
розповсюджено рекламно-інформаційні матеріали щодо експортного та туристичного
потенціалу України, а також бізнесові пропозиції українських підприємств.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиці

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

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА (США & КАНАДА)
 США

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

ОСІННІЙ РОЗПРОДАЖ. НОВИЙ ЗАКОН
ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ

Президент України зустрівся з провідними представниками
бізнесу Сполучених Штатів Америки
21.09.2017

У ході робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент
України Петро Порошенко провів зустріч з представниками провідних
американських компаній.
П.Порошенко наголосив, що, незважаючи на триваючу російську агресію, Україна не
лише стабілізувала макроекономічне становище, а й перейшла до зростання. Лідери
американського бізнесу привітали відчутний прогрес у реформах в Україні на шляху до
створення належного інвестиційного клімату та справедливого правосуддя. Президент
поінформував про хід антикорупційної та судової реформ. "Україна - країна можливостей
для інвесторів" - наголосив Президент України. Він звернув увагу, що згідно з опитуванням,
зробленого журналом Institutional Investor, Україна посіла перше місце у списку країн, які
планують відвідати потенційні інвестори у наступні 12 місяців. Глава Української держави
зупинився на тих заходах, що вживаються з метою покращення умов діяльності бізнесу в
державі, у тому числі щодо відшкодування ПДВ та запровадження прозорих умов ведення
бізнесу. Петро Порошенко також відзначив роль США у забезпеченні енергетичної
незалежності України. Президент підкреслив, що американські компанії є надійними
партнерами українського бізнесу за кордоном та бажані іноземні інвестори в Україні.
Відзначимо, під час зустрічі Президент України Петро Порошенко та Президент США
Дональд Трамп детально обговорили економічну співпрацю двох країн. «Особливо приємно
відзначити великий успіх щодо першого розміщення українських суверенних бондів на
світових ринках», - наголосив Петро Порошенко у коментарі журналістам за підсумками
зустрічі та зазначив, що цей процес супроводжувався великим попитом на українські цінні
папери. «Інвестори доларом голосують за успіх і довіру до українських реформ», підкреслив Глава держави та з приємністю зазначив, що «значна кількість з числа цих
інвесторів були американські компанії», в тому числі і Goldman Sachs, JPMorgan.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 КАНАДА

Підсумки візиту Президента України
П.Порошенка в Канаду
23.09.2017

Президент України під час візиту до Канади зустрівся з
представниками канадського бізнесу де він зауважив, що сьогодні особлива
атмосфера в українсько-канадських відносинах.
«Ми робимо все можливе, щоб зробити зв'язки між нашими країни більш тісними.
Раніше канадські українці інвестували в Україну для підтримки економіки. Нині весь
канадський бізнес готовий прийти. І хочу сказати вам - зараз правильний час і місце для
інвестування», - наголосив Президент, додавши, що Україна має великий потенціал. Петро
Порошенко зауважив, що декілька днів тому Україна завершила розміщення українських
суверенних бондів на 3 млрд доларів. «Це хороший сигнал про довіру інвесторів в Україну і
реформи, які проводяться», - додав Петро Порошенко. Глава держави розповів про зміни в
Україні, зокрема антикорупційні кроки, запровадження електронного декларування та
останні реформи, які здійснила українська влада. Президент звернув увагу, що міжнародні
фінансові організації зафіксували, що в Україні за останні три роки зроблено більше, ніж за
попередні 20 років. Ряд канадських компаній, що працюють в галузі енергетики, сільського
господарства, оборонного та фінансового сектору, авіабудівної галузі виявили значний
інтерес до українського ринку особливо в контексті запровадження вільної торгівлі з
Україною. Відзначимо, в рамках робочого візиту до Канади Президент України Петро
Порошенко зустрівся з Міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд. Було
обговорено можливі шляхи повної реалізації взаємовигідних можливостей, наданих Угодою
про вільну торгівлю, а також подальшого поглиблення двостороннього співробітництва в
оборонній сфері, включаючи підтримку України у питанні розбудови тісних партнерських
відносин з НАТО. Також, Президент Петро Порошенко та Прем’єр-міністр Канади Джастін
Трюдо обговорили питання проведення реформ в Україні, в тому числі реформування
Збройних Сил України та приведення їх до стандартів НАТО. «Прем'єр-міністр та я
обговорили прагнення України до НАТО та нашу роботу щодо забезпечення повної
відповідності Збройних Сил України стандартам Альянсу. Я хочу ще раз підтвердити – двері
Альянсу повинні бути відкритими для України» - заявив Петро Порошенко під час зустрічі з
представниками ЗМІ за підсумками переговорів. «Ми говорили про реформи в Україні і я
ціную, що Україна залишається однією з пріоритетних країн для міжнародної допомоги
Канади. Дозвольте мені відзначити, що Канада є одним із лідерів з підтримки України, яку
ми так високо цінуємо», - наголосив Президент.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 АВСТРАЛІЯ & ОКЕАНІЯ

Австралия продлила санкции против РФ
за вторжение в Украину
22.09.2017

Австралия продлила финансовые санкции против граждан и
компаний, ответственных за угрозу суверенитету и территориальной
целостности Украины. Об этом сообщает Укринформа.
«Решение правительства Австралии о продлении санкций против РФ - это не
результат давления, а продолжение системного подхода, понимание того, что российская
политика представляет угрозу для всего мира, в том числе для Австралии», прокомментировал решение австралийского правительства посол Украины в Австралии
Николай Кулинич. Согласно правительственному решению, действие финансовых
ограничений Австралии против граждан и предприятий РФ, оккупированного Крыма и
представителей сепаратистских формирований на Донбассе продлено на следующие 3 года
или до выполнения Россией своих обязательств в рамках Минских соглашений.
Санкционный список был обновлен и откорректирован в соответствии с санкционными
списками других стран. Всего в ограничительные меры австралийского правительства
попадают 48 предприятий и 153 человека. По сравнению с 2014 годом санкционный список
расширился на 42 человек и 12 компаний. Трех человек, погибших в период с 2014 по 2017
годы из списков исключили. Австралия одобрила первые санкции против РФ в июне 2014
года, в сентябре того же года они были углублены. В отличие от ЕС, срок пересмотра
санкций в Австралии охватывает три года.
Читать полностью >>>
По материалам realist.online

08.09.2017

Новий закон про приватизацію дозволить продати установи НАН,
спростить скорочення персоналу і послабить заборони для держави-агресора.
Про це пише Віталій ДУДІН на порталі «Соціальний рух».
Кабінет Міністрів подав обіцяний багатіям проект закону «Про приватизацію
державного майна» №7066. Він прискорить процедуру приватизації, але загальмує розвиток
науки і культури, а також створить загрози для зайнятості та нацбезпеки. У порівнянні з
чинним Законом він розширює кількість об’єкт та звужує роль трудового колективу.
1. МЕЖІ ПРИВАТИЗАЦІЇ. Радикально змінюється підхід до визначення об’єктів
приватизації (ст.4 Проекту). Знімається обмеження на продаж: – закладів культури, що
забезпечують державні соціальні нормативи у сфері обслуговування населення закладами
культури; – майна Національної академії наук України та галузевих академій наук (ч.2 ст.5);
– міський електротранспорт (ч.2 ст.5 Закону); – міжнародних аеропортів (ч.4 ст.5 Закону).
Разом з тим ч.3 ст.4 Проекту дозволяє суттєво розширити перелік об’єктів приватизації.
Норми передбачають можливість придбати навіть майно, що знаходиться у власності СБУ
чи ЗСУ. Для цього достатньо, аби воно не «не забезпечувало виконання встановлених
законодавством завдань». Майно заборонених до приватизації підприємств також може
відчужуватись, якщо воно більше трьох років не використовувалось у виробництві.
Здається, це достатній стимул для олігархів призначати лояльний менеджмент у певні
державні структури.
2. ВАРТІСТЬ БАГАТСТВА. За діючим порядком, потенційні покупці вносять плату у
розмірі 10% від початкової ціни об’єкту приватизації (ч.4 ст.19 Закону). Проектом же
«гарантійний внесок» буде знижено до 5% (ч.2 ст.14). На стартову ціну об’єкта
впливатимуть «радники», які не є оцінщиками. Швидше за все, йдеться про великі
консалтингові фірми, що співпрацюють з транснаціональним капіталом чи фінансовопромисловими групами. Ст.19 Проекту містить украй розмиті вимоги («досвідченість
радника у виконанні аналогічних завдань» тощо). Кабмін може своїм підзаконним актом
посилити вимоги, що звузять коло потенційних радників. Послуги таких осіб можуть
оплачуватись з бюджету, а їх гонорар буде прив’язано до вартості проданих активів. Слід
відзначити, що «радники» на відміну від адвокатів, аудиторів та оцінщиків не несуть
юридичної відповідальності за свої дії. ФДМУ не позбавлений права знижувати стартову
ціну активів (на 25%, на 50%, а потім ще більше). Нинішнє законодавство дисциплінує
покупців: у разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів
покупець сплачує неустойку в розмірі 20% ціни продажу об’єкта (ч.4 ст.29 Закону). Проект
же пропонує учетверо знизити санкцію – до 5% (ч. ст.29 Проекту).
3. БЕЗ УЧАСТІ ТРУДЯЩИХ. Виключаються норми про надання пільг для придбання
державного майна членам трудових колективів підприємств, а також про пріоритетне
право трудових колективів на придбання майна своїх підприємств (ч.2 ст.2 Закону). Стаття
25 Закону дозволяє претендувати на купівлю акцій у т.ч. скороченим працівникам і
пенсіонерам. Відзначимо, що подібна форма участі працівників у приватизації існувала у
країнах Центральної та Східної Європи і сприяла демократизації відносин. Сьогодні ч.2 ст.12
Закону зобов’язує органи ФДМУ інформувати трудовий колектив підприємства про
майбутню приватизацію у 5-денний термін. За нинішнім Законом до складу комісії з
приватизації об’єкта входять за принципом однакового представництва представники
господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, що
приватизується, в тому числі й від представницького органу трудового колективу –
виборного органу профспілки або іншого уповноваженого ним органу (ч.2 ст.13 Закону).
Проект такої можливості не передбачає.
4. СКОРОЧЕННЯ. Не допускається звільнення працівників приватизованого
підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести
місяців від дня переходу до нього права власності, крім випадків приватизації об’єктів
шляхом продажу без умов (частина 7 статті 26 Проекту). Стаття 26 Закону забороняє це в
принципі протягом першого півріччя.
5. УСКЛАДНЕНИЙ КОНТРОЛЬ. Проект, як і нинішній Закон, передбачає
відповідальність за недопущення представників ФДМУ на підприємство з метою перевірки
стану виконання умов приватизації. Однак процедурні новації можуть ускладнити
накладення штрафу у розмірі 17 тис. грн за недопуск. Необхідно, щоб факт недопущення
працівників ФДМУ до перевірки підтверджувалось складеним у присутності «відповідних
правоохоронних органів» актом (ч.5 ст.29 Проекту). Однак, ким мають бути ці посадовці, не
уточнюється. Приміром, інспектори праці у разі недопуску складають акт самостійно і «за
можливості» пропонують його підписати об’єкту відвідування.
6. ОФШОРИ. Дослідження свідчать, що ще перша приватизація обленерго у 1998 році
відбувалась за значного впливу офшорних компаній. Інвестицій до компаній не надійшло.
Згодом Уряд формально обмежив право «офшорних українців» претендувати на купівлю
майна. Значного ефекту це не мало, оскільки власники вибудували заплутану павутину
власності. У Проекті робиться спроба звузити можливості для узурпації майна офшорними
компаніями. Так, ч.2 ст.8 забороняє виступатиме покупцями особам, які зареєстровані в
офшорній зоні, або особи, акції яких у сукупності більше ніж на 50% належать прямо або
опосередковано таким особам (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи
країнах, включених до списку FAТF. Відзначимо, що перелік «офшорних зон» є надзвичайно
обмеженим і включає лише 35 країн. Існує схожий перелік, що включає «низькоподаткові»
юрисдикції для цілей трансфертного ціноутворення. У ньому є такі популярні юрисдикції
як Кіпр, а загальна кількість держав і територій – 65. Однак, як і нині, Уряд пропонує
керуватись вужчим переліком. Безперечним позитивом є те, що для визнання «офшорного»
статусу покупця братиметься до уваги і факт опосередкованого володіння з боку офшорної
компанії на 50%. Резиденти, зареєстровані у Нідерландах чи Швейцарії, не підпадають під
обмеження. Хоча у них існують «шкідливі податкові практики», а рівень інформаційної
прозорості вважається нижче, аніж в Україні. Показовим є постанова Вищого
господарського суду України по справі «Західенерго», який вказав, що Кіпр не включений
до переліку офшорних зон. Більше того, вже зараз зрозуміло, що навіть проти «найбільш
сонячних» офшорів обмеження не спрацює. Показовою є постанова Одеського апеляційного
господарського суду від 21.01.2016 року. Було визнано законною приватизацію на користь
підприємства, яке управляється компанією, що має реєстрацію на Белізі. Справа у тому, що
саме в момент приватизації засновником покупця була фізична особа, а вже потім
юридична особа-покупець змінила склад своїх засновників, долучивши офшорну компанію.
Логічно встановити правило, за яким приватизовані підприємства не мають права
переходити під контроль офшорних компаній і в майбутньому.
7. ДЕРЖАВА-АГРЕСОР. Сьогодні покупцями не можуть бути «юридичні особи,
власником будь-якої кількості акцій або кінцевим бенефіціарним власником (контролером)
яких є резидент» держави-агресора (ч.3 ст.8 Закону). Проектом послаблюється це
обмеження: компанія-покупець не допускається до приватизації, лише якщо така компанія
на 10% і більше належить резиденту держави-агресора (ч.2 ст.8 Проекту). …
Читати повністю >>>
За матеріалами rev.org.ua

10
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ІНТЕРВ’Ю

Девід Ліптон, МВФ: В України є ризики
повернення назад



15.09.2017

Чи може Україна розраховувати на наступний транш, що
важливо для МВФ зараз, і що не так з українськими реформами: про це
УП поговорила із першим заступником голови МВФ Девідом Ліптоном.

Д. ЛІПТОН

Так далеко Україна ще ніколи не заходила - за останні два роки країна отримала від
МВФ чотири транші кредитної допомоги обсягом 8,7 мільярда доларів. З 1994 до 2013
Україна брала участь в п'яти програмах міжнародного кредитора, проте жодна не була
доведена до кінця. Кожного разу отримували кілька траншів на початку, і на цьому все
закінчувалося, оскільки влада не хотіла або не була спроможна виконати зобов'язання.
Незважаючи на певні затримки у наданні коштів, остання програма розширеного
фінансування (EFF) поки що працює. Проте наступний - п'ятий транш - Україна ризикує не
отримати. Ключові питання - пенсійна реформа, кроки щодо прискорення приватизації,
конкретні результати в боротьбі з корупцією. Лише після виконання цього "домашнього
завдання" уряд зможе розраховувати на наступний транш Фонду. Загалом, є великі сумніви,
чи потрібно чинній владі співробітництво з міжнародним кредитором. Два роки тому, коли
ця програма лише почала працювати, країна знаходилася у скрутному становищі: війна,
стрімке падіння ВВП, девальвація гривні та високий рівень інфляції. Наразі ситуація
стабілізувалась, і вихід з програми уже не здається таким ризикованим. Чи може Україна
розраховувати на наступний транш, що важливо для МВФ зараз, і що не так з українськими
реформами? Про це УП поговорила із першим заступником голови МВФ Девідом Ліптоном,
який напередодні завітав до України з важливою місією.
 Що привело вас до України цього разу?
Метою мого візиту зараз є ознайомлення з економічною ситуацією в Україні та
прогресом реформ. Я приїхав сюди в той час, коли ми готуємо черговий випуск
Світового економічного прогнозу — нашої нової оцінки світової економіки. Це так само
зараз дуже актуально для України. Ми також обговорили прогрес програми реформ,
підтриманої МВФ. В цій програмі сталися деякі затримки. У той же час для України зараз
є вкрай важливий момент для просування вперед програми реформ.
 Що ви можете сказати про Світовий економічний прогноз? Я знаю, що він буде
оголошений в жовтні, але чи можете ви сказати нам більше зараз?
Світова економіка зміцнюється, і відновлення набирає обертів. Це відновлення стає
дуже широким. Більшість розвинених країн та більшість країн з ринками, що
розвиваються, перебувають у стані відновлення. Європа також відновлюється. Все це
створює сприятливі можливості, коли країни всього світу можуть стимулювати
економіки до зростання та скористатися перевагами посилення попиту. Проте це
відновлення відбувається не тільки за рахунок споживання, а й за рахунок інвестицій,
які значно пожвавлюють торгівлю та імпорт. Вперше після глобальної фінансової кризи
ми бачимо, що темпи зростання інвестицій випереджають темпи зростання ВВП у світі.
Все це дає можливість країнам експортувати більше та продовжувати зростання. У
майбутньому про країни світу складатимуть судження в залежності від того, як вони
скористалися цими можливостями — чи змогли вони розв'язати існуючі проблеми, щоб
прискорити зростання, чи просто вирішили скористатися покращанням умов та
уповільнили реформи. Це особливо стосується України. Для країни, вочевидь,
відкриваються значні можливості від зміцнення світової та європейської економіки.
Україна зробила дуже хорошу роботу щодо стабілізації ситуації за останні кілька років.
Влада і народ України заслуговують на пошану за такі досягнення.
























Наразі зростання української економіки є незначним.
Стабілізація має стати фундаментом для відновлення швидкого зростання — Україна,
вочевидь, має можливість перейти від стабілізації до зростання. Можна сказати, що
економіка України вже зростає, проте країна потребує набагато більш швидких темпів
росту, щоб надолужити своїх европейських сусідів. Більш швидке зростання залежить
від проведення подальших реформ без призупинення цього процесу. Воно залежить від
того, чи вдасться зберегти вже досягнутий прогрес та не вжити заходів, які могли б
скасувати реформи, або повернути їх у зворотній бік. Саме тому цей час є вкрай
важливим. Якщо подивитися на історію України, країна була в подібній ситуації і
раніше: Україна поставала перед проблемами та їй вдавалося стабілізувати ситуацію.
Проте жодного разу не вдалося продовжувати рухатися вперед і стати динамічною
країною із стійким зростанням. Навпаки, Україна завжди призупиняла та переривала
реформи. В результаті, коли більша частина регіону рухалась вперед, Україна
дрейфувала назад.
Чи може Україна розраховувати на наступний транш, і коли саме?
Зараз дуже завчасно робити будь-які прогнози щодо цього. Спочатку ми маємо
побачити, що реформи потрібні для цього перегляду програми, є дійсно
запровадженими. Нарешті, Рада виконавчих директорів МВФ має переконатися, що
Україна має прогрес із запровадженням плану реформ.
Як ви оцінюєте виконання поточної програми? Є чутки, що Вас не задовольняє те, як
вона виконується.
Давайте подивимося на велику картину. Україна провела величезну роботу зі
стабілізації: відновлення контролю над бюджетом, подолання дефіцитів газової
системи, відновлення конкурентоспроможності, або вирішення проблем банківської
системи. Це все дуже важливі досягнення, які поставили Україну на шлях стійкого
зростання. Проте, є ризики повернення назад. Зростання заробітної плати у державному
секторі та деяких частинах приватного сектора було дуже високим в порівнянні з
інфляцією. Якщо така ситуація зберігатиметься, це негативно позначиться на
рентабельності та конкурентоспроможності, а, зрештою, загрожуватиме повернути
Україну туди, де вона була три роки тому. Тобто, Україна буде не в змозі конкурувати на
міжнародному рівні. Так само існує багато інших ініціатив, які можуть призвести до
зростання бюджетного дефіциту та загрожувати стабільності країни. На шляху до
стійкого швидкого зростання Україна також має зробити кроки вперед, як планувалося.
Наприклад, пенсійна реформа є дуже важливою для всіх людей. Немає жодного сенсу в
тому, щоб українці виходили на пенсію у більш ранньому віці, щоб отримувати малі
пенсйні виплати, які не здатні забезпечити гідне та стабільне життя. Потрібно це
вирішити через пенсійну реформу.
Існують ще різні інші важливі реформи. Удосконалення управління державними
підприємствами, земельна реформа, продовження очищення банківської системи.
Якщо по всіх цих напрямках просунутися вперед, включаючи виконання зобов'язань
щодо створення антикорупційного суду, Україна матиме хороші перспективи для
швидшого зростання економіки та для того, щоб побачити такі стандарти життя, що
наближаються до рівня життя у розвинених країнах. Україна пасе задніх у процесі
конвергенції, якщо порівняти її з багатьма її сусідами. Важливо не заспокоюватися на
досягнутому. Мовляв, вже є позитивне зростання та глобальне відновлення полегшує
роботу. Україна має просуватися вперед, щоб покращити ситуацію на майбутнє. Основна
увага цього перегляду програми — це пенсійна реформа і заходи щодо прискорення
приватизації та забезпечення конкретних результатів у боротьбі з корупцією. Не менш
важливо, щоб фіскальна та енергетична політика залишалася відповідною програмним
зобов’язанням.
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Прем'єр-міністр України відхилив ідею підвищення цін на газ з 1 жовтня. Це не було
узгоджено з МВФ, і здається ви були проти цього. Чи готовий МВФ прийняти це тепер?
Рішення деполітизувати цей процес через застосування автоматичної формули має
вирішальне значення, і ми очікуємо, що уряд дотримуватиметься цього зобов'язання.
Одним з основних досягнень цієї програми реформ стало запровадження автоматичного
підвищення тарифів на газ відповідно до ринкових змін. Важливо, щоб ціни на газ
визначались ринковими зрушеннями та треба уникати виникнення неадресних та
прихованих субсидій. Найбідніші домогосподарства захищені від зростання тарифів
комунальними субсідіями. Для решти громадян відбулося відчутне збільшення
заробітної плати, що набагато перевищує зростання ціни на газ, передбачене
нормативно-правовими актами. Ціни на газ в Україні є дуже низькими в порівнянні з
сусідами. І, нарешті, якщо Україна хоче мріяти про енергетичну незалежність, вона
повинна інвестувати в інфраструктуру, що можливо, лише за умов, коли ціни на газ
відзеркалюють розвиток подій на ринку.
Депутати відстояли ідею "Пенсійна реформа Кабінету міністрів плюс накопичувальна
схема пенсійного забезпечення з 2019 року". Зміни були запропановані парламентським
комітетом. Чи такий варіант системи пенсійного забезпечення з накопичувальними
рахунками є прийнятним для кредитора? Раніше МВФ виступав проти цього.
Існує пропозиція уряду щодо пенсійної реформи, яка була обговорена з командою МВФ.
Також ми домовилися з урядом щодо кількох основних цілей пенсійної реформи, таких
як гідний рівень пенсійних виплат та більш пізній вихід на пенсію. Зараз нам треба
зрозуміти, куди просувається законотворчий процес.
Земельна реформа. Яким є рішення щодо неї?
Земельна реформа залишається важливим елементом програми. Ми домовилися, що
потрібно більше часу, щоб прийняти правильне рішення щодо цієї важливої теми.
Протягом останньої чверті століття я чую від різних політиків, що земельна реформа в
Україні неможлива. Це правда, що така реформа вимагає часу і що переваги від неї
відчуваються з часом. Але це не повинно тривати 25 років! Ми бачимо відродження
сільського господарства, яке, вочевидь, є сильною стороною України. Навіть сільське
господарство, що було орієнтовано на експорт до Росії, було дуже ефективно
переорієнтовано на Захід. І цей потенціал набагато більший. Важливо, щоб існували
стимули для інвестування в сільське господарство, а це означає, що земля повинна бути
доступною для використання в якості забезпечення при залученні інвестиційного
капіталу. Не менш важливим є той факт, що фермерам потрібна впевненість у доступі до
землі впродовж певного періоду часу для сталої обробки землі. Ця реформа може бути
реалізована різними шляхами, існують різні моделі та приклади з різних країн. Важливо
те, щоб земельна реформа запроваджувалася, а не була відсутня. Це не є вимогою для
наступного перегляду програми. Але сама ідея, що Україна повинна бути ще тривалий
період часу без земельної реформи, дуже контрпродуктивна. Україна повинна і може
знайти шлях для публічних дебатів та досягнення консенсусу, щоб подолати відмову,
припинення та блокування цієї реформи. Знову ж таки, в такій ситуації краще діяти, ніж
нічого не робити.
Ще один важливий крок — це антикорупційна реформа. Антикорупційні палати чи
антикорупційні суди? Чи забезпечать ці установи якість реформи?
Боротьба з корупцією вимагає дуже комплексного підходу, чого не може зробити одна
єдина установа. Потрібні сильне обвинувачення, правильні судді, виконання судових
рішень. Це непростий процес. Створення НАБУ було важливим досягненням. Ми,
безумовно, погоджуємося, що створення антикорупційного суду є важливим наступним
кроком. Ми закликаємо уряд зробити цей крок.
Бюджет 2018 року. Чи він є достатньо збалансованим на думку МВФ?
Ми не мали можливості ознайомитися з деталями, оскільки цей проект ще не був
схвалений Кабінетом міністрів. Звичайно, важливо, щоб бюджет залишався у
відповідності до зобов'язань програми. Ми будемо уважно дивитись на нього, коли
отримаємо його проект.
Ви говорили про очищення банківської системи. І ми знаємо, що у МВФ успішно
співпрацював з головою центрального банку, яка залишає посаду. Хто був би найкращим
кандидатом на цю посаду та які є вимоги до керівника центрального банку зараз?
Валерія Гонтарєва здійснила відмінну титанічну роботу, підвищивши ефективність
центрального банку як інституції, покращивши монетарну та валютну політику та
зайнявшись банками з серйозними проблемами, включаючи необхідність націоналізації,
як-от це відбулося з ПриватБанком. І все це було зроблено у важкі часи! Але
залишається ще багато проблем, і, як я сказав на зустрічі з керівництвом НБУ, для
гарного центрального банку робота ніколи не закінчується. Важливо, щоб наступний
голова мав можливість продовжувати незалежну роботу центрального банку,
встановлювати монетарну політику та політику щодо обмінного курсу, а також
зберігати здоров'я банківської системи. Отже, у нас є погляди на вимоги щодо посади,
але не щодо претендентів на неї.
Однією з найбільших проблем для нашого центрального банку була націоналізація
Приватбанку. Чи була вона ефективною?
На жаль, ПриватБанк поставив під загрозу всю банківську систему України: він став
фактично неплатоспроможним, будучи найбільшим комерційним банком в Україні.
Важливо було забезпечити безперервність роботи банку, і це було успішно досягнуто.
Питання вирішення деяких успадкованих проблем наразі у руках уряду. Це, як правило,
складні економічні та правові проблеми, але з часом вони мають бути розв’язані.
Читати повністю >>>
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YES-2017: скандал в кулуарах и "холодный душ"
для Украины
В этом году конференция Ялтинская европейская стратегия (YES)
собрала не только звезд мировой политики, но и непримиримых украинских
оппонентов. Об этом пишет издание realist.online
А вот в плане международной повестки дня YES-2017 можно скорее назвать «клубом
бывших» - в Киев приехали бывшие премьеры Великобритании Тони Блэр и Дэвид Кэмерон,
госсекретари США Джон Керри и Кондолиза Райс, министр обороны США Роберт Гейтс и
спикер Палаты представителей Ньют Гингрич. Realist побывал на форуме и заметил зарубежные гости не скупятся на критику в адрес России, раздавая советы Украине. Но при
этом не скрывают - в НАТО и Е С Украину пока не ждут.
В гости к олигарху Виктору Пинчуку пожаловали и Петр Порошенко с Владимиром
Гройсманом и Юрием Луценко, и Арсений Яценюк с Андреем Садовым, и ярые борцы с
коррупцией и олигархами Сергей Лещенко (которого поздравляли с недавней женитьбой),
Светлана Залищук и Мустафа Найем. И это несмотря на скандальную статью Пинчука в The
Wall Street Journal в декабре прошлого года, где он предлагал забыть о вступлении в ЕС и
НАТО и провести выборы на Донбассе. Первый день Ялтинской европейской стратегии
(YES) открывал Петр Порошенко, поблагодарив организаторов за приглашение. Хотя, судя
по посту главы комитета по иностранным делам В Р Анны Гопко в Facebook, АП поддержала
инициативу некоторых украинских экспертов и депутатов о подготовке альтернативы
форуму YES олигарха Пинчука. В своем спиче украинский президент, конечно же,
остановился на российской военной агрессии против Украины, подхватив инициативу
бывшего президента Польши Александра Квасьневского о том, что YES-2018 обязательно
пройдет в Крыму. За что бывший премьер Швеции Карл Бильдт потролил Порошенко:
«Тогда может, и в Донецке проведем?». В каждой шутке есть доля шутки и понятно, что за
год Крым и Донбасс Украина не вернет. Если только Россия со своего барского плеча не
отдаст все оккупированные территории обратно. Тема 14-й ежегодной Ялтинской
европейской стратегии звучала как «Это и есть новый мир? И что он значит для Украины?».
Но обсуждали как на дискуссионных панелях, так и в кулуарах возможность
разворачивания на Донбассе миротворческой миссии ООН. Точнее, согласие Владимира
Путина на миссию «голубых касок» на востоке Украины. К примеру, Петр Порошенко
надеется, что миротворцы могут стать ключом к миру на Донбассе. Только не на условиях
президента РФ, в противном случае, по словам Дэвида Кэмерона и Ньюта Гингрича, мы
рискуем попасть в ловушку. Во-первых, Москва не хочет отдать миротворцам контроль над
украино-российской границей, через которую она регулярно поставляет на Донбасс
вооружение, технику и так называемые «гумконвои». Во-вторых, они хотят, чтобы россияне
вошли в состав этого миротворческого контингента, что фактически будет означать
легитимизацию военного присутствия Кремля на Донбассе. По словам экспертов, это не
новая тактика России, в свое время с помощью так называемых миротворцев Москве уже
удалось укорениться в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. И в-третьих, заявлением
по миротворцам Путин пытается выставить себя перед мировым сообществом в роли борца
за мир. Мол, это Россия пытается как-то сдвинуть процесс урегулирования конфликта на
Донбассе с мертвой точки, а Украина плохая и ничего не делает. По словам министра
иностранных дел Павла Климкина, у Украины, конечно же, есть своя резолюция по
миротворцам на Донбассе. Ее по поручению Порошенко подготовили еще в начале 2015
года. Но русские решили просто перехватить инициативу, зарегистрировав на днях свою
резолюцию о миссии «голубых касок» ООН в надежде на то, что Запад, наконец, откроет
окно возможностей для отмены санкций. Но, как правильно заметили украинские и
американские эксперты, миротворческая миссия — не повод для снятия санкций с России.
Но в некоторых европейских столицах уже дали Москве надежду на то, что ЕС все-таки
готов говорить, по крайней мере, об ослаблении санкций, если Россия допустит
миротворческую миссию ООН на Донбасс на условиях Украины. Еще одной не менее важной
темой форума YES стала предстоящая вторая встреча Петра Порошенко с Дональдом
Трампом, запланированная на 21 сентября на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.
Понятно и очевидно, что украинский президент едет в Нью-Йорк с двумя важными для нас
темами: миротворцы и летальное оружие. От получения летального оборонительного
оружия, судя по словам вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции
Иванны Климпуш-Цинцадзе, Украину отделяет всего шаг. И, как заявил Ньют Гингрич,
который долгое время считался главным кандидатом на пост госсекретаря при Дональде
Трампе, у Украины очень большие шансы на получение летального оборонительного
оружия от Соединенных Штатов Америки. «Мы не Администрация Трампа, мы дадим вам
летальное оружие», — говорил журналистам в кулуарах Гингрич. Звездой первого дня
форума YES можно по праву назвать Джона Керри. На этот раз он в Украине был уже не в
качестве государственного секретаря США, а значит, в высказываниях мог позволить себе
намного больше. «Но, похоже, его наивность по отношению к России никуда не делась», —
замечал в кулуарах форума журналистам бывший посол США в Украине Джон Хербст. На
панельной дискуссии и публичной лекции он не жалел негативных эпитетов в адрес
России, но при этом раз за разом говорил о диалоге с Кремлем. Эксперты,
присутствовавшие на Ялтинской европейской стратегии, обращали внимание, что Керри
работал при нерешительном Бараке Обаме. А в Госдепе у Керри его помощником по
вопросам Европы и Евразии была небезызвестная Виктория Нуланд, отношения которой с
помощником президента Р Ф Владиславом Сурковым можно назвать даже дружескими.
Именно Нуланд в свое время предлагала решить конфликт на Донбассе ценой уступок со
стороны Украины: сначала Киев выполняет политическую часть Минска, а только потом
Россия выводит своих солдат, наемников и технику с Донбасса. А вот высказывания
бывших премьера Британии Дэвида Кэмерона и госсекретаря США Кондолизы Райс не
пришлись по душе украинской аудитории. Кэмерон говорил о необходимости перезагрузки
Минска, когда в Киеве альтернативы ему не видят. Наверняка в этом плане хорошим
ответом Кэмерону можно считать заявление второго президента и представителя Украины
в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы. На вопрос о гарантиях Будапештского
меморандума он лаконично ответил: «Нас обманули по полной!!!». Кондолиза Райс
предупредила Украину, что западные санкции против России не вечны: «Проводите
реформы, избавьтесь от энергетической зависимости от России и сдайте все возможное,
чтобы иметь привлекательный имидж среди населения на востоке Украины. Не ждите, что
санкции и изоляция России будут продолжаться вечно. Используйте время правильно». Не
обошлось на форуме Пинчука и без скандалов. Прямо в кулуарах второго дня форума YES,
который открывал премьер Владимир Гройсман, Мустафа Найем набросился с критикой в
адрес генпрокурора Юрия Луценко. Бывший журналист упрекал главу ГПУ в незаконном
преследовании Михеила Саакашвили и людей, которые помогали бывшему президенту
Грузии незаконно прорвать украинскую границу неделю назад в Шегинях. Каждый,
конечно же, остался на своих позициях, однако генпрокурор пообещал, что Михеила
Саакашвили не арестуют. Хотя несколько странно слышать упреки еще вчерашнего
журналиста, а ныне нардепа от БПП Мустафы Найема в адрес Луценко, человека президента
Порошенко, на форуме у Пинчука, предлагавшего некогда забыть об интеграции в ЕС и
НАТО. Но ссоры быстро закончились, как только в кулуарах форума YES появился
спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Уолкер. Американский дипломат немного
приоткрыл карты: в октябре он собирается встретиться с Владиславом Сурковым, чтобы
обсудить детали и модальности будущего мандата миротворческой миссии ООН. …
Читать полностью >>>
По материалам realist.online
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Мінекономрозвитку презентує Стратегію розвитку
промисловості до кінця 2017 р.
28.09.2017

За ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
та Офісу реформ Кабінету Міністрів України відбулося широке експертне
обговорення шляхів розвитку промисловості.
“Робота з розвитку промисловості сьогодні ведеться у двох напрямках: написання
Стратегії розвитку промисловості та оперативні дії зі спрощення умов для українських
виробників у різних індустріях та стимулювання промисловості”, - пояснив перший
заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов. Директор
департаменту промислової політики Мінекономрозвитку Олександр Черних розповів, що
робота над Стратегією розвитку промисловості триває з початку року. Експертна група*
при Мінекономрозвитку завершила роботу над першими розділами Стратегії. Планується,
що документ буде представлений для громадського обговорення вже в грудні 2017 року.
Водночас Максим Нефьодов наголосив, що Міністерство не чекає завершення роботи над
Стратегією і вже веде підготовку до так званого “Першого промислового Кабміну” засідання Уряду, на якому ухвалять пакет рішень, які спрощують умови ведення бізнесу для
промисловців. В рамках обговорення пакета рішень, який Мінекономрозвитку передасть на
розгляд Уряду, Анатолій Амелін, співзасновник Незалежного аналітичного центру
“Український інститут майбутнього”, презентував пропозиції щодо дій з розвитку
промисловості України. Пропозиції “Українського інституту майбутнього” сформовані на
основі ёрунтовного аналізу стану справ у шести ключових галузях промисловості (добувна,
металургійна, хімічна та нафтохімічна, харчова промисловості, електроенергетика,
машинобудування). Документ містить 21 пропозицію для Кабінету Міністрів України,
міністерств та Парламенту, які, за оцінкою “Українського інституту майбутнього”, у разі
успішного виконання дозволять залучити $2,3 млрд інвестицій та створити додаткових
$4,3 млрд ВВП. З повним текстом пропозицій “Українського інституту майбутнього” можна
ознайомитися тут. Ольга Болібок, керівник проекту “Розвиток промисловості” Офісу
реформ КМУ в свою чергу відзначила, що секторальний підхід є актуальним у впровадженні
так званого “smart-регулювання”, яке має бути одним з чотирьох базових напрямків
промислової політики Уряду на рівні з такими напрямками як: економічна децентралізація,
індустрія 4.0 та енергоефективність промисловості. Поки робота над Стратегією розвитку
промисловості триває, експерти погодились, що першочергові дії Уряду з розвитку
промисловості повинні містити рішення щодо: відкриття інформації та спрощення
експертизи по надрах; спрощення доступу до геологічної інформації; запровадження
принципу компартменталізації тваринницьких господарств; спрощення доступу до водних
мереж; спрощення доступу до електричних мереж; спрощення регуляції будівництва;
введення єдиного цифрового обліку деревини.
До експертної групи, яка веде роботу над Стратегією розвитку промисловості України увійшли представники
6 міністерств (Мінекономрозвитку, Мінрегіону, Міненерговугілля, Мінагрополітики, Мінінфраструктури, МОН), 5
експертних та проектних офісів (Стратегічна група радників з підтримки реформ в Україні SAGSUR, Офіс реформ КМУ,
Команда підтримки реформ Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Програма GIZ “Сприяння зеленій
модернізації української економіки”, Програма GIZ ”Підвищення енергоефективності у громадах”), Організація
Об'єднаних Націй з промислового розвитку UNIDO, Інститут економіки та прогнозування НАНУ, Державне
підприємство “Українська промислова зовнішня експертиза”, міжнародні експерти (Аманда Януо, експерт з
альтернативної економічної політики в організації промислової політики; Філіп Нойєрбург, співробітник відділу
промислової політики в Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку; Славо Радосвіч, професор
Лондонського університетського коледжу).

Читати повністю >>>
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Уровень теневой экономики в Украине в I кв.
снизился до 37% ВВП – МЭРТ
21.09.2017

Уровень теневой экономики Украины в І квартале 2017 года снизился
до 37% ВВП, уменьшившись на 6 процентных пунктов (п.п.) по сравнению с
показателями за аналогичный период 2016 года.
Однако в сравнении с предыдущим кварталом уровень теневой экономики вырос,
поскольку в четвертом квартале 2016 года этот показатель составил 35% от ВВП. Такие
предварительные расчеты обнародовало Министерство экономического развития и
торговли Украины (МЭРТ) на своем сайте. "Все четыре метода, с использованием которых
осуществляется оценка уровня теневой экономики, показали уменьшение уровня по
сравнению с первым кварталом 2016 года", - говорится в сообщении ведомства. По данным
МЭРТ, детенизация экономики произошла благодаря наращиванию субъектами деловой
активности в легальной экономике, улучшению инвестиционного и бизнес-климата в
стране. Однако отмечают, что детенизацию сдерживают значительные вызовы финансовой
системы страны, низкий уровень доверия к институтам власти, вызовы стабильности,
наличие неподконтрольных власти территорий. Согласно данным МЭРТ, расчеты по
методу убыточности предприятий показали сокращение уровня теневой экономики на 6
п.п. (до 28% от объема ВВП). По методу "расходы населения – розничный товарооборот"
оценивают уменьшение уровня теневой экономики на 3 п.п., или до 55% от объема
официального ВВП, отмечает МЭРТ. Электрический и монетарный методы зафиксировали
уменьшение уровня теневой экономики на 2 п.п. каждый. Согласно подсчетам по
электрическому методу, этот показатель сократился до 32%, по монетарному – до 27% от
ВВП, свидетельствуют данные Минэкономразвития и торговли.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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За І полугодие ВВП Украины
вырос на 2,4%

05.09.2017

Рост реального ВВП Украины за январь-июнь 2017 года составил 2,4%
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщает прессслужба Счетной палаты Украины.
Доходы госбюджета за этот период достигли 394,91 млрд грн, что составляет 53,3%
годового плана и на 48,7% больше показателя за аналогичный период предыдущего года.
Более высокий уровень выполнения годового плана доходов обусловлен, в частности,
зачислением в специальный фонд конфискованных средств и средств, полученных от
реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного
и связанного с коррупцией правонарушения, в сумме, которая превысила
запланированный на год объем в 2,6 раза. Счетная палата сообщает, что от приватизации
госимущества поступило всего 110,8 млн грн, или 1,7% плана отчетного периода.
Напомним, согласно рассчетам Института социально-экономических исследований, для
увеличения ВВП Украины вдвое за 10 лет он должен ежегодно расти на 7-10%.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Президент ожидает ускорения роста ВВП
с 1,8% в 2017г до 4% в 2020 г.
07.09.2017

Президент Украины Петр Порошенко ожидает рост реального
валового внутреннего продукта (ВВП) в 2017 году на 1,8% и ускорение
динамики до 4% в 2020 году.
"Мы в этом году прогнозируем рост 1,8%, ожидаем ускорение роста экономики до
4% в 2020 г.", - сказал он, выступая с посланием в Верховной Раде. Президент отметил, что
ВВП Украины растет уже шесть кварталов подряд после 14 кварталов падения, несмотря на
то, что основная часть промышленного потенциала Украины, который размещен на
Донбассе, оккупирована и исключена из экономического оборота. "Жесткие антикризисные
шаги, макрофинансовая стабилизация, снижение налоговой нагрузки на бизнес,
дерегуляция, открытие новых внешних рынков и другие меры, все это открыло путь к
экономической активизации", - сказал П.Порошенко. В то же время он обратился к
правительству найти возможности ускорить экономическое восстановление Украины
"Правительство должно найти возможности трансформировать сегодняшнее вялое
оживление ВВП в ускоренный и уверенный подъем - в то, что называется устойчивым
развитием. Поэтому, кроме таких важных реформ, как пенсионная, здравоохранения,
образовательная, необходимы также решения, способствующие привлечению инвестиций
и достижению темпов экономического роста, которые позволят нам сокращать отставание
от более развитых стран", - подчеркнул глава Украины.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Госстат ухудшил оценку роста ВВП Украины во II кв.-2017
ко II кв.-2016 с 2,4% до 2,3%
18.09.2017

Рост ВВП Украины апреле-июне 2017 г. по отношению к аналогичному
периоду 2016 г. составил 2,3% по сравнению с 2,5% в І кв. 2017 г, такую
уточненную оценку обнародовала Госстат.
Как сообщалось, в середине августа Госстат оперативно оценил показатель второго
квартала в 2,4% ВВП. В то же время уточненная оценка роста по отношению к
предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора осталась прежней – 0,6%. Госстат
также сообщил, что номинальный ВВП составил 657 млрд грн, а в расчете на одно лицо –
15,449 тыс. грн, изменение дефлятора – 20%, тогда как в первом квартале этого года
номинальный ВВП был оценен в 583,88 млрд грн, на одного человека – в 13,721 тыс. грн, а
изменение дефлятора – в 25,1%. Как сообщалось, в июне этого года Госстат улучшил
обнародованную в средине мая оценку роста ВВП в первом квартале с 2,4% до 2,5%.
Одновременно ведомство подтвердило предварительную оценку снижения ВВП по
отношению к предыдущему кварталу (четвертому кварталу 2016 года) с учетом сезонного
фактора – 0,3%. В марте этого года Госстат также улучшил оценку роста ВВП в четвертом
квартале прошлого года с 4,7% до 4,8%. Оценка роста за третий квартал улучшалась
дважды – сначала с 1,8% до 2%, а затем до 2,3%. Во втором квартале 2016 года, по данным
Госстат, ВВП страны увеличился к аналогичному кварталу предыдущего года на 1,5%, в
первом – всего 0,1%, а в целом за 2016 год экономика Украины выросла на 2,3%.
Номинальный ВВП за минувший год составил 2 трлн 383,182 млрд грн, изменение
дефлятора – 17,1%. В номинальном выражении ВВП в первом квартале прошлого года был
равен 455,637 млрд грн, во втором – 535,324 млрд грн, в третьем – 669,17 млрд грн и в
четвертом – 723,051 млрд грн. Правительство при пересмотре проекта госбюджета-2017
летом этого года повысила оценку номинального ВВП в 2017 году до 2,846 трлн с 2,585
трлн грн, ухудшив прогноз его реального роста до 1,8%, инфляции – до 11,2%.
Валовой внутренний продукт производственным методом >>>
По материалам bin.ua
НБУ: рост ВВП в 2017 может быть
выше прогноза 1,6%
20.09.2017

Национальный банк допускает, что рост валового внутреннего
продукта (ВВП) в 2017 г. может быть выше его прогноза на уровне 1,6%. Об
этом говорится в комментарии Нацбанка.
"В целом, текущая динамика показателей реального сектора и результаты 1-го
полугодия текущего года свидетельствуют об увеличении вероятности того, что
экономический рост по итогам 2017 г. превысит прогноз Национального банка (1,6% г/г),
обнародованный в инфляционной отчете за июль 2017 г.", - сообщает НБУ. Как отмечается,
во 2-м квартале экономика Украины выросла на 2,3% в годовом измерении, незначительно
замедлившись с 2,5% г/г в 1-м квартале. НБУ сообщает, что такие темпы роста реального
ВВП превысили его оценки Национального банка. "В первую очередь росту экономики в
этот период способствовало улучшение финансового состояния предприятий и их деловых
ожиданий, в результате чего повысилась инвестиционная активность бизнеса. По итогам 2го квартала рост инвестиций в основной капитал во 2-м квартале ускорился до 23,7% г/г,
несмотря на повышение базы сравнения. Также ощутимо ускорился рост частного
потребления домохозяйств - до 6,9% г/г. Этому способствовало повышение реальной
заработной платы и улучшения потребительских настроений. Однако в условиях
сдержанной фискальной политики возобновилось падение потребительских расходов
сектора общего государственного управления (на 7,8% г/г)", - отмечают в НБУ. В то же
время, хотя экономика во 2-м квартале продолжала расти, темп ее роста замедлился.
"Замедление роста ВВП соответствовало ожиданиям Национального банка, и связано с
адаптацией предприятий горно-металлургического комплекса и энергетики к новым
условиям деятельности, в которых они оказались в результате разрыва торговотранспортных связей на востоке страны. Кроме того, углубилось падение в сельском
хозяйстве, как за счет дальнейшего спада в животноводстве, так и через поздний старт
уборочной кампании этого года по сравнению с прошлым", - объясняет центральный банк.
НБУ прогнозирует, что незначительное замедление прироста экономики продолжится и во
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2-м полугодии. "В этот период традиционно возрастает вес растениеводства. В этом году
ожидается высокий урожай, который, однако, будет несколько меньше по сравнению с
рекордным предыдущим годом. В отдельных видах деятельности рост замедлится на фоне
повышения базы сравнения. Прежде всего, это будет заметно в строительстве и других
видах деятельности, зависят от инвестиционной активности", - полагают в НБУ. Как
сообщалось, в 1-м квартале рост ВВП составил 2,5%, во 2-м квартале - 2,3% по сравнению с
соответствующими периодами прошлого года. В июле Национальный банк ухудшил
прогноз роста валового внутреннего продукта в 2017 году с 1,9% до 1,6%. В конце мая
Кабинет Министров ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Петр Порошенко: ВВП Украины растет
шесть кварталов подряд
21.09.2017

Экономика растет уже шесть кварталов подряд, руководители
предприятий, согласно опросам НБУ фиксируют рост оптимистических
ожиданий по развитию макроэкономической ситуации, заявил президент
Петр Порошенко.
"ВВП растет уже шесть кварталов подряд после 14 кварталов падения. Уверенности
в том, что экономисты не ошибаются в положительных прогнозах, добавляют и сигналы,
которые мы получаем от бизнес-среды. Опрос руководителей предприятий, который
ежеквартально проводит Нацбанк, фиксируют рост оптимистических ожиданий - как по
развитию макроэкономической ситуации, так и по финансовому положению самих
предприятий", - сказал П.Порошенко в своем видеообращениии на открытии Украинского
финансового форума, организованного инвестиционной группой ICU, в Одессе. По словам
президента, жесткие антикризисные шаги, макрофинансовая стабилизация, снижение
налоговой нагрузки, дерегуляция, антикоррупционные меры, открытие новых внешних
рынков, в том числе благодаря Соглашению об ассоциации Украины с ЕС, углубленной и
всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС –"все это расчистило путь к восстановлению
экономики Украины". Президент напомнил, что, согласно исследованию Европейской
бизнес ассоциации, индекс инвестиционной привлекательности Украины покинул
отрицательную плоскость и стал самым высоким за шесть лет, включая довоенные.
"Опрошенные этой же ассоциацией предприятия планируют в следующем году расширение
производства, увеличение зарплат, создание новых рабочих мест", - сказал П.Порошенко.
Отметим, что Министр финансов Александр Данилюк рассчитывает на рост ВВП на 6-7% в
течение 2018-2019 годов. Об этом он сообщил в ходе Ukrainian FinancialForum 2017,
организованного компанией ICU. "Я хочу принести рост в Украину на 6-7% в течение
следующих 2 лет", - сказал он. По мнению Данилюка, залогом экономического роста должен
стать приток иностранных инвесторов. "После того, как я поговорил с сотней инвесторов, я
почувствовал, что приближается цунами. В хорошем смысле этого слова. В том смысле, что
есть интерес к Украине, и мы должны использовать эту возможность и показывать
прогресс в проведении реформ", - отметил министр. По его мнению, большая приватизация
может привлечь иностранных инвесторов в Украину. "Если мы приватизируем 20 крупных
компаний в 2018 г., то участники приватизации создадут необходимую информационную
среду", - добавил Данилюк. Также, Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост валового
внутреннего продукта (ВВП) Украины 2% в текущем году. Об этом сообщила директор
Всемирного банка по Украине, Молдове и Беларуси Сату Кахконен в ходе Ukrainian Financial
Forum 2017, организованного компанией ICU, передают Українські Новини. "В этом году
будет только 2%. Мы не видим значительных рывков в секторах", - сказала она. При этом
представитель ВБ добавила, что такого роста экономики недостаточно для роста доходов
граждан. Кахконен добавила, что Украине необходимо продолжать реформы
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2017 год
до 1,8% и инфляции до 12,2%

29.09.2017

Рост ВВП Украины в 2017 г. ожидается на уровне 1,8% при инфляции
(декабрь к декабрю) 12,2% с улучшением этих показателей в следующем году
соответственно до 3% и 8%, такой консенсус-прогноз обнародовало МЭРТ.
Согласно ему, эксперты ожидают в 2019 году увеличения ВВП на 3,6% при инфляции
5,9% и в 2020 году – 4% при инфляции 5%. МЭРТ напоминает, что четыре месяца назад
оценки экономического восстановления в текущем году были чуть оптимистичнее – 1,9%
при инфляции 10,5%, тогда как в 2018 году эксперты ожидали тех же 3% роста, но при
инфляции 7%. Наиболее оптимистичны участники консенсус-прогноза были год назад:
тогда они рассчитывали на ускорение экономики в этом году до 2,9%, а в следующем – до
3,6% при замедлении инфляции соответственно до 9% и 6%. Курсовой прогноз для гривни
на конце текущего года улучшен до 27,9 грн/1$ с ожидавшихся в январе 29,85 грн/1$, а на
конце 2018 года – до 29,55 грн/1$ с ожидавшихся 30,1 грн/1$. В документах уточняется, что
диапазон прогноза ВВП на текущий год – от роста на 1,3% до 2,5%, а на следующий – от
роста на 0,5% до 3,8%. МЭРТ указывает, что согласно допущениям, на которых строятся
прогнозы, среднегодовая цена нефти в этом году составит $52,8 за баррель, а в 2018 году –
$57, а среднегодовая цена газа составит $245 за тыс. кубометров в 2017 году и $250 за тыс.
кубометров в 2018-ом. Цены на сталь вырастут 10% в 2017 году и 6% - в 2018-м. Эксперты
ожидают роста тарифов на горячую воду и отопление на 20% в текущем и следующем году,
на электроэнергию – соответственно на 30,5% и 20%, на газ – на 20% и 19%. По оценкам
экспертов, урожай зерновых в 2017 году составит 61 млн тонн, учетная ставка на конце
года – 12,5% годовых, доходы бюджета от приватизации – 0,5 млрд грн. Аналитики
прогнозируют рост импорта в 2017 году на 7,9%, в 2018-м – на 5,6%. Тогда как экспорт,
согласно их мнению, возрастет на 3,2% в текущем и на 4,4% в следующем году. По
сравнению с январским выпуском аналитики улучшили оценку инфляции на 0,5 п.п. до
12,2%, а в 2018 году они ожидают ее замедления еще на 1,1 п.п. до 8%. Согласно
экспертному мнению, в платежном балансе дефицит финансового счета составит 6,2% ВВП,
дефицит счета текущих операций – 4,1% ВВП. Валовые резервы Нацбанка в ближайшие два
года будут на уровне около $18,2 млрд. Участники консенсус-опроса также сошлись на том,
что основным внутренним риском на 2017-2020 годы является недостаточно быстрое
проведение реформ. Среди других рисков на 2017 год они также назвали сохранение
низкой кредитной активности коммерческих банков, дефицит энергетических ресурсов,
наращивание негативных инфляционных ожиданий населения. Лидирующие позиции
среди внешних рисков в 2017 году, по мнению экспертов, занимают риски с финансовой
составляющей: дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к
международным рынкам капитала, сворачивание иностранными компаниями
инвестиционных
планов,
неполучение
запланированного
финансирования
от
Международного валютного фонда.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Украина выплатила $505 млн процентов по реструктуризированным евробондам
02.09.2017

Министерство финансов Украины 1 сентября погасило четвертый
купон по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям),
сообщил источник в Минфине.
Общая сумма выплаты составила порядка $505,4 млн. Как сообщалось, указанные
еврооблигации были выпущены в рамках проводимой Украиной долговой операции с
государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации
внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и госпредприятия "Конструкторское бюро
"Южное им.Янгеля" (Днепр). Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам
установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается
дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 г. Срок погашения наступает 1
сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 год. Общая сумма первого купонного
платежа составила $473,313 млн, второго и третьего - $505,429 млн. Напомним, 4 августа
2017 г. Украина выплатила МВФ $450 млн по программе Stand by от 2014 г. В целом объем
выплат перед МВФ - как по основной сумме долга, так и процентов по долгу составляет ≈ $1
млрд в августе-декабре этого года и не представляет угрозы для объема международных
резервов, заявил представитель НБУ. Как сообщалось, кредитная программа для Украины в
размере 17,01 млрд долларов была утверждена МВФ в конце апреля 2014 года.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Україна залучила $3 млрд від розміщення
єврооблігацій
18.09.2017

Україна розмістила єврооблігації на $3 мільярди під 7,375% річних з
15-річним терміном погашення. Про це заявив президент України Петро
Порошенко під час зустрічі з міжнародними інвесторами в Нью-Йорку.
"Сьогодні ми можемо підвести перші підсумки. Україна вийшла на ринок запозичень
і залучила $3 млрд. Причому залучила на рекордний термін - ніколи до цього Україна не
залучала такого обсягу, ніколи не залучала на термін 15 років. Це неймовірно позитивна
оцінка інвесторами реформ, які відбуваються в Україні. Це коли кожен інвестор своїм
доларом голосує за успіх реформ", - сказав він. За його словами, прибутковість випуску
єврооблігацій становила 7,375%. "Ми сьогодні вже маємо перші цифри запозичення: якщо
попередні папери -"короткі папери" коштували 7,75%, то на сьогодні їхню ціну зменшено
до 7,375%, і це економія коштів державного бюджету на обслуговування зовнішнього
боргу", - сказав Порошенко. Він також зазначив, що раніше Україна брала запозичення і
лише накопичувала борги, а "сьогоднішнє запозичення є фінансовою подушкою, фінансової
платформою для проведення подальших реформ". Президент подякував партнерам:
Міжнародному валютному фонду, Світовому банку, Міжнародній фінансовій корпорації,
Європейському банку реконструкції та розвитку, які спільно з Україною "проводили
реформи і на сьогодні світ визнає їх ефективність". "Це реформи і в енергетичному секторі,
це і реформи з дерегуляції, і реформи зі створення абсолютно нових кроків з бізнес-клімату,
це і підготовка до процесу приватизації і що найголовніше - це робить дешевше будь-які
запозичення, і українські суб'єкти господарювання виходять на зовнішні ринки", - зазначив
Президент. Нова угода стала першим ринковим розміщенням для країни з 2013 року, тоді
Україна продала 10-річні єврооблігації на $1,25 млрд із прибутковістю 7,5% річних. У 20142016 р. Україна щорічно розміщувала 5-річні єврооблігації обсягом $1 млрд, боргові папери
були гарантовані США, що дозволяло країні позичати за рекордно низькими ставками наприклад, в минулому році прибутковість євробондів України становила всього 1,471%. У
2015 р. була проведена реструктуризація 13 випусків євробондів країни на загальну суму
$14,36 млрд і 0,6 млрд євро, інвестори погодилися на списання близько 20% основного
боргу і перенесення виплат на решту 4 роки. Ставку купона всіх реструктурованих випусків
було встановлено на рівні 7,75% річних. Відзначимо, що за словами співрозмовника
агентства УНІАН, погашення паперів заплановано 25 вересня 2032 року. Другий учасник
фінансового ринку також підтвердив цю інформацію, додавши, що організаторами випуску
виступають банки BNP Paribas, Goldman Sachs і JP Morgan. Нагадаємо, Міністерство фінансів
повідомило про викуп у інвесторів єврооблігацій України з погашенням у 2019 році на 1,161
млрд дол. і з погашенням у 2020 році на 415,2 млн дол. за номіналом. Раніше українська
делегація з 11 по 14 вересня проводила зустрічі з інвесторами в Лондоні, Нью-Йорку та
Бостоні для підготовки випуску облігацій зовнішньої державної позики в доларах США.
Згідно з програмою з Міжнародним валютним фондом, Україна в кінці 2017 року повинна
повернутися на ринок зовнішніх комерційних запозичень.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
Министерство финансов продал ОВГЗ
на 646 млн грн.
20.09.2017

Министерство финансов на плановом еженедельном аукционе по
размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ)
привлекло в государственный бюджет 645,653 млн грн.
Согласно данным Минфина, 200,888 млн грн привлечено в результате продажи
гривневых облигаций сроком обращения один год со средневзвешенной доходностью
14,35% годовых, еще 444,765 млн грн - облигаций сроком 3 года с доходностью 14,5%
годовых. "По результатам проведения плановых размещений облигаций внутреннего
государственного займа 19 сентября, в государственный бюджет привлечено 645 653 200
грн", - заявили в министерстве. Напомним, Верховная Рада освободила от налогообложения
доходы иностранных инвесторов, полученные от операций с облигациями внутреннего
государственного займа (ОВГЗ) и облигациями местных займов. За принятие в целом
законопроекта №7052 проголосовали 236 депутатов. Целью законопроекта является
внесение изменений в некоторые положения Налогового кодекса для урегулирования
вопроса и устранения разночтения об освобождении от уплаты налога на доход
иностранных инвесторов, полученных от операций с ОВГЗ, облигациями местных займов, а
также доходов, полученных от операций с гарантированным долгом. Освобождение от
уплаты налога по этим операциям, по мнению авторов законопроекта, окажет
положительное влияние на инвестиции в ОВГЗ и экономику страны. Как сообщалось, 6
сентября Кабмин утвердил перечень иностранных фондовых бирж для урегулирования
налогообложения доходов нерезидентов, которые размещают на этих биржах долговые
ценные бумаги и которые получают доход от предоставления резидентам кредитов. В
соответствии с Налоговым кодексом доходы нерезидента от хозяйственной деятельности
(с источником происхождения в Украине) облагаются ставкой 15%. Если же такие доходы
нерезидентов получены от предоставления резидентам кредитов, то они облагаются по
ставке 5%. Отметим, объем ОВГЗ в собственности нерезидентов с 6 на 7 сентября вырос на
1,148 млрд грн – до 1 млрд 733,62 млн грн, сообщается на веб-сайте НБУ. Как сообщалось,
Минфин на аукционе ОВГЗ 5 сентября привлекло в госбюджет 1,2 млрд грн. Минфин
продал двухлетние гривневые бумаги на 673,785 млн грн и трехлетние – на 540,48 млн грн
под соответственно 14,4% и 14,5% годовых. Ранее сообщалось, что 17 августа объем ОВГЗ в
собственности нерезидентов возрос на 460 млн грн – до 471,1 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
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Украина должна выплатить $28,7 млрд
по внешдолгам в 2018-2022
22.09.2017

Украина должна выплатить 28,709 млрд долларов по внешним
обязательствам в 2018-2022 годы. Об этом свидетельствуют данные в
проспекте еврооблигаций Украины.
В частности, на основные выплаты будет направлено $18,78 млрд, на проценты - 9,9
млрд долларов. Наибольшие выплаты предстоят в 2020 году, когда на погашение внешнего
долга необходимо будет направить 5 млрд долларов, на обслуживание - 1,884 млрд
долларов. В 2018 году расходы на погашение внешнего долга ожидаются на уровне 2,049
млрд долларов, на проценты - 1,519 млрд долларов, в 2019 году - 4,729 млрд и 1,738 млрд
долларов соответственно, в 2021 году - 3,925 и 2,417 млрд долларов, в 2022 году - 3,076 и
2,371 млрд долларов. По внутренним долгам Украине предстоит выплатить за 2018 - 2022
гг - 35,5 млрд долларов (в том числе 20,5 млрд долларов по основным выплатам и 14,9 млрд
долларов на обслуживание). В частности, в 2018 г. ожидаются выплаты 4,395 млрд
долларов на погашение долга и 2,972 млрд на обслуживание, в 2019 году - 2,554 млрд и
2,534 млрд долларов соответственно, в 2020 году - 4,018 млрд и 2,803 млрд долларов
соответственно, в 2021 г. - 4,48 млрд и 3,259 млрд долларов соответственно, в 2022 году 5,057 млрд и 3,418 млрд долларов соответственно. Выплаты по обязательствам рассчитаны
исходя из среднего курса гривны в соответствующем году: в 2017 г. - 27,8 UAH/USD, в 2018
г. - 30,1 UAH/USD, в 2019 г. - 30,8 UAH/USD и в 2020-2022гг - 31,2 UAH/USD. Как сообщалось,
совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле вырос на
1,39%, или на 1,05 млрд долларов до 76,06 млрд долларов (по состоянию на 31 июля).
Отметим, в Министерстве финансов рассчитывают к 2020г. снизить соотношение
государственного долга к ВВП до 55%. Об этом во время представления проекта Бюджета2018 заявил министр финансов Александр Данилюк. “Нашей задачей в долговой политике
является снижение дефицита бюджета до 2% ВВП в 2020 году, что в свою очередь позволит
снизить долговую нагрузку с нынешних 66% до 55%”, - отметил Данилюк. Как сообщалось,
согласно расчетам, общий объем государственного долга на 2018 год составит 1,999 трлн
грн и составит 61,5% от ВВП. Гарантированный государством долг составит 747 млрд 551,0
млн грн. Государственный и гарантированный государством долг, как ожидается, составит
84,6% от ВВП. Как известно, в 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 млрд
долларов до 70,97 млрд долларов. Расходы по обслуживанию госдолга Украины в 2016 году
составили 95,8 млрд грн, что на 11,3 млрд грн, или на 13,4% больше показателя 2015 года
на уровне 84,5 млрд грн. Государственный долг - это общая сумма долговых обязательств
государства по возврату полученных и непогашенных кредитов, возникающих в результате
государственного заимствования.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Минфин Украины намерен привлечь 215 млрд гривен на внутреннем
и внешних рынках, включая $2 млрд от МВФ в 2018
28.09.2017

Министерство финансов намерено привлечь 215 млрд грн ($8 млрд) на
внутреннем и внешних рынках, включая $2 млрд от Международного
валютного фонда (МВФ) в 2018 году.
Как сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца в интервью изданию
Bloomberg, в 2018 году правительство Украины планирует заимствовать 215 млрд гривен
(8 млрд долларов ) на внутреннем и внешнем рынках; программа МВФ предусматривает
привлечение на международном уровне 2 млрд долларов. Он добавил, что Украина будет
выступать за более выгодные заимствования у официальных кредиторов, поскольку она
стремится укрепить бюджет на следующий год и планирует привлечь Всемирный банк для
привлечения до 1 млрд долларов. "Мы ведем переговоры со Всемирным банком, однако мы
еще не достигли окончательной договоренности по цифре, которая может быть меньше", сказал он. Замминистра подчеркнул, что в следующем году Минфин будет уделять
приоритетное внимание заимствованиям на внутреннем рынке. Министерство финансов
хочет получить транш в размере 600 млн евро (700 млн долларов) от Европейского союза.
Правительство выполнило 2/3 условий, необходимых для получения финансирования от
ЕС. "Я думаю, что мы выполним большинство оставшихся задач в течение нескольких
недель", - подчеркнул Буца, отметив, что ключевой вопрос заключается в том, чтобы
парламент одобрил отмену эмбарго на экспорт древесины. Как сообщали Українські
Новини, Минфин ожидает прибытие миссии МВФ в Украину и получение следующего
транша. 12-13 сентября представитель МВФ Дэвид Липтон в Киеве провел переговоры с
Президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом, руководством
Минфина и другими представителями власти. После своего визита он сообщил, что
Украине необходимо выполнить условия программы для получения следующего транша.
Ожидалось, что миссия МВФ прибудет 19 сентября, однако МВФ пока не уточняет сроки.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info

 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

В Україні реалізуються донорські
проекти на $5,3 млрд
01.09.2017

Мінекономрозвитку здійснило аналіз стану реалізації проектів
міжнародної технічної допомоги у І півріччі 2017 р. на підставі моніторингу,
наданого їхніми бенефіціарами.
Міжнародна технічна допомога - це ресурси та послуги, що надаються донорами на
безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки країни відповідно до міжнародних
договорів. У І півріччі 2017 року в Україні у стані реалізації перебували 415 проектів в
рамках міжнародної технічної допомоги загальною кошторисною вартістю у $5,32 млрд.
При цьому, $2,3 млрд від зазначеної суми становить обсяг Чорнобильського фонду.
Найбільшими за обсягами фінансування проектів донорами, що надають міжнародну
технічну допомогу Україні є: США - $1,5 млрд (104 проекти); ЄБРР - $671,1 млн (39
проектів); ЄС - $326,5 млн (139 проектів); Німеччина - $206,9 млн (26 проектів); Канада $150,3 млн (20 проектів); Японія – $20,9 млн (7 проектів); При цьому, розподіл обсягів
фінансування у межах міжнародної технічної допомоги за сферами цільового призначення
у І півріччі 2017 року виглядає наступним чином …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби МЕРТ
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Госстат сообщил о существенном сокращении
иностранных инвестиций
04.09.2017

Объем иностранных капитальных инвестиций в Украину в январеиюне 2017 г. составил 2 млрд 343,8 млн гривен, что в 1,9 раза меньше, чем за
аналогичный период 2016 г.
Как сообщает Государственная служба статистики Украины, данные приведены без
учета временно оккупированного Крыма и части зоны антитеррористической операции.
При этом инвестиции из госбюджета в январе-июне 2017 г. выросли в 3 раза - до 2 млрд 639
млн грн, из местных бюджетов - выросли в 2,1 раза, до 7 млрд 853,8 млн грн. Объем средств
населения на строительство жилья увеличился на 15,2% и составил 13 млрд 854 млн грн.
Общий объем капитальных инвестиций за январь-июнь 2017 г. составил 155 млрд 85,1 млн
грн, что на 29,4% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Весомую долю
капинвестиций (96,2% общего объема) освоено в материальные активы, из которых в
здания и сооружения - 41,1% всех инвестиций, в машины, оборудование и инвентарь и
транспортные средства - 37,2%. В нематериальные активы вложено 3,8% общего объема
капитальных инвестиций. Напомним, в 2016 г. иностранные инвестиции в Украину
выросли на 5%.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua

происхождения, а также ряда товарных групп перерабатывающей промышленности. В
частности, основные задачи ЭКА состоят в защите украинских экспортеров от риска
неплатежей и финансовых потерь, связанных с выполнением внешнеэкономических
договоров, путем страхования, перестрахования и гарантирования. Согласно закону, ЭКА
создается в форме публичного акционерного общества. Учредителем и акционером,
которому принадлежит не менее 50% уставного капитала +1 акция, является государство в
лице Кабмина. Однако в законе о госбюджете на 2017 год отсутствовала отдельная строка о
финансировании ЭКА. Против создания Экспортно-кредитного агентства возражал
Национальный банк, указывая на отсутствие положительного опыта работы таких
институтов в соседних странах и на наличие в стране специализированного
Укрэксимбанка. Помимо того, в Меморандум сотрудничества с МВФ внесен пункт о том, что
правительство воздержится от обеспечения функционирования ЭКА, пока все
соответствующие расходы и потребности в капитале на следующие три года не будут четко
определены на основании независимой оценки и включены в государственный бюджет.
Ранее Министерство экономического развития и торговли планировало предусмотреть в
бюджете 345 млн грн на создание ЭКА.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Додаткові торговельні преференції ЄС для України
набувають чинності 1 жовтня
29.09.2017

 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО & ВНУТРІШНЯ (РОЗДРІБНА) ТОРГІВЛЯ

Промпроизводство в Украине в августе-2017
выросло на 1,2% к августу-2016
21.09.2017

Промышленное производство в Украине в августе 2017 года выросло
на 1,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года, тогда как в июле
оно снизилось на 2,6%, сообщил Госстат.
Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней
промпроизводство в августе-2017 к августу-2016 увеличилось на 1,7%. Госстат указывает,
что по отношению к предыдущему месяцу в августе этого года промышленное
производство выросло на 3%, а с учетом сезонного фактора – на 2,2%. Согласно сообщению,
в целом за восемь месяцев 2017 года промышленное производство в Украине упало на 0,4%
к аналогичному периоду 2016 года, тогда как по итогам шести месяцев отставание
составляло 0,7%. В добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксировано
снижение на 6,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха –
на 5,9%, тогда как в перерабатывающей промышленности рост составил 3,5%. По данным
Госстата, в январе-августе текущего года наибольший положительный результат в
промышленности зафиксирован в Одесской (16,7%), Киевской (12,5%), Житомирской
(11,1%), Кировоградской (10,8%), Ивано-Франковской (8,9%), Ривненской и Винницкой
(8,2%), Запорожской (8,1%), Харьковской (7,8%), Черновицкой (7,2%), Волынской (7%) и
Тернопольской (5,5%) областях. Как отмечает статведомство, в Луганской области
промышленное производство в январе-августе 2017г по сравнению с январем-августом
2016г снизилось на 26%, в Донецкой области - на 12,6%, в том числе в августе-2017 по
сравнению с августом-2016 в Луганской области спад составил 37%, в Донецкой – 13,6%
(без учета зоны проведения АТО). Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2016
году выросло на 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на
13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.
Индексы промышленной продукции >>>
По материалам bin.ua
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Объем торговли между Украиной
и Россией вырос
10.09.2017

В первом полугодии нынешнего года товарооборот между Украиной и
РФ вырос, несмотря на санкции. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет
Максим Пархоменко.
Автор указывает, что географическая структура украинского экспорта с прошлого
года не претерпела особых изменений. В данный момент его максимальный объем
приходится на Россию. За ней идут Италия, Польша, Турция, Индия и Египет. "Именно в эти
регионы мы продали больше всего товаров за текущие шесть месяцев. Достичь таких
значений смогли за счет роста объемов экспорта в среднем на 25% в эти регионы", говорится в статье. Отмечается, что объем импорта, в то же время, повысился на 29%.
"Несмотря на санкции, объем торговли с Россией за текущий период только вырос. Украина
купила в разы больше товаров по сравнению с прошлым годом. Основной объем импорта
(42%) приходится на нефть и продукты ее перегонки", - говорися в статье. "За
анализируемый период эта статья экспорта увеличилась на 80%! Реализовать товаров в
России мы смогли на 25% больше. Это касается продуктов неорганической химии, черных
металлов, котлов и машин", – указывает автор. По словам Пархоменко, объем импорта из
России зависит не от желания Украины покупать, но, скорее, от невозможности
диверсифицировать поставки нефтепродуктов из других регионов.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам epravda.com.ua
Проект госбюджета-2018 предполагает создание
Экспортно-кредитного агентства
15.09.2017

Правительственный проект закона о государственном бюджете на
2018 год предусматривает выделение средств на создание в следующем году
Экспортно-кредитного агентства (ЭКА).
"Есть понимание того, что будут выделены средства, чтобы ЭКА смогло запустить
процесс его создания и подготовки к полному функционированию", – сказала заместитель
министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины
Наталия Микольская в кулуарах 14-й ежегодной конференции YES в Киеве, напомнив, что
премьер-министр Владимир Гройсман поддерживает создание агентства, о чем публично
заявил. Н.Микольская затруднилась назвать точную цифру. "Финансовая модель, которую
мы предлагаем, учитывая те деньги, которые сейчас могут быть выделены на эти цели в
бюджете, – начать со страхования и перестрахования, а далее постепенно переходить к
предоставлению других услуг, когда будет в наличии дополнительное финансирование", –
отметила торговый представитель. Она напомнила, что закон об ЭКА наделяет
правительство правом определять виды услуг и порядок их предоставления. Н.Микольская
подчеркнула, что страхование и перестрахование – те услуги, которые наиболее просты и
имеют максимальный показатель уровня проникновения: соотношения вкладываемых
средств к результату. Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 28 декабря
2016 года подписал закон "Об обеспечении масштабной экспортной экспансии украинских
производителей путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования
экспорта", предусматривающий создание в Украине ЭКА. Согласно закону, в сферу
деятельности агентства входит поддержка экспорта работ, услуг украинского
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Єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом та торговельний
представник України Наталія Микольська вітають набуття чинності 1
жовтня автономних торгових преференцій ЄС для України.
"Це хороша новина для українських експортерів. Кілька важливих сільськогосподарських та промислових товарів тепер матимуть кращий доступ на ринок ЄС, оскільки їх
можна експортувати без застосування мита. Це є важливою ознакою триваючої, значної
економічної та політичної підтримки ЄС для українського народу, країни та її зусиль в
реформах", - зазначили єврокомісар та торговельний представник України. "Регламент ЄС
щодо автономних торговельних преференцій збільшить обсяги сільськогосподарської
продукції, яку Україна може експортувати до ЄС згідно з Угодою про асоціацію, не
сплачуючи митні збори. Це також прискорить ліквідацію ввізних мит ЄС на певні
промислові товари, як це передбачено Угодою про асоціацію", - йдеться у заяві.
Повідомляється, що Україна зможе безмитно експортувати до ЄС більші обсяги пшениці,
кукурудзи, ячменю, вівса та ячмінних крупи та гранул. Ця пропозиція створює можливості
експорту без застосування мита більших обсягів перероблених помідорів, натурального
меду та виноградних соків до ЄС. Такі торгові преференції також сприятимуть розвитку
галузей промисловості, наприклад, нададуть переваги українським виробникам взуття,
мінеральних добрив, алюмінієвих виробів та побутової електроніки. Додаткова
лібералізація для експорту ячменю, пшениці та кукурудзи почне застосовуватися з 1 січня
2018 року. Нагадаємо, рішення про надання Україні додаткових торговельних преференцій
набуде чинності 1 жовтня 2017 року за винятком тарифних квот на зернові.
Читати повністю >>>
За матеріалами eurointegration.com.ua
 РИНОК ПРАЦІ & ДОХОДИ / ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ

Украинские безработные не спешат открывать свой
бизнес с помощью государства
26.09.2017

Государственный бюджет на 2017 год предусматривает, что в рамках
проекта "Рука допомоги" 20 млн грн должны быть направлены на помощи
безработным в трудоустройстве, привлечении к общественным работам и
учреждение ими собственного дела.
Проект реализуется лишь на территории трех областей: Львовской, Полтавской и
Харьковской. Согласно информации Министерства соцполитики, в рамках этого проекта за
практически 9 месяцев 2010-го государство выделило первые 900 тыс. грн украинцам,
которые решили открыть свой бизнес. В рамках данного проекта, украинцы подали около
1,5 тысяч заявок на предоставление помощи. Свыше 700 заявок касались "помощи в
трудоустройстве", 530 - "участие в оплачиваемых общественных работах", а свыше 200 "получения финпомощи для учреждения собственного бизнеса". В Минсоцполитики
сообщают, что первые 25 участников проекта защитили свои бизнес-планы и скоро
получат финансовую помощь в размере до 64 тыс. грн для открытия бизнеса. "Безработные
и переселенцы откроют заведения питания, мини-фермы, интернет-магазины, будут
изготовлять мебель", - идет речь в сообщении ведомства. Пилотный этап проекта "Рука
допомоги" будет длиться до конца 2018 г. После этого программу могут распространить на
всю Украину. Отметим, во втором квартале этого года уровень безработицы населения в
возрасте 15-70 лет в Украине увеличился до 9,1%. Об этом свидетельствуют данные
Государственной службы статистики Украины. "Уровень безработицы среди экономически
активного населения в возрасте 15-70 лет увеличился с 9,0% во IІ квартале 2016 года до
9,1% во IІ квартале 2017 г.", - отметили в ведомстве. В Госстатистики отметили, что уровень
занятости населения в возрасте 15-70 лет составил 56,8%, что на 0,1 процентный пункт
меньше, чем во втором квартале 2016 г. При этом среди населения трудоспособного
возраста этот показатель увеличился на 0,4 процентных пункта и составил 65,1%. В целом,
по результатам выборочного обследования населения (домохозяйств) по вопросам
экономической активности количество занятого населения в возрасте 15-70 лет во II
квартале 2017 г. составила 16,4 млн человек, а количество безработных - 1,6 млн человек.
Данные указаны без учета территории первой и второй зоны радиационного загрязнения
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, временно оккупированной территории АР
Крым и г. Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
----------------- ® -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Средства на счетах Госказначейства в августе выросли
до исторического максимума в 61,2 млрд грн.
01.09.2017

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) в августе
выросли на 17,08 млрд грн, или на 38,8% – до исторического максимума в
61,2 млрд грн. Об этом пишет interfax.com.ua
Как сообщила Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ), достигнутый
уровень в 2,6 раза больше показателя годичной давности и на 27,5% выше предыдущего
исторического максимума, достигнутого в конце 2015 г. Средства на корреспондентских и
транзитных счетах банков в августе также увеличились, но не так значительно – на 1%, или
на 0,47 млрд грн, составив на утро 1 сентября 45,3 млрд грн. Помимо гривневых средств,
правительство также располагает валютными. По состоянию на 1 января 2017 года они
составляли 33,4 млрд грн, или около $1,2 млрд по курсу Нацбанка Украины. Данные
Госказначейства на начало августа о валютных остатках пока отсутствует, однако
агентство Fitch оценивало такие остатки на начало мая в $900 млн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Розпорядники державних коштів мають бути
на дистанційному обслуговуванні
15.09.2017

Розпорядників державних коштів хочуть безальтернативно
перевести в систему дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства" з
1 січня 2018 року. Про це розповіла голова ДКС України Тетяна Слюз.
"З 1 січня 2018 року, якщо уряд ухвалить постанову, розпорядники державного
бюджету зобов'язані стовідсотково перейти на систему "Клієнт казачейства", - повідомила
Слюз. Вона зауважила, що з боку казначейства бюджетних коштів для впровадження
проекту e-data використано не було. На сьогодні на порталі e-data перебуває 61,5 млн
транзакцій Державного казначейства на загальну суму 4,6 трлн грн. За словами Слюз,
щодня в середньому через портал казначейством передається від 120 до 200 тис.
транзакцій. Нагадаємо, казначейство розпочало широкомасштабну промислову
експлуатацію системи дистанційного обслуговування із застосуванням електронного
цифрового підпису з лютого 2015 року. Станом на 4 вересня було укладено із клієнтами 12
902 договорів на дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмнотехнічного комплексу «Клієнт казначейства – казначейство». З них 2 949 клієнтів, які
фінансуються з державного бюджету, 9 756 клієнтів з місцевого бюджету та 197 фондів
(інших клієнтів або одержувачів бюджетних коштів відповідно).
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Хто наповнює держбюджет і куди витрачаються кошти з нього
18.09.2017

Які джерела наповнення державного бюджету забезпечили його
перевиконання та хто й скільки отримав від такого приросту надходжень?
Тижню вдалося виявити чимало цікавих фактів…
Якщо не вказано інше, зосередимося переважно на порівнянні запланованих та
реально виконаних за перші сім місяців доходів і видатків загального фонду державного
бюджету. Адже звітність Держказначейства дає лише ці найбільш зіставні величини.
Натомість по спецфонду фігурують уже заплановані на рік і виконані за перші сім місяців
видатки, а період, у який їх планувалося отримати чи здійснити, залишається невідомим.
Передусім завдяки детінізації частини фонду заробітної плати після різкого підвищення
мінімалки цього року суттєво зросли надходження до держбюджету від податку на доходи
фізичних осіб та військового збору. Так, за перші сім місяців замість запланованих 37,7
млрд грн було отримано 41,13 млрд грн. Значно перевищили план надходжень збори ПДВ з
імпортованих товарів. Якщо за січень - липень передбачалося отримати 115,5 млрд грн, то
надійшло 134,7 млрд грн. Збір ввізного мита на імпортовані товари - відповідно 11,96 млрд
грн замість запланованих 11,62 млрд грн. Це знову ж таки може свідчити як про збільшення
споживчого попиту на них серед громадян, так і про перші позитивні наслідки боротьби із
сірим імпортом та контрабандою на митниці. Хоч отриманий ефект - це лише верхівка
айсберга, який здебільшого лишається недоторканим. Ще істотнішим було перевиконання
за податком на прибуток підприємств: замість 24,6 млрд грн фактично отримано 33,3 млрд
грн. Із них 6,3 млрд грн - від державних підприємств, 5 млрд грн - від підприємств, що
створені за участю іноземних інвесторів чи є іноземними юридичними особами. Водночас
зовсім мало (лише 0,73 млрд грн) надійшло податків від банківської системи. Натомість
великий недобір бюджету за статтею «рентна плата за використання ресурсів». Якщо за
січень - липень планувалося отримати 31,7 млрд грн, то надійшло тільки 27,1 млрд грн.
Цікаво, що найбільше недоотримано від ренти за використання лісових ресурсів (141,1 млн
грн замість 174,5 млн грн). Значної частки доходів бюджет недорахувався за рентою від
видобутку природного газу, який сягнув 4,82 млрд грн (18,58 млрд грн замість 23,4 млрд
грн). Лише 244 млн грн ренти приніс легальний видобуток бурштину. Водночас істотно
перевищено надходження від ренти за користування надрами для видобутку нафти (2,72
млрд грн замість 2,26 млрд грн). Цей факт заслуговує уваги, адже, коли в грудні ухвалювали
рішення про зниження ставки ренти на неї, здійнявся галас про хибність цього …
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua
Бюджет-2018. На что государство
потратит 950 млрд грн

20.09.2017

Кабинет Министров Украины одобрил проект бюджета на 2018 год.
Документ уже передан в Верховную Раду, депутаты готовятся рассмотреть
его в первом чтении, пишет finance.liga.net
Бюджет 2018 года составлен исходя из прогноза, что экономика в следующем году
вырастет на 3%. По расчетам Кабмина, номинальный ВВП увеличится до 3247,7 млрд грн,
инфляция по итогам года составит 7%, объемы импорта вырастут на 8%, объемы экспорта на 7,3%. Курс доллара на конец 2018 года, по прогнозам правительства, составит 30,1 грн/$.
Бюджет следующего года предусматривает увеличение расходной части на 14%.
Приоритетами станут оборона, инфраструктура и здравоохранение. Согласно данным из
презентации Кабмина, в следующем году правительство направит в оборонную отрасль
164,9 млрд грн, это на 15% больше, чем в прошлом году. Вырастут расходы на дорожную
инфраструктуру. На строительство дорог правительство потратит 44 млрд грн, на 37%
больше, чем в 2017-м. Расходы госбюджета на здравоохранение вырастут на 11%, на
финансирование медицинской отрасли и закупку лекарств потратят в общей сложности
112,5 млрд грн. На 4% вырастут расходы на социальную помощь. На финансирование
адресных субсидий, льгот на оплату коммуналки и помощи малообеспеченным Кабмин
предусмотрел 122,7 млрд грн. Это всего на 4% больше, чем в текущем году. На 18%
вырастут затраты на образование (217,8 млрд грн), на 23% увеличится финансирование
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науки (7,9 млрд грн) и на 28% - финансирование культурных проектов (4,1 млрд грн).
Вырастут расходы на содержание госаппарата. В следующем году увеличится
финансирование Верховной Рады и Секретариата Кабмина. По словам первого
замминистра финансов Оксаны Маркаровой, расходы связаны с ростом зарплат и реформой
госслужбы. "Увеличение расходов обусловлено тем, что должна произойти реформа
госслужбы, и к нам в Секретариат придут работать более 1000 новых людей. У нас для этих
целей есть софинансирование Европейского Союза (100 млн евро. - Ред.), эти деньги также
входят в бюджет. Также произойдет увеличение зарплат существующих сотрудников", рассказала Маркарова на брифинга в Кабмине. В следующем году государство направит
520,7 млрд грн на финансирование местных бюджетов (плюс 9,6% по сравнению с 2017
годом), в то же время Кабмин рассчитывает, что доходы местных бюджетов вырастут на
21% до 250,4 млрд грн. Доходная часть бюджета 2018 года увеличится на 16% по
сравнению с текущим годом. Доходы, по расчетам Кабмина, вырастут за счет налоговых
поступлений. В частности, вследствие роста минимальной зарплаты и детенизации рынка
труда, ожидается увеличение поступлений от налога на доходы физлиц на 18%. Рост
поступлений ожидается также от налога на добавленную стоимость для ввезенных
товаров. "В бюджете предусмотрен рост поступления НДС за счет импортных товаров. По
нашим прогнозам, этот рост произойдет за счет увеличения объема импорта, а также за
счет детенизации процессов таможни. Мы уже в этом году видим, что таможня работает
более прозрачно", - говорит Маркарова. Бюджет 2018 года содержит риски, связанные со
слишком оптимистичными ожиданиями. Несмотря на провальную приватизацию в
предыдущие годы, Кабмин надеется, что продажа госпредприятий в 2018 году принесет
бюджету 22,5 млрд грн. Три года подряд Кабмин закладывал в бюджет поступления от
приватизации на уровне 17,1 млрд грн, но по факту план продаж выполнялся в среднем на
1%. В правительстве надеются, что новый закон о приватизации может исправить
ситуацию и запустить большую распродажу. Новый документ о приватизации
предусматривает упрощение процедур продажи объектов. Большие объекты будут
продаваться под наблюдением международных экспертов, малые - на ProZorro.Продажи.
"Мы рассчитываем на то, что парламент поддержит новый законопроект о приватизации,
который уже внесен правительством в Верховную Раду. Мы ожидаем, что это позволит
разблокировать приватизацию, и предложить инвесторам активы, которые в
подавляющем большинстве убыточные", - говорит Максим Нефьодов, первый заместитель
министра экономического развития и торговли.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам finance.liga.net

Читайте также: Проект бюджета
на 2018 год >>>
© Кристина Болотова

Висновок Рахункової палати щодо стану виконання закону про
Держбюджет на 2017 рік у І півріччі
21.09.2017

Про Висновок Рахункової палати про стан виконання закону про
Державний бюджет України на 2017 рік у першому півріччі та інформацію
щодо виконання державного бюджету у поточному році
Керуючись статтями 14 і 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»
та статтею 109 Бюджетного кодексу України, Комітет з питань бюджету на своєму засіданні
20 вересня 2017 року розглянув Висновок Рахункової палати про стан виконання закону
про Державний бюджет України на 2017 рік у першому півріччі та інформацію щодо
виконання державного бюджету у поточному році. Рахункова палата відповідно до вимог
частини другої статті 110 Бюджетного кодексу України і частини третьої статті 7 Закону
України «Про Рахункову палату» подала до Верховної Ради Висновок про стан виконання
закону про Державний бюджет України на 2017 рік у першому півріччі, затверджений
рішенням Рахункової палати від 22.08.2017 р. № 17-2. У Комітеті з питань бюджету
проаналізовано Висновок Рахункової палати, а також останні звітні дані Міністерства
фінансів України, Державної казначейської служби України, інших державних органів щодо
стану реалізації норм Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» щодо
виконання бюджетів у поточному році. Згідно з даними Держстату, основні показники
економічного і соціального розвитку України, зокрема, є такі: реальний ВВП за І і ІІ
квартали 2017 р. (порівняно з відповідним періодом 2016 р.) відповідно становив 102,5% і
102,3% /враховано при затвердженні бюджету – 103% в цілому за рік, уточнений прогноз –
101,8%/; індекс споживчих цін у серпні п.р. – 99,9%, з початку року – 108,1% /враховано при
затвердженні бюджету (грудень до грудня попереднього року) – 108,1%, уточнений
прогноз – 111,2%/; індекс цін виробників промислової продукції у серпні п.р. – 100,4%, з
початку року – 108,4% /враховано при затвердженні бюджету (грудень до грудня
попереднього року) – 108,5%, уточнений прогноз – 116,8% /. У Висновку РП відзначено, що
за І півріччя п.р. обсяги будівельних робіт, вантажообороту і обороту роздрібної торгівлі
зросли, проте виробництво в промисловості та сільському господарстві зменшилося, а
зростання споживчих цін створило додаткові відкладені інфляційні очікування. За
попередніми даними Національного банку, обсяг міжнародних резервів станом на
01.09.2017 р. становить 18,03 млрд дол. США і збільшився у серпні п.р. на 0,24 млрд дол.
США або на 1,35% (з початку року збільшився на 2,5 млрд дол. США або на 16,1%).
Офіційний курс гривні щодо долара США в середньому за січень-серпень 2017 р. становив
26,52 грн/дол. США /прогнозний середньорічний обмінний курс, врахований при
затвердженні бюджету, - 27,2 грн/дол. США/. За даними Казначейства станом на 1 вересня
п.р. доходи державного бюджету становили 527,6 млрд грн, що на 166,4 млрд грн, або на
46,1% більше відповідного показника за минулий рік. За Висновком РП, доходи державного
бюджету збільшилися, насамперед, за рахунок надходження незапланованих коштів і
надпрогнозованого зростання імпорту та цін, змін податкового законодавства щодо
скасування окремих податкових пільг і підвищення ставок деяких податків. До загального
фонду за січень-серпень п.р. надійшло доходів в обсязі 460,4 млрд грн, що майже на 20,7
млрд грн або на 4,7% більше плану на цей період відповідно до розпису доходів державного
бюджету на 2017 рік (уточненого згідно з внесеними до Закону змінами). Порівняно з
відповідним періодом минулого року доходи загального фонду зросли на 36% при
плановому річному зростанні на 22,1% /план на 2017 р. до факту за 2016 р.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Мінекономрозвитку звітує про публічні закупівлі
в ІІ кварталі 2017 р.
21.09.2017

Мінекономрозвитку підготувало звіт щодо стану сфери публічних
закупівель у ІІ кварталі 2017 р. Відповідний документ опубліковано з
метою оцінки стану сфери публічних закупівель і забезпечення доступу
до публічної інформації.
У ІІ кварталі 2017 року укладено 202 403 договори на загальну суму 113,9 млрд грн, з
яких 31 607 договорів – надпорогові закупівлі, 170 796 договорів – допорогові закупівлі.
Конкурентні процедури склали 11,5% від усіх успішно завершених закупівель в ІІ кварталі
(23 197 договорів), загальна вартість яких – майже 74,0 млрд грн. Частка неконкурентних
процедур – 4,2% (8 410 договорів), на загальну суму – майже 12,2 млрд грн. У порівнянні з
попереднім кварталом кількість успішно завершених конкурентних процедур зросла на
29,9%. У ІІ кварталі 2017 року було оголошено 193 333 лоти в допорогових закупівлях
очікуваною вартістю в 28,4 млрд грн. З них 4 682 лоти були скасовані, 17 855 – неуспішні на
суму у 406,6 млн грн. У надпорогових закупівлях оголошено 57 490 лотів, очікувана вартість
яких становила 93,9 млрд грн. З них скасовано 3 175 лотів, не відбулись 22 708 на загальну
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суму у 3,8 млрд грн. Загальна економія у ІІ кварталі 2017 року склала близько 9,3 млрд грн:
за допороговими закупівлями – 1,7 млрд грн, за надпороговими закупівлями рівень
економії – 7,7 млрд грн. Порівнюючи з І кварталом 2017 року, рівень економії у ІІ кварталі
зріс більше, ніж у 2 рази. Протягом ІІ кварталу поточного року у процедурах взяло участь 69
353 учасників, з яких 18 922 – у надпорогових закупівлях і 50 431 – у допорогових
закупівлях. Середня кількість пропозицій в надпорогових закупівлях склала 2,72
(конкурентні процедури). У той же час в допорогових закупівлях середня кількість
пропозицій – 2,2. Із загальної кількості оголошених відкритих торгів до Антимонопольного
комітету України надійшло 4 450 скарг і вимог щодо допорогових закупівель і 4 117 щодо
надпорогових відповідно. Важливим досягненням ІІ кварталу 2017 року стала інтеграція
системи “ProZorro” з Єдиним державним реєстром юридичних осіб і фізичних осібпідприємців. Одним з важливих напрямків у реформі сфери державних закупівель
залишається розвиток системи професійної підготовки спеціалістів з питань публічних
закупівель та професіоналізації сфери публічних закупівель.
Мінекономрозвитку
розпочало програму співпраці з вищими навчальними закладами України. У ІІ кварталі
проведено зустріч з представниками більше ніж 40 ВНЗ з усіх регіонів України. 11
державних вищих навчальних закладів на разі планують здійснювати навчання фахівців з
управління публічними закупівлями шляхом впровадження навчальних дисциплін для
підготовки здобувачів вищої освіти всіх рівнів. Водночас запроваджену Центром
вдосконалення закупівель Київської школи економіки, першу освітню програму
“Професіоналізація закупівель” у червні 2017 року успішно завершили 28 випускників.
Наприкінці ІІ кварталу розпочався набір на другу програму професіоналізації закупівель. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Через "схеми" з податками бюджет
втрачає 100 млрд на рік
26.09.2017

Через найбільші схеми з ухиляння від сплати податків, в яких
задіяний великий бізнес, державний бюджет недоотримує кожен рік 100
мільярдів гривень. Про це у матеріалі на ЕП пише Олег Гетман.
Напередодні Інститут соціально-економічної трансформації виявив найбільші схеми
з ухиляння від сплати податків в Україні, через які, за розрахунками дослідників, держава
недоотримує кожен рік 100 млрд гривень. Як наголошується, найбільш поширеною схемою
ухилення від оподаткування великими підприємствами є використання офшорів. За
розрахунками міжнародної організації Global Financial Integrity, протягом 2004-2013 років з
України було виведено (відповідно, без сплати податків) близько 116 млрд доларів, що
становить у середньому 9,4% від ВВП щорічно. "Також великого поширення набули схеми з
ухилення від сплати ПДВ, у тому числі через створення фіктивного податкового кредиту.
Розмір махінацій за останні роки скоротився, але існуючі махінації з ПДВ відбирають у
бюджету приблизно 10-12 млрд грн на рік", - йдеться в статті. Вражаючі масштаби
зловживань великими підприємствами можна спостерігати і на митниці, пише автор. За
даними Global Financial Integrity, заниження вартості імпорту (разом із контрабандою і
схемами із ввезення фізичними особами товарів, легально експортованих із країниекспортера, але провезених до України без митного оформлення) складало у період 20042013 років в середньому 13 млрд доларів на рік. "Загалом, великий бізнес, що перебуває у
власності олігархічних кланів, так чи інакше, за допомогою різних схем, недоплачує державі
від 100 до 160 млрд гривень на рік", - йдеться в статті.
Читати повністю >>>

Детальніше читайте: Хто в Україні найбільше
ухиляється від сплати податків >>>

За матеріалами epravda.com.ua
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Державна фіксальна служба має надавати
більшість послуг он-лайн
05.09.2017

В рамках Проекту з реформи Державної фіскальної служби визначено
4 головні напрямки роботи в короткостроковій перспективі. Про це
повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.
Це було затверджено 31 серпня на засіданні Комітету управління Проекту з
комплексної реформи ДФС на чолі з Міністром фінансів Олександром Данилюком та за
участі в.о. Голови ДФС Мирослава Продана, представників Мінфіну та ДФС. Напрямки
визначили за результатами 6-тижневої діагностики основних функцій та сервісів
Державної фіскальної служби. Ключовою задачею Робочої групи у складі представників
Мінфіну, ДФС і міжнародної консалтингової компанії був пошук шляхів підвищення
ефективності операційної діяльності ДФС. Міністр фінансів України Олександр Данилюк
наголосив, що для наближення роботи ДФС до світових стандартів та перетворенню її в
сервісну організацію необхідно зменшити людський фактор, автоматизувати процеси та
перейти до моделі роботи, коли більшість послуг платники податків можуть отримати в онлайн режимі. «Цей підхід дав позитивні результати в інших державних відомствах в Україні
та широко використовувався при наданні послуг фіскальними службами в світі, тому ДФС
потрібно продовжувати осучаснювати свої підходи до роботи. Для кожного платника
податків робота з ДФС має стати зручнішою,» – зазначив міністр.
Читати повністю (презентація) >>>
За матеріалами прес-служби Мінфіну
Кабмін доопрацював законодавство щодо
використання стандартів
13.09.2017

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка вносить зміни до деяких
законодавчих актів України, щоб узгодити їх із Законом “Про
стандартизацію”, який Верховна Рада ухвалила у лютому 2016 року.
Положення Закону встановлюють добровільність застосування національних стандартів, скасовують необхідність погодження проектів національних стандартів з державними органами, скасовують галузеву стандартизацію. Добровільне застосування стандартів
відповідає вимогам Угоди про технічні бар’єри в торгівлі Світової організації торгвлі, а
також європейським принципам стандартизації. У європейській практиці посилання на
певні стандарти в актах законодавства, зокрема в директивах ЄС, є поодинокими
випадками. Ухвалена сьогодні постанова має за мету привести українське законодавство у
відповідність до Закону “Про стандартизацію”. Відповідно до неї, із законодавчних актів
мають бути виключені положення щодо: обов’язковості застосування національних
стандартів; погодження проектів національних стандартів з державними органами;
нормативно-правового регулювання відносин, пов'язаних із розробленням стандартів і
технічних умов підприємств, установ та організацій; нагляду за дотриманням стандартів та
штрафних санкцій за недотримання вимог стандартів. Прийняття постанови дозволить
усунути неузгодженості окремих норм деяких законодавчих актів та сприятиме
приведенню національної системи стандартизації у відповідність до міжнародних та
європейських норм і правил.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку
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Рада Національного банку України ухвалила Основні засади
грошово-кредитної політики на 2018 р.
18.09.2017

Рада Національного банку України під час свого засідання ухвалила
Основні засади грошово-кредитної політики на 2018 рік і середньострокову
перспективу (далі – Основні засади).
"Прийняттю цього документа передувало його широке обговорення в бізнесових та
наукових колах, громадських організаціях, експертному середовищі. Одержано більше 1500
пропозицій із майже 80 організацій, наукових інституцій, бізнесових структур. Разом нам
вдалося підготувати документ, яким визначені цілі та пріоритети Національного банку в
монетарній сфері на наступний рік і середньострокову перспективу. Аби забезпечити
учасникам ринків зрозумілість та передбачуваність монетарної політики, ми врахували під
час розробки Основних засад у тому числі принцип послідовності. Важливо, що реалізація
Основних засад сприятиме подальшому зниженню рівня інфляції, фінансовій стабільності і
пришвидшенню темпів економічного зростання", - зауважив на початку засідання Голова
Ради Національного банку України Богдан Данилишин. НБУ планує й надалі дотримуватися
режиму інфляційного таргетування. Основною ціллю НБУ є забезпечення стабільності
грошової одиниці України шляхом досягнення та підтримки цінової стабільності в державі.
Збереження купівельної спроможності гривні відбуватиметься завдяки підтримці в
середньостроковій перспективі (від 3 до 5 років) низьких, стабільних темпів інфляції, що
вимірюються індексом споживчих цін. Рада НБУ наголошує, що траєкторія цільових
показників для річної зміни індексу споживчих цін окреслює поступовий процес зниження
інфляції до рівня середньострокової цілі − вона була оприлюднена в Основних засадах
грошово-кредитної політики на 2017 рік та середньострокову перспективу і залишається
незмінною: грудень 2018 р. – 6% із допустимим діапазоном відхилень ± 2 в. п.; грудень 2019
року – 5% із допустимим діапазоном відхилень ± 1 в. п. грудень 2020 року і надалі – 5% із
допустимим діапазоном відхилень ± 1 в. п. Водночас уперше в новітній економічній історії
України Рада НБУ встановила орієнтовну поквартальну траєкторію приросту інфляції. Рада
НБУ підкреслює потребу саме в поступовому зниженні інфляції до середньострокової цілі
5%. Досягнення поставлених інфляційних цілей сприятиме забезпеченню очікуваних
темпів зростання реального ВВП, яке відповідно до прогнозних показників Уряду та
Національного банку у 2018 році має прискоритися до 3%, а з 2019 року – до 4%. Валютнокурсова політика підтримуватиме зусилля Національного банку щодо досягнення
пріоритетної цілі. З метою її досягнення Національний банк дотримуватиметься режиму
плаваючого обмінного курсу, маючи на увазі, що грошово-кредитна (монетарна) політика
не буде спрямована на досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби НБУ
Офіс UkraineInvest став одним з ключових інструментів
роботи з інвесторами в Україні
25.09.2017

Офіс із залучення та підтримки інвестицій став надійною складовою й
одним з ключових інструментів роботи з провідними компаніями світу та
залучення фінансових та технологічних ресурсів в Україну.
«Мені не вистачало такої інституції, як Офіс супроводження інвестицій. Ми зібрали
якісну команду, яку очолює Данило Білак. Ми ввели посаду Урядового Уповноваженого з
питань інвестицій, яку обіймає перший заступник Міністра фінансів Оксана Маркарова, а
також створили міжвідомчу робочу групу, яка займається дерегуляцією, вивченням
проблем бізнесу, формуванням ділового клімату», - сказав Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман під час візиту в Офіс де ознайомився з результатами його роботи. Він
підкреслив, що робота всіх структур направлена на формування сприятливого ділового
клімату, аби «бізнес відчував себе комфортно». «Звісно, нам проводити судову реформу,
проводити багато змін, але те, що ми сьогодні розуміємо, які проекти реалізовуємо, які
інвестиції супроводжуємо, розуміємо проблематику. Ми працюємо, Офіс працює, аби бізнес
був успішним», - зазначив Глава Уряду. У свою чергу директор Офіса Данило Білак
підкреслив, що його структура повноцінно працює з січня поточного року, і за цей період
вже має суттєві результати. Так, обсяг додатково залучених інвестицій від вже працюючих
в Україні інвесторів оцінюється приблизно в $600 млн, а за підсумками року цей показник
може сягти 1 млрд дол. При цьому Офіс не ставить для себе завдань безпосередньо в
грошовому вимірі, зосереджуючись, передусім, на комунікаційних кампаніях та
безпосередній підтримці підприємців на місцях. «Наразі ми націлені на співпрацю з
глобальними брендами, які дали б знакові інвестиції в Україні. Це 5-6 великих проектів, які
ми сподіваємося закрити ще цього року», - сказав Данило Білак. Він повідомив, що одним з
таких проектів є співпраця зі світовим гігантом – авіакомпанією Qatar, яка протягом
наступних 6 місяців розміщуватиме інформацію про інвестиційні можливості України.
«Майже 3,5 млн пасажирів щомісяця дивитимуться інформацію про агросектор України,
наше виробництво, технологічний потенціал, можливості енергетики та сфери
енергоефективності», - додав директор Офісу.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Минфин может создать компанию для
проблемных активов госбанков
07.09.2017

Минфин изучил мировой опыт работы с проблемными банковскими
активами и рассматривает возможность создания государственной компании
по управлению проблемными активами.
"Если создавать госкомпанию, она должна быть небольшой и выполнять несколько
определенных задач. Она должна оценить активы и решить, что с ними делать: списать или
же дофинансировать, достроить", - рассказала первый замминистра финансов Оксана
Маркарова. По ее словам, изначально планировалось, что эта компания будет создана
"исключительно для госбанков". "Если она покажет свою эффективность за один - два года,
потом можно открывать ее для рынка (для частных банков. - FinClub)", - отметила она.
Оксана Маркарова говорит, что также парламент может принять закон, который
регламентирует работу КУА со стрессовыми активами всех банков. "Вопрос: есть ли у
рынка желание и деньги для этого", - отметила чиновник. Есть опасение, что такой
сценарий затянет решение проблемы. "И смогут ли тогда госбанки и государство получить
хоть что-то?" - размышляет Оксана Маркарова. Еще одна альтернатива - создавать
отдельное спецподразделение в каждом банке.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net

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

Підприємства Держрезерву отримали 193 млн. грн
чистого доходу за півроку

Киевский суд арестовал счета сына
Николая Азарова

10.09.2017

За І півріччя ц.р. державні організації Держрезерву отримали
надходжень на суму 50 млн грн. чистий дохід державних підприємств
(елеватори та кхп) склав 193 млн грн.
У відсотковому співвідношенні з попереднім роком ріст надходжень до спецфонду
становить 153%, ріст чистого доходу ДП - 101%. Перше півріччя 2017 р. для усієї системи
Держрезерву було роком активної модернізації, збільшення потужностей, що найкращим
чином відобразилося на фінансових результатах. Загалом на модернізацію у ІІ кварталі
направлено 7,2 млн грн. Аграрні підприємства у другому кварталі 2017 показали також
позитивні результати з удосконалення операційної діяльності. За зазначений період ДП
«Кіровоградський КХП» та «Охтирський КХП» провели ремонти зерносушарок, що значно
зекономило витрати на паливо; ДП «Златодар» придбало новий пробовідбірник, який
прискорює процес приймання зерна та якісніше й оперативніше дозволяє здійснювати
лабораторні дослідження. Основні грошові потоки агропідприємства очікують у 3-4
кварталах від збору та надання послуг з очищення та сушіння пізніх зернових. За розміром
чистого фінансового результату серед ДП у трійку лідерів вийшли: «Хлібна база №73» ― 1
401 тис. грн, «Куліндорівський КХП» ― 1 099 тис. грн, «Хлібна база №85» ― 655 тис. грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Данилюк рассказал о причинах провала
приватизации
22.09.2017

Приватизация государственных предприятий провалилась из-за
неправильной тактики и невозможности Фонда государственного
имущества (ФГИ) организовать их продажу.
"Во-первых, мы выбрали неправильную тактику, мы подавали только одно
предприятие, это априори было неправильно. Во-вторых, у нас Фонд государственного
имущества просто не в состоянии продавать, он потерял эту возможность как структура", заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире "5 канала". Министр
отметил, что ФГИ много лет занимается "чем угодно, только не приватизацией", поэтому не
знает, как ее провести. По словам Данилюка, третья причина провала приватизации
заключается в том, что сейчас Украина не имеет из чего сформировать предложение с
предприятий, которые готова выставить на продажу. Для того, чтобы решить эту проблему,
по мнению министра, необходимо прежде всего снять запрет на продажу предприятий, не
подлежащих приватизации. Отметим, Минфин заложил в законопроект о государственном
бюджете на 2018 г. 22 млрд грн поступлений от приватизации госимущества. Напомним,
Кабмин прекратил полномочия исполняющего обязанности председателя ФГИ Дмитрия
Парфененко и возложил его обязанности на Виталия Трубарова. Информацию подтвердил
вице-премьер Павел Розенко. Трубаров с апреля занимает должность руководителя
аппарата ФГИ, а с 2015 года был помощником председателя ФГИ. Виталий Трубаров
родился в 1973 году в Макеевке Донецкой обл. Окончил Донецкий государственный
технический университет, в 2003-2006 годах возглавлял региональное отделение ФГИ в
Донецкой области, а затем работал в Донецком облсовете и в районной налоговой
инспекции в Донецке. В 2010-2015 гг. стал сначала заместителем, а затем начальником
регионального отделения ФГИ по Киеву. В 2015-2017 годах Трубаров был помощником
главы ФГИ, а затем главным специалистом отдела координации деятельности структурных
подразделений ФГИ. Как известно, 13 апреля Верховная Рада на пленарном заседании
одобрила увольнение Игоря Билоуса с должности главы ФГИ по собственному желанию.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ
 ОЛІГАРХИ

Ахметов вошел в рейтинг миллиардеров
Bloomberg
04.09.2017

Бизнесмен Ринат Ахметов вошел в рейтинг миллиардеров
Bloomberg Billionaires Index (BBI). Отмечается, что его состояние с
января 2017 года сократилось на $45,8 млн и составляет $4,38 млрд.

Р.АХМЕТОВ

Ахметов занимает в рейтинге 439 место. Лидирующую позицию рейтинга сохранил
создатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом в 86,4 млрд долларов. Кроме Ахметова в
рейтинг из 500 миллиардеров из украинцев больше никто не вошел. Нижняя планка
вхождения в рейтинг составила 3,93 млрд долларов. Самым богатым среди россиян стал
основной акционер компании "Северсталь" Алексей Мордашов, его состояние выросло с
января на 1,49 млрд долларов и оценивается в 18,4 млрд долларов. Он занимает 49-е место
в рейтинге. Рейтинг рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей
компаний, в которых миллиардеры имеют доли. В некоторых случаях учитывалось
соотношение капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
Порошенко ежемесячно получает по миллиону гривен
процентов от собственного банка
06.09.2017

На сайте НАПК (Национальное агентство по предотвращению
коррупции) появилось очередное сообщение о существенных
изменениях в имущественном положении президента Украины.

П.ПОРОШЕНКО

Петр Порошенко указал сколько в августе он получил процентов по вкладам в
"Международный инвестиционный банк", конечным бенефициаром которого он и
является. Отметим, что "Международный инвестиционный банк" принадлежит по сути
двум людям: Петру Порошенко и его хорошему другу, народному депутату от БПП Игорю
Кононенко. Помимо Порошенко и Кононенко в статуте значится и ПАО "Закрытый
недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал",
собственником которого является Петр Алексеевич, а руководителем его отец - Алексей.
Согласно электронной декларации президента за 2016 г., на счетах "МИБа" у него 80 780
грн, $25 млн 920 тыс и €9885. У жены Марины здесь есть два вклада: 115 170 грн и €4300.
За весь 2016 год он получил 11 млн 920 тысяч грн процентов по вкладам. Сколько денег
осталось у президента в этом банке на данный момент мы не знаем, но проценты можно
посчитать благодаря сообщениям на сайте НАПК. Как оказалось, в 2017 году за 8 месяцев
сумма процентов составила 9 млн 671 тыс. Известно только, что с января по апрель ему
начислялись проценты по двум вкладам, сейчас же их у президента - пять.
Читать полностью >>>
© Варвара Квитка
По материалам strana.ua
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Печерский суд арестовал счета экс-нардепа Алексея Азарова,
сына экс премьера Николая Азарова, который подозревается в
получении вознаграждения за назначение Андрея Клюева первым
А.АЗАРОВ
вице-премьером.
Фигуранты ходатайства, указанные в реестре как «ЛИЦА» с порядковым номером,
идентифицируются по должностям, занимаемым на момент предполагаемого
правонарушения, и родственным связям. Азаров-младший подозревается в получении
$17,78 млн от предприятия, принадлежащего братьям Андрею и Сергею Клюевым. Эти
деньги, по мнению Генпрокуратуры, стали завуалированным вознаграждением за то, что,
по предложению отца Азарова, тогдашнего премьер-министра Украины Николая Азарова,
Андрей Клюев 11 марта 2010 года был назначен первым вице-премьером. За день до
голосования структуры братьев Клюевых продали компании, связанной с Алексеем
Азаровым, корпоративные права на ООО «Предиум Форест». Сумма сделки составила около
$5 тыс. Через 2,5 месяца Клюевы выкупили эту компанию за $17,78 млн. «Указанные
финансовые операции лишены всякого экономического смысла и по сути являются
завуалированной формой дачи взятки», – говорится в ходатайстве. Деньги от сделки под
видом инвестиционной прибыли получил кипрский офшор Азарова-младшего, затем они
были перераспределены в его европейских бизнес-структурах. Частично вознаграждение
от Клюева было потрачено на покупку недвижимости в Италии, заявили в ГПУ. Азаровмладший не указал получение этих денег в своей декларации, утверждают следователи.
Читать полностью >>>
© Татьяна Дубровская, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
Суд оштрафовал Жеваго на 8 млн. в пользу его же
обанкротившегося банка
07.09.2017

Шевченковский районный суд Киева взыскал с бизнесмена
Константина Жеваго 8,3 млн грн в пользу ликвидируемого банка
Финансы и Кредит (ранее принадлежал бизнесмену).

К.ЖЕВАГО

Напомним, что Генеральная прокуратура расследует незаконность финансовой
сделки должностных лиц банка Финансы и Кредит, которые с помощью нерезидентов
Украины, в том числе оффшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным
бенефициарным владельцем является бывший помощник депутата Константина Жеваго
Александр Демченко), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд грн. В июле
Печерский районный суд Киева арестовал квартиру бывшего заместителя председателя
правления банка Финансы и Кредит Светланы Лотоцкой. 27 октября 2016 года к Демченко
была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью
внесения залога в размере 41,3 млн грн. В мае стало известно, что Интерпол объявил в
международный розыск бывшего заместителя председателя правления банка Финансы и
Кредит Олега Шапкина. Напомним, что в конце 2015 года Национальный банк Украины
решил ликвидировать банк Финансы и Кредит, принадлежащий Жеваго.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
Виктор Пинчук купил себе очередного
западного лоббиста
07.09.2017

Бывший генеральный секретарь НАТО, премьер-министр Дании
в 2001-2009 гг., основатель компании Rasmussen Global Андерс Фог
В.ПИНЧУК
Расмуссен вошел в состав наблюдательного совета форума “YES”.
“Андерс привнесет неоценимые ноу-хау, опыт и идеи. Он сделает значительный
вклад в реализацию миссии YES по интеграции Украины в Европу и мир”, - сказал
основатель и член набсовета YES Виктор Пинчук. В свою очередь, А.Ф.Расмуссен отметил:
“Для меня как старого друга Украины это честь - присоединиться к наблюдательному
совету YES. “Ялтинская европейская стратегия” играет важную роль в продвижении
Украины в мире и поддержке ее программы реформ. Как член наблюдательного совета я
намерен направить свои усилия на обеспечение стабильности и безопасности Украины, а
также ее права свободно выбирать свою собственную судьбу”. В сообщении отмечается, что
в наблюдательном совете YES председательствует бывший президент Польши Александр
Квасьневский. В ее состав входят: основатель YES В.Пинчук; экс-премьер-министр Швеции
Карл Бильдт; бывший президент Европейского парламента Пэт Кокс; бывший
представитель по общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза, вицепрезидент Havas Group и исполнительный сопрезидент Havas Worldwide Стефан Фукс.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
ОЛИГАРХ: «Карьерный подъем»
Вадима Ермолаева
08.09.2017

Структуры из орбиты хозяина корпорации «Алеф» не оставили
камня на камне от залогового имущества Фонда гарантирования
В. ЕРМОЛАЕВ
вкладов физлиц. Об этом пишет Анна Антонова на портале «ОЛИГАРХ»
В начале сентября Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал очередную
серию по распродаже долгов ликвидируемого Актабанка. Крупнейшим лотом, реализацией
которого занимается столичная биржа «КМФБ», является целостный имущественный
комплекс расположенного на окраине Запорожья Мокрянского гранитного карьера. Уже
первые торги из новой серии, проведенные 4 сентября, показали, что этот объект
хронически обделен вниманием покупателей, хотя стоимость ЦИК по сравнению с
предыдущими попытками была снижена почти вчетверо до 17,3 млн грн. Причины такого
положения, как показало расследование «ОЛИГАРХА», следует искать в особенностях
управления Актабанком его бывшим фактическим владельцем – скандальным
днепровским бизнесменом Вадимом Ермолаевым, который, по слухам, использовал его в
качестве денежного насоса для своего бизнеса. Так, одним из ярких эпизодов деятельности
Актабанка накануне введения в банк временной администрации Фонда гарантирования
вкладов физлиц в сентябре 2014 г. стала выдача кредитов под залог недвижимости и
производственного имущества, расположенного в уже захваченном на тот момент
пророссийскими террористами Луганске. По материалам уголовного производства №
42015000000000846, в июне 2014 года сразу 4 компании - ООО «АРМ-Технология», ООО
«Торговая компания «Инвест-пром», ООО «Мегатрейд-сервис» и ДП «Украинская компания
металлов и сплавов» - получили от Актабанка в общей сложности $38 млн и 15 млн гривен.
Залогом по этим кредитам выступили имущество и недвижимость ООО «Луганский
трубопрокатный завод», который к тому времени уже был захвачен террористами ЛНР. А
причиной такой «близорукости» банка могло стать то, что еще в 2013 г. этот завод вошел в
орбиту Вадима Ермолаева. Кроме захваченных корпусов луганского завода, Актабанк
получил в залог целостный имущественный комплекс Мокрянского гранитного карьера,
расположенный по адресу Запорожье, с. Кремино, 44. ...
Читать полностью >>>
© Анна Антонова, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
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Тигипко возглавит Нацбанк или займется
партийным строительством

Хвост Манафорта: Почему Фирташа
таки посадят в США
11.09.2017

Тигипко-политик имеет шансы вернуться в мир украинской
политики – в роли главы НБУ или в роли партийного строителя,
пишет обозреватель «ОЛИГАРХА» Виктория Страхова.

19.09.2017

С. ТИГИПКО

«В последние месяцы на финансово-политическом горизонте Украины с новой
силой начинает сиять звезда Сергея Тигипко», - констатирует автор статьи «Тени забытых
предков: банковский бизнес Сергея Тигипко». При этом непотопляемый финансист и
политик с комсомольско-днепропетровскими корнями «реинкарнируется» в параллельно в
двух ипостасях. «Тигипко-банкир начинает строительство новой банковской империи, а
Тигипко-политик имеет шансы вернуться в мир украинской политики – в роли главы НБУ
или в роли партийного строителя», - отмечает Виктория Страхова. Круг сильных мира сего,
которым могут понадобиться опыт, умения и навыки Сергея Тигипко очень широк.
«Комсомольские таланты Сергея Леонидовича могут быть востребованы и Ахметовым,
имеющим депутатов, но не имеющим партии, и Президентом, как всегда с короткой
скамейкой запасных и проблемами с “младшим поколением” в его партии, и женевским
сидельцем Игорем Коломойским, в последнее время серьезно потерявшим свое
политическое влияние», - пишет автор. В то же время она отмечает, что «при каждом
судьбоносном выборе Тигипко-банкир одерживал верх над Тигипко-политиком, как это
было, например, в 2014-м». Добавляя при этом, что «масштаб личности Сергея Леонидовича
вполне может помочь построить ему империю, если уже не в рамках всея Украины, то в
пределах ее финансовой системы». Как сообщалось, Тигипко стал владельцем банковской
группы. В банковскую группу вошли ТАСкомбанк и купленный в 2016 г. Universal Bank.
Также в группу входят страховые компании «Индустриальная», «ТАС» (лайфовая), Aegon
Life (лайфовая, купленная в 2016 г.) и страховая группа «ТАС» (рисковая). Кроме того, в
группу вошла лизинговая компания «УЛФ-Финанс» (преемник «Украинского лизингового
фонда»), а также компании «ТАС-Финанс Консалтинг» (консультирует по накопительному
страхованию), «Ассистанс Консалтинг» (ассистирующая компания), «ТАС Эссет
Менеджмент» (компания по управлению активами), «ТАС Линк» (платежные технологии),
«Центр финансовых решений» (розничное кредитование), «Европейское агентство по
возврату долгов» (коллекторская компания), «Перемога Финанс Актив» (страховой
брокер), «Велко Инвест» (участник фондового рынка).
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media

Читайте также! Тени забытых предков:
банковский бизнес Сергея Тигипко >>>
© Павел Полтавченко

Черновецький прокоментував ситуацію
зі своїм розшуком
13.09.2017

Екс-мер столиці Леонід Черновецький розповів, що думає
про те, що його оголосили в розшук. Про це повідомляє сайт
Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ
видання "Сегодня", передає служба новин порталу socportal.info.
"Мені, як юристу, незрозуміло, чому мене оголошують в розшук в країні, де я не
проживаю! В Україні мене немає вже майже шість років. Перш ніж оголошувати мене в
Україні в розшук, СБУ повинна була поцікавитися у прокуратури і моїх адвокатів, де я
перебуваю. Я не доставлю Луценку (генеральному прокурору. – Авт.) задоволення побачити
мене в наручниках за сфальсифікованою проти мене справою. До речі, підозру мені досі не
пред'явлено. Як підозру використовували пост у Фейсбуці", - заявив він. Відзначимо,
колишнього мера Києва Леоніда Черновецького СБУ офіційно оголосила в розшук - його
фото з'явилося на сайті МВС в категорії "Особистості, які ховаються від органів
прокуратури". Зазначено, що він зник 27 липня цього року. Черновецького звинувачують у
незаконному будівництві вертолітного майданчика на Парковій дорозі. Влітку йому було
оголошено підозру за статтею "Зловживання владою" (від 5 до 8 років позбавлення волі).
Тоді ж Генпрокуратура отримала дозвіл суду на його затримання. Нагадаємо, зять
Черновецького продав бізнес у Москві! Група "ПІК" російського бізнесмена Сергія Гордєєва
стала власником двох ділянок землі в селищі Московське на території Нової Москви, що
належали компанії "Мангазея Девелопмент" Сергія Янчукова. Сумарна площа цих ділянок
близько 164 га, на них структура "Мангазеи" планувала звести близько 2 млн кв. м
нерухомості. Представниця "ПІК" підтвердила інформацію про угоду. "Угода завершена і
оплачена. Цей проект на даний момент є найбільшим проектом ГК ПІК", - сказала вона.
Подробиці угоди представниця Гордєєва коментувати відмовилася. За даними російської
редакції Forbes, 2011 року Янчуков одружився з дочкою колишнього мера Києва Леоніда
Черновецького Христиною . Після цього "лік його прибутків пішов на сотні мільйонів
доларів", зазначав часопис.
Читати повністю >>>

Читайте також: Черновецький розповів, як буде
визволяти сина з іспанської в'язниці >>>

За матеріалами socportal.info
Коломойский ответил на арест
заложенного имущества
18.09.2017

В ответ на арест имущества, заложенного в счет долгов
Приватбанка перед НБУ, компании группы «Приват» массово
инициировали отказ от своих обязательств, пишет обозреватель
«ОЛИГАРХА» Егор Кажанов.
«На прошлой неделе стало известно о наложении Печерским судом Киева ареста на
значительную часть активов, которая была заложена структурами бывших акционеров
Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по кредитам рефинансирования
Национального банка Украины, - напоминает журналист. - 4 сентября суд удовлетворил
ходатайство
Генеральной
прокуратуры
в
рамках
уголовного
производства
№42014000000001261, открытого в ноябре 2014 г. по факту завладения должностными
лицами Приватбанка средствами НБУ в сумме более 19 млрд гривен, выделенными на
рефинансирование самого крупного финучреждения страны, и наложил арест на
имущество сразу восьми поручителей». «Коломойский с ответом решил не затягивать», констатирует Егор Кажанов. По его словам, уже 4 сентября в хозяйственный суд Киева
ушла первая «ответка» - иски к НБУ от ООО «Подол недвижимость» с требованием признать
поручительство, на основании которого Нацбанк получил в ипотеку офисный центр на ул.
Кирилловской, 23, прекращенным, а сам договор ипотеки недействительным. 12 сентября,
по данным «ОЛИГАРХА», в тот же суд поступил иск к НБУ от строительной компании
«Аэробуд», с требованием признания недействительным договора
ипотеки
имущественного комплекса компании на ул. Пшеничной в Киеве. А уже через три дня, 15
сентября, аналогичные иски обрушились на НБУ от других поручителей Приватбанка Pennylane-Comercio Internacional, ООО «Имме» и «Арлан», «Гаджибей» и «Приватофис».
«Таким образом, можно констатировать, что компании, подконтрольные бывшим
акционерам Приватбанка, массово пытаются уйти от выполнения обязательств перед НБУ,
- отмечает Егор Кажанов. - Причем в авангарде этого движения стоит лично Игорь
Валерьевич, который 13 сентября подал иски в Печерский суд Киева к НБУ с требованием
разорвать договоры его поручительства за Приватбанк с НБУ».
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
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Читайте также: Коломойский решил
стать отказником >>>
© Павел Полтавченко

Возможная связь дела Фирташа со сделками Пола Манафорта
множит на ноль надежду украинского олигарха пересидеть трудные
времена в Вене и по-тихому вернуться в Украину, откупившись от
Д. ФИРТАШ
власти активами
Информация о том, что у американских правоохранительных органов есть "тысячи"
перехваченных разговоров, которые могут быть использованы против Дмитрия Фиратша в
деле о широкомасштабной международной коррупционной схеме, которую он, похоже,
координировал, которую обнародовали американские СМИ, и явно нервная реакция
адвокатов украинского олигарха, которые заговорили что его экстрадиция в США является
делом считанных месяцев – все это свидетельствует, что в воздухе запахло жареным. Если
кто-то забыл все подробности этого давнего и запутанного дела – то Дмитрий Фирташ с
2014 года находится в Австрии, откуда его пытаются вытащить правоохранители США (за
криминальную схему по добыче титана в Индии, права на которую Фирташ получил за
многомиллионные взятки) и правоохранители Испании, где Фирташа обвиняют в
отмывании миллионов долларов при помощи гостинично-ресторанного бизнеса и элитной
недвижимости. Есть вопросы к Фирташу и у украинской Генпрокуратуры – но наши
правоохранители оценивают возможность получить живого Фирташа в свои руки как
практически нулевую. До сих пор высокопрофессиональным и высокооплачиваемым
адвокатам олигарха удавалось защищать его от экстрадиции, и Дмитрий Васильевич после
недолгого задержания жил в Вене на свободе, внеся залог в 125 миллионов евро. Но
недавно фортуна повернулась к Фирташу другим местом. Причиной здесь стало то, что
американское следствие всерьез взялось за изучение его многочисленных и тесных
контактов с бывшим менеджером избирательной кампании действующего президента
США Полом Манафортом. Которого, в свою очередь, подозревают в излишне тесных и
интимных отношениях с Россией до и во время президентской кампании в США. Или
спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует связи избирательного штаба Трампа
с Россией, удалось что-то найти в доме Манафорта, где недавно был проведен обыск. Или
наоборот – найти не удалось, от чего интерес только обострился. Но желание поговорить с
Дмитрием Васильевичем в тесной и интимной обстановке чикагской тюрьмы выросло у
американской прокуратуры невиданно. Конечно, суть этого разговора может и не касаться
маленького титанового гешефта в Индии. Но когда закончатся разговоры о Манафорте –
обязательно начнутся беседы об обширных международных коррупционных схемах.
Результатом этих разговоров может стать 50-летнее заключение. Это, конечно,
максимальный срок, и хорошие адвокаты обязательно найдут способ его сократить. Но
даже, допустим, половина из него Дмитрия Васильевича, кажется, не радует. По большому
счету, Фирташ стал жертвой собственного делового размаха. Если бы он продолжал потихому коллекционировать украинские облгазы и заводы по производству удобрений – то
был бы уважаемым гражданином своей страны, с хорошим представительством в
парламенте и достаточно безоблачными жизненными перспективами. Если бы он даже
прикупил индийских чиновников и поставлял титан в Восточную Европу или Китай – его
тоже вряд ли постигла бы жестокая судьба. Но Фирташ решил подняться на новый,
качественно более высокий уровень бизнеса. Не поняв, что привычные для него методы
при ведении дел с крупными американскими компаниями являются вполне
неприемлемыми. А мутные люди, вроде Манафорта, могут довести как к большому
влиянию на Вашингтон, так и к ордеру от высокопоставленных прокуроров. За что олигарх
и поплатился. И никакая дружба с Владимиром Путиным или кем угодно еще – ему уже не
поможет. Впрочем, судьба Фирташа – это проблемы Фирташа. Далеко интереснее, что
произойдет с его активами – производственными и медийными – в Украине, когда станет
понятно, что их владелец, похоже, вернется крайне нескоро.
Читать полностью >>>
По материалам depo.ua

Читайте также: Возвращение Фирташа в Украине
нереально - замгенпрокурора >>>
© Роман Федюк

 ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ. КОРПОРАЦІЇ. ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Стало известно, зачем «Континиум» меняет
структуру собственности
17.09.2017

Вдова нардепа Игоря Еремеева подтвердила информацию о том, что
бывшие партнеры ее покойного супруга Лагур и Ивахив активно меняют
структуру собственности группы «Континиум».
При этом какие-то компании продаются, какие-то уходят в банкротство. Об этом
«ОЛИГАРХ» узнал из интервью Татьяны Еремеевой газете «Зеркало недели». «Да, это так.
За последние два года произошли значительные изменения в структуре бизнеса, на
которые мы как наследники на сегодняшний день не можем повлиять, - заявила Татьяна
Ермееева. - Думаю, что такими действиями решаются разнообразные «проблемы». По ее
мнению, «очевидно то, что в результате всех этих изменений доля в бизнесе, причитающая
наследникам, существенно уменьшилась и продолжает уменьшаться». Ранее «ОЛИГАРХ»
написал, что за наследство трагически погибшего в 2015 г. народного депутата и одного из
совладельцев группы компаний «Континиум» (наиболее известный бренд - АЗС WOG)
Игоря Еремеева идет борьба между бывшими партнерами Еремеева и его вдовой Татьяной
и двумя детьми. Речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов, и Татьяна Еремеева
утверждает, что совладельцы группы компаний «Континиум», бизнесмен Сергей Лагур и
нардеп Степан Ивахив, не допускают наследников ни к управлению бизнесом, ни к
прибыли, которую он генерирует. «Ни я, ни наши с Игорем дети не имеем возможности
каким-либо образом влиять на деятельность этих компаний и, уж тем более, не получаем
от деятельности группы «Континиум» никакого дохода», - заявила Еремеева. …
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media

Читайте также: Интервью Татьяны Еремеевой
газете «Зеркало недели» >>>
© Павел Полтавченко

DCH по 5 лет инвестировала в Харьков
более $ 1 миллиарда
25.09.2017

В Харькове прошел IX международный экономический форум
«Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!». Об этом сообщает
Национальный промышленный портал со ссылкой на УНИАН.
Форум проходит в пятизвездочном харьковском отеле «Premier Palace Hotel Kharkiv»,
владельцем которого является бизнесмен, президент и владелец группы DCH Александр
Ярославский. Выступая с трибуны форума, он отметил, что ничто да нет привлекает
партнеров инвестировать в проекты, как личный пример местного бизнеса. «Когда ты сам
инвестируешь - это лучшая агитация партнеров вкладывать. За последние 5 лет я и
компания DCH вложили в харьковский регион более 1 млрд долл. Это такие проекты как
аэропорт, совместная инвестиция с государством, частно-государственное партнерство. Это
и отель, в котором вы находитесь, это и стадион, спортивная инфраструктура, это и
торговые центры, это и Харьковский тракторный завод. Мы не собираемся на этом
останавливаться», - отметил Ярославский. Он предложил иностранным партнерам
присоединяться к инвестированию в производственную сферу, в частности ХТЗ, но также
заверил, что DCH имеет достаточное количество других готовых инвестпредложений.
Читать полностью >>>
По материалам uprom.info

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

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

За перше півріччя Група компаній СКМ cплатила
майже 22,5 млрд грн податків

НКЦБФР настаивает на консолидации
бирж в Украине
26.09.2017

За результатами перших 6 місяців 2017 р. Група компаній СКМ
перерахувала до державного бюджету майже 22,5 млрд. грн. податків, що на
33% більше, ніж у першому півріччі минулого року.
На 59% зросли інвестиції в модернізацію підприємств Групи СКМ – до 8,3 млрд грн.
Фінансування соціальних програм в містах та селищах, де працюють підприємства Групи
СКМ, становило 3,7 млрд грн. Це на 8% більше, ніж за І півріччя 2016 р. Довідка: компанія
СКМ - професійний інвестор, керівна компанія найбільшої фінансово-промислової групи
України, діяльність якої сконцентрована у трьох основних сферах бізнесу: гірничометалургійній, електроенергетичній і фінансовій, а також у телекомунікаціях, медіабізнесі,
нерухомості, роздрібній торгівлі, виробництві і переробці сировини, торгівлі
нафтопродуктами, сільському господарстві, машинобудуванні та транспортному бізнесі. До
Групи СКМ входять компанії Метінвест і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк,
АСКА й АСКА-Життя, Укртелеком, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група Україна, ЕСТА
Холдинг (нерухомість), Український Рітейл (роздрібна торгівля), UMG (виробництво і
переробка сировини, трейдінг), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), Харвіст
(сільське господарство), машинобудівний холдинг Corum Group, транспортний холдинг
«Портінвест» та інші. Генеральний директор Компанії СКМ: Олег Миколайович Попов. 100%
акцій Компанії СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.
Читати повністю >>>
За матеріалами scm.com.ua
Суд арестовал четыре завода Коломойского и
Боголюбова
29.09.2017

Генпрокуратура расследует дело о присвоении Приватбанком 19 млрд
грн рефинансирования НБУ. Об этом свидетельствует решение суда от 14
сентября 2017 года, передает РБК-Украина.
Печерский районный суд Киева арестовал имущество Орджоникидзевского горнообогатительного комбината, Никопольского завода ферросплавов, Марганецкого горнообогатительного комбината и "Днепроазота (конечные бенефициары Игорь Коломойский,
Геннадий Боголюбов) в рамках расследования хищения средств из Приватбанка. Согласно
материалам суда, арест наложен по ходатайству Генеральной прокуратуры, расследующей
"дело Приватбанка", которое было возбуждено еще три года назад. По данным
прокуратуры, должностные лица финучреждения подозреваются в завладению 19 млрд
грн рефинансирования, выделенного Нацбанком. По данным следствия, Привабанк выдал
42-м подконтрольным предприятиям кредиты в размере от 18 до 73 млн долл. под залог
имущественных прав на товар. Эти предприятия, в свою очередь, заключили сомнительные
сделки, осуществив 100% предоплату и перечислив деньги на счета нерезидентов якобы с
целью получения товаров. Однако поставка товаров не состоялась, а деньги не возвращены.
Отметим, Печерский райсуд Киева назначил налоговую проверку компаниипроизводителя соков" Биола" (принадлежит украинскому бизнесмену Игорю
Коломойскому) по делу хищения средств из "ПриватБанка". Об этом свидетельствует
решение суда от 7 сентября. Согласно материалам суда прокурор Генеральной
прокуратуры, а также прокурор Харьковской прокуратуры ходатайствовали перед судом о
назначении внеплановой документальной проверки предприятия на предмет соблюдения
налогового законодательства. Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуроров и
поручил Государственной фискальной службе провести указанную проверку. Решение суда
обжалованию не подлежит. Напомним, Генпрокуратура проводит расследование по
завладению течение 2008-2016 гг. средствами ПАО "ПриватБанк" в особо крупных размерах
бывшими должностными лицами банка. Печерский районный суд Киева 4 сентября
наложил арест на здание ООО "Подол-Недвижимость", где находятся офисы ООО
"Телерадиокомпания" Студия 1+1, по делу о хищении средств в "ПриватБанке".
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua, rbc.ua
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Від рентної плати за користування надрами в бюджет
надійде понад 46 мільярдів
18.09.2017

Прогнозна сума надходжень рентної плати за використання надр
та інших природних ресурсів до державного бюджету в 2018 році
становить 46 540,3 млн. грн. Про це пише ukrinform.ua
Зокрема, як йдеться в проекті Закону України «Про державний бюджет України на
2018 рік», який оприлюднений на сайті Верховної Рад, рентна плата за спеціальне
використання лісових ресурсів – 365,1 млн грн; рентна плата за спеціальне використання
води – 913,1 млн грн; рентна плата за користування надрами – 40 973,5 млн грн; рентна
плата за користування радіочастотним ресурсом України – 2 801,0 млн грн; рентна плата за
транспортування – 1 487,6 млн гривень. Також, бюджет передбачає, що 5% рентної плати за
видобуток природного газу, нафти та газового конденсату у обсязі 1,9 млрд грн будуть
зараховані до місцевих бюджетів. Бюджет також передбачає зменшення нормативу
відрахувань до державного бюджету частини чистого прибутку з рентної плати за
користування надрами для видобування вуглеводнів - з 75% до 50%.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

ФОНДОВИЙ РИНОК

Іноземці готові інвестувати в розробку
українських надр

Goldman Sachs может купить более 25%
"дочки" Dragon Capital
04.09.2017

The Goldman Sachs Group, Inc. может приобрести акции компании New
Ukraine PE Holding Limited, подконтрольной инвестгруппе Dragon Capital. Об
этом сообщает investfunds.ua
Соответствующее разрешение Goldman Sachs предоставил Антимонопольный
комитет Украины. "Предоставлено разрешение компании The Goldman Sachs Group, Inc.
(Нью-Йорк, США) на (прямое или опосредованное) приобретение акций компании New
Ukraine PE Holding Limited (Никосия, Кипр), обеспечивает превышение 25 % голосов в
высшем органе управления компании", - говорится в сообщении.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
НБУ инициирует лишение Расчетного центра
банковской лицензии
22.09.2017

Нацбанк инициирует лишение Расчетного центра по обслуживанию
договоров на финансовых рынках (РЦ) банковской лицензии. Об этом
сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.
Чурий сказал, что НБУ не хотел докапитализировать Расчетный центр (РЦ), однако
вынужден был это сделать. "Мы акционер. Есть требование по минимальному капиталу.
Если бы не докапитализировали, то надо было бы признать неплатежеспособным. Потом
НБУ как акционер должен был бы нести ответственность. Это бред", - сказал он. Чурий
добавил, что НБУ готовит законопроект, которым РЦ будет лишен банковской лицензии и
монопольного права на проведение транзакций. Кроме того, НБУ планирует уменьшать
долю в капитале РЦ. По его данным, доходы РЦ не покрывают его операционных расходов.
Как сообщалось, в начале августа НБУ сконцентрировал 83,5% акций РЦ по обслуживанию
договоров на финансовых рынках. Увеличение капитала произошло за счет взносов НБУ в
капитал РЦ. Акционерами Расчетного центра до увеличения капитала являлись НБУ (77,8%
акций), Укргазбанк (4,35%) Ощадбанк (4,33%), Укрэксимбанк (4,33%), ПУМБ (3,76%).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Украине
необходимо
консолидировать
биржевой
рынок,
оптимальным вариантом является единственная универсальная биржа в
вертикальной структуре с Нацдепозитарием и центральным контрагентом.
"Год назад было восемь бирж, стало пять, но это все равно на четыре больше, чем
должно быть", – сказал член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому
рынку Дмитрий Тарабакин. Он уточнил, что совокупный операционный доход трех
основных бирж составил 11 млн грн, тогда как расходы – 27,2 млн грн, а в случае
единственной биржи ее доходы примерно соответствовали бы расходам. "Какие проблемы
из-за отсутствия централизации? – Нет единого места по ценообразованию, по одному
инструменту имеем разные цены. Это одна из причин, почему нас не воспринимают в мире
и в других государственных органах, считая "песочником, в котором народ ковыряется
лопаткой", – сказал член комиссии. Он добавил, что корпоративная разъединенность также
несет дополнительные расходы для участников бирж. Д.Тарабакин подчеркнул, что из-за
того, что ни одна биржа не зарабатывает денег, они не инвестируют в развитие, кибербезопасность и поддержку маркет-мейкеров, что только усугубляет проблемы. "Сейчас есть
уникальная возможность сесть за стол и договориться. Верю в то, что у нас должна быть
одна универсальная биржа. Украина не может себе позволить поддерживать эти песочники
дальше", – заявил член комиссии, отметив, что такая консолидация является глобальным
трендом. По мнению Д.Тарабакина, сейчас абсолютно правильное время объединиться
вокруг одной идеи – вертикальной структуры: депозитарий - центральный контрагент –
биржа. Он отметил, что текущий мировой опыт показывает, что это наиболее эффективная
модель. Член НКЦБФР добавил, что принятие законопроекта о регулированных рынках
позволит далее объединить все биржи в одну универсальную, которая бы обслуживала и
товарные рынки, в частности, торги энергоресурсами, агропродукцией. "Это даст
возможность инвестировать в программный продукт, в развитие. Тогда мы будем на
радарах международных инвесторов", – считает Д.Тарабакин. Он отметил, что на рынке
пока не удалось консолидировать и рынок депозитарных учреждений: за год число их
сократилось лишь с 234 до 223, и 9 из 11 ушедших – это выведенные с рынка банки.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua

Услуги:
Мониторинг СМИ
Паспорт рынков
Аналитика рынков
Исследования рынков
Маркетинговые обзоры

В середу, 6 вересня відбулися перемовини про співпрацю між
представниками Американської Промислової Палати в Україні та в. о. Голови
Держгеонадр Олегом Кирилюком.
Президент Палати Андрій Гундер підсумовуючи результати зустрічі зазначив:
«Енергетика наразі на першому місці, й іноземні компанії дивляться на Україну. Нам
потрібно дати меседж, що можна інвестувати в Україну, а особливо у все, що пов’язано зі
Службою Держгеонадр». Американська Промислова Палата в Україні подякувала
Держгеонадрам за візит, конструктивну розмову та ініціативу внесення змін до Кодексу
про надра. А також заявила, що готова працювати разом зі службою над змінами до Кодексу
про надра. «Ми будемо Вам дуже вдячні за залучення Американської Палати в якості
експерта в якості групи людей, які готові підтримати вас. Ми повністю вас підтримаємо» заявила Ольга Адамовська, Співголова Комітету з питань енергетики Американської
Промислової Палати в Україні. Під час обговорень Олег Кирилюк запевнив підприємців та
представників Палати, що: «Проблемні питання будуть вирішені в найкоротший час. Я, як
керівник Держгеонадр, зацікавлений в прозорості роботи Служби. Держгеонадра вітають
ініціативу Промислової Палати щодо подальшої співпраці. Адже мені, як держслужбовцю,
дуже приємно, що Американська Промислова палата в Україні робить вагомий внесок у
формування українського бюджету, об’єднуючи навколо себе потужних інвесторів і
міжнародних експертів. Вважаю, що діалог вдався і будуть результати». В дискусії що до
необхідних інституційних змін в галузі розробки копалин в Україні брали участь
представники відомих міжнародних та вітчизняних компаній у видобувній галузі: ПАТ
«Укргазвидобування», ДТЕК Нафтогаз, UNI Ukraine, МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ, ENERGY
RESOURSE OF UKRAINE та інші. Нагадаємо, 23 серпня 2016 року Держгеонадра офіційно
підписали Меморандум про співпрацю з Американською Промисловою Палатою, ціль якого
є розвиток співпраці між країнами в галузі геологічного вивчення та раціонального
використання надр шляхом спільних заходів і обміном досвіду.
Читати повністю >>>
За матеріалами geo.gov.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Система Госгеонедр непрозрачна и
нуждается в изменениях

У Раді визнали незадовільною роботу тимчасового
керівництва Держгеонадр
06.09.2017

Система Государственной службы геологии и недр является
непрозрачной и нуждается в изменениях, считает премьер-министр
Украины Владимир Гройсман.
“Я считаю, что система Госгеонедр непрозрачна, ее необходимо менять”, – сказал
В.Гройсман. Премьер отметил, что необходимо решить вопрос непродления Госгеонедрами
ряда лицензий ПАО “Укргазвыдобування” (УГВ). “Теперь я слышу, Госгеонедра блокируют.
Это государственная компания (“Укргазвыдобування”) – все, что она делает, принадлежит
каждому гражданину, это не частники”, – сказал премьер. Он добавил, что готов проводить
совещания с целью решения ситуации, в том числе с участием представителей регионов.
“Мы сформируем сегодня поручение и по Госгеонедрам, Минфину по ренте, посмотреть, что
мы сможем учесть в следующем году и по земельным отношениям, и по плате за продление
лицензий, и по открытию геологической информации. Мы все это должны на протяжении
месяца обработать и создать нормальные условия, чтобы Украина стала страной, которая
не импортирует, а экспортирует газ”, – подчеркнул он. Как сообщалось, из-за бездействия
Госгеонедр в вопросе продления "УГВ" специальных разрешений накануне отопительного
сезона компания может потерять около 3 млрд м³ годовой добычи газа, а государство более 28 млрд грн бюджетных средств. Отметим, «Укрнафта» пересматривает планы по
бурению из-за непродления спецразрешений. С начала текущего года из-за бездействия
Госгеонедр «Укрнафта» была вынуждена остановить добычу на шести месторождениях в
Сумской и Львовской обл. В результате, жители восьми населенных пунктов остались без
газоснабжения, а компания потеряла около 20% суточной добычи нефти и конденсата, два
газоперерабатывающих завода переведены в режим минимальной загрузки: производство
сжиженного газа на Гнединцевском ГПЗ сократились почти на 80%, на Качановском ГПЗ –
на 30%. В 2017 г. истекает срок действия 9 спецразрешений, в 2018 – 27 и в 2019 – 22
спецразрешений «Укрнафты». Ранее сообщалось, как Кировоградщине протест объявили
шахтеры урановых рудников государственного предприятия "Восточный ГОК" (Восточный
ГОК). Добычу руды и выплату зарплаты остановили из-за непродления спецразрешения на
пользования недрами. Напомним, Госгеонедра приостановила действие спецразрешений на
использование недр, предоставленных ГАО «Черноморнефтегаз» для добычи природного
газа из месторождений Одесское и Штормовое на шельфе Черного моря.
Читать полностью >>>

Читайте также: Неизвестные лица захватили
кабинет председателя Госгеонедр (видео) >>>

По материалам finance.ua
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Комітет ВРУ з питань екологічної політики, природокористування
та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи визнав незадовільною
роботу тимчасового керівництва Держгеонадр.
За підсумками засідання, 19 вересня, парламентський комітет рекомендуватиме
проведення нового конкурсу на призначення керівництва. При цьому, попри те, що були
запрошені обидва чиновника, на засідання з'явився лише Фощій. Кирилюк був відсутній,
оскільки поїхав у відрядження. Нагадаємо, Кирилюк і Фощій були призначені зі скандалом
на керівні посади в Держгеонадра у травні поточного року. У тому числі - попри рішення
Київського апеляційного адміністративного суду. Суд, зокрема, визнав незаконним конкурс
на посади заступника та першого заступника голови Державної служби геології та надр
України та зобов’язав провести його повторно. Протягом кількох останніх місяців кілька
компаній публічно заявили про перешкоджання їх діяльності з боку Держгеонадр через
невидачу ліцензій на видобуток та розробку надр. Зокрема, це "Нафтогаз України",
"Укрнафта", "Укргазвидобування", "Східний ГЗК", "Атомпрофспілка". Водночас, за даними
ЗМІ близько 90% заявок надрокористувачів, поданих в Держслужбу геології та надр на
розгляд упродовж останніх 3 місяців, залишились без розгляду. Окрім цього, за перші 100
днів роботи нове керівництво Держгеонадр провело лише 2 засідання комісії з питань
надрокористування, на одному з яких не зібрали кворуму, а інше – провели під тиском
Президента. ЗМІ зазначає, що за цей час прийнято рішення лише щодо геологічного
вивчення та видобування піску, води та суглинки, однак жодного стратегічного
спецдозволу на видобування нафти чи газу так і не затвердили. Крім того, у Держгеонадрах
ігнорують урядову постанову, відповідно до якої накази повинні публікувати на офіційному
сайті відомства впродовж 5 днів. Попри це, Кабінет Міністрів наприкінці серпня вирішив
продовжити на місяць строк випробування указаним чиновникам. Випробувальний термін
витік 18 вересня. За даними ЗМІ, Кирилюк - колишній член Партії регіонів, керівник
Житомирської ДАБІ, що підпадав під дію закону про люстрацію. Фощій - колишній
гендиректор ДП "Південукргеологія", був звільнений зі скандалом після того, як аудитор
виявив нераціональне використання підприємством державних коштів, багатомільйонні
заборгованості з виплати зарплат працівникам та доведення підприємства до банкрутства
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 ЕКОЛОГІЯ

Керівництво УкрДГРІ взяло участь у конференції до 100-річчя
Геологічної служби України

Україна підтримує європейські ініціативи з питань
запобігання зміні клімату

13.09.2017

У Львові розпочала роботу конференція «Геологічна галузь України –
100-річний шлях та 60-річчя ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія»,
присвячена 100-річчю Геологічної служби України.
Тематика конференції охоплює різноманітні напрямки: історія і майбутнє
Геологічної служби України, шляхи нарощування енергетичного потенціалу України,
проблеми і перспективи геологорозвідувальної галузі, нові методи і напрямки досліджень
на тверді корисні копалини. Конференцію урочисто відкрив т.в.о. голови Держгеонадр Олег
Кирилюк. Також учасників привітала заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак. У
заході беруть участь представники галузевої профспілки, провідних геологічних
підприємств, навчальних закладів. УкрДГРІ на конференції представляють директор Сергій
Гошовський та заступники директора Олег Зур‘ян і Михайло Красножон. Відзначимо, в
Українському державному геологорозвідувальному інституті відбулося засідання Робочої
групи Державної служби геології та надр України з розроблення проекту Кодексу України
про надра під головуванням першого заступника голови Держгеонадр Миколи Фощія. У
засіданні взяли участь представники Держгеонадр та геологічних підприємств, які
працюють над документом, зокрема, від УкрДГРІ директор Сергій Гошовський, заступник
директора Олег Зур‘ян, провідний науковий співробітник Георгій Лютий. Так, за
пропозицією С. Гошовського, УкрДГРІ зосередиться на питаннях ролі держави у сфері
використання надр, процедурі надання спеціальних дозволів на право користування
надрами та відповідальності за незаконне видобування корисних копалин. Нагадаємо, 11
вересня 2017 р. УкрДГРІ відвідала делегація Китайської Народної Республіки у складі
президента компанії TJ Best Tech Energy Technology, Ltd. г-н Хайі Ванга та голови Ради
директорів підприємства Tianjin Mingxi Science & Technology Co., Ltd Ліна Хенсі. Директор
УкрДГРІ Сергій Гошовський, завідувач відділом інноваційних технологій Олексій Зур’ян та
завідувач відділом методики геологічного картування і картографування Олексій
Ліхошерстов ознайомили гостей із розробками УкрДГРІ щодо використання відновлюваних
джерел енергії. Раніше повідомлялось, що з 19 по 24 червня 2017 року в Одесі проходив IV
Міжнародний геологічний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології:
наука й виробництво» (Геофорум-2017), присвячений 60-річчю Українського державного
геологорозвідувального інституту.
Читати повністю >>>
За матеріалами УкрДГРІ
Мінприроди будуть сприяти Держгеонадрам
в реформуванні галузі
15.09.2017

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак на засіданні
Робочої групи з питань реформування відносин у сфері надро користування
презентував перший пакет пропозицій.
Одним із головних пріоритетів є масштабне реформування існуючої застарілої
системи надрокористування в Україні та забезпечення прозорості та відкритості, а також
спрощення господарської діяльності у сфері надро користування. «У цьому питанні Україна
відстає на десятиліття від провідних країн світу. Ми не можемо проводити реформування у
сфері надро користування, не провівши облік наявної геологічної інформації. Зараз
геоінформація розпорошена по різних відомствах та наукових установах. Ми пропонуємо
відмовитися від стягнення плати за використання обробленої геоінформації та створити
єдиний Державний реєстр геологічної інформації. Це дозволить потенційним інвесторам
легко отримувати необхідні дані у відкритому доступі для самостійного вивчення
територій, відбору ділянок та подальшого їх винесення на аукціони. Це суттєво спростить їх
роботу. Ринок надро користування має стати відкритим та конкурентноздатним», - сказав
Остап Семерак, зазначивши, що до єдиного Державного реєстру геологічної інформації
будуть внесені відомості про всю наявну геологічну інформацію від державних підприємств
і бізнесу та забезпечено вільний доступ до цієї інформації, окрім інформації, яка має
особливий спеціальний статус. Пропозиції Міністра щодо необхідності створення єдиного
реєстру геологічної інформації, який би відповідав сучасним тенденціям та міжнародним
практикам в галузі користування надрами підтримує очільник Держгеонадр Олег Кирилюк.
«На сьогоднішній день Держгеонадра вже подали пропозиції щодо спрощення доступу до
геологічної інформації на розгляд до Міністерства екології та природних ресурсів. Потрібно
також розробити технічні умови для розміщення геологічної інформації на електронних
ресурсах та створити робочі групи для обробки існуючої інформації. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Держгеондра
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У Відні на установчому засіданні Робочої групи з кліматичних питань
Енергетичного Співтовариства обговорюють зменшення впливу на
довкілля та запобігання зміні клімату.
На
офіційне
запрошення
Секретаріату
Енергетичного
Співтовариства
представляють Україну та беруть участь у заході заступник Міністра енергетики та
вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції Наталія Бойко, Міністр
екології та природних ресурсів України Остап Семерак та його заступник Михайло Кузьо.
Наталія Бойко наголосила, що Україна продовжує системну роботу щодо
імплементаціїположень Третього енергетичного пакету ЄС. Серед останніх здобутків
України у сфері енергетики та зменшення впливу на зміну клімату відзначено прийняття
Урядом двох надважливих документів: Енергетичної стратегії України до 2035 року та
Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року.
Учасники обговорили перспективи розвитку «зелених» технологій і «зеленої» економіки, а
також сприяння забезпеченню енергетичної безпеки ЄС за рахунок нарощування
внутрішнього виробництва енергії та скорочення споживання. Спільно з керівництвом
Секретаріату Енергетичного Співтовариства та учасниками Робочої групи учасники від
України обговорили можливості спільної позиції в рамках підготовки до 23-ї Конференції
Сторін (CОP23) Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату.
Читати повністю >>>
За матеріалами mpe.kmu.gov.ua
Претензии к Украине о невыполнении
Киотского протокола снять
07.09.2017

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак
заявляет, что претензии к Украине о невыполнении Киотского протокола
сняты. Об этом сообщает interfax.com.ua
"Украина вышла из non-compliance (невыполнения - ИФ) по Киотскому протоколу.
Такое решение принято на заседании Комитета по соблюдению Киотского протокола,
которое состоялось в Бонне", - написал министр на своей странице в социальной сети
Facebook. Он напомнил, что в 2016 г. Комитет по соблюдению Киотского протокола
секретариата Рамочной Конвенции ООН по изменению климата принял решение о
невыполнении (non-compliance) Украиной в полном объеме требований отчетности в
отношении своих обязательств по Киотскому протоколу. По мнению министра, это имело
место потому, что в августе 2015 года был выключен Национальный электронный реестр
антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов Украины. Минэкологии провело
работу, в результате которой, были завершены все мероприятия, указанные в плане по
обеспечению соответствия требованиям Киотского протокола, в частности, Украина
выполнила свои обязательства по первому периоду действия протокола. Как сообщалось,
Минэкологии в 2016 г. обратилось в правоохранительные органы с просьбой расследовать
возможную коррупционную составляющую при администрировании Национального
электронного реестра антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов. Ранее
администратором этого реестра являлась компания "Софт лайн".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Енергетична стратегія України
на період до 2035 р.
07.09.2017

Розпорядженням від 18 серпня № 605-р Уряд схвалив Енергетичну
стратегію України на період до 2035 р. «Безпека, енергоефективність,
конкурентоспроможність».
Драматичні події, що сталися в Україні на початку 2014 року, кардинально змінили
ситуацію в енергетичному секторі, через що базовий стратегічний документ країни
перестав відповідати реаліям сьогодення. Це обумовило потребу актуалізації Енергетичної
стратегії України, яка б стала дієвим документом із забезпечення енергетичної безпеки і
сталого розвитку енергетичного сектору. Підготовлений проект Енергетичної стратегії
України є базовим документом державної енергетичної політики, що визначає мету і цілі
розбудови енергетичного сектору на період до 2035 р. Досягнення цілей Стратегії
передбачається здійснювати поетапно шляхом виконання планів заходів. Проект плану
заходів з реалізації першого етапу Енергетичної стратегії України буде розроблений
Міністерством енергетики та вугільної промисловості разом з іншими центральними
органами виконавчої влади та внесений на розгляд Уряду у чотиримісячний строк.
Текст Енергетичної стратегії України >>>
За матеріалами Міненерговугілля
На какие проекты в энергетике правительство
готово тратить деньги в 2018 г.
23.09.2017

Основные параметры бюджетной поддержки энергетики в 2018 году:
55 млрд грн на субсидии, 400 млн грн на Фонд энергоэффективности,
финансовая независимость энергорегулятора и 5% ренты от добычи
углеводородов местным бюджетам.
Неизбежные субсидии: Правительство заложило в новый бюджет 55,073 млрд грн
субвенции для местных бюджетов на жилищные субсидии по оплате электроэнергии,
природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотвода, квартирной платы
(содержание домов, зданий придомовой территории), управления многоквартирными
домами, вывоз мусора и жидких нечистот. Поэтому в 2018 г. субсидию можно будет
получать и на услуги управляющих компаний. Для менее многочисленной группы
субсидиантов, которые покупают твердое или жидкое печное топливо и сжиженный газ, в
бюджете запланировали 2,715 млрд грн. Похоже, правительство вновь недооценивает
масштаб потребностей населения: в госбюджет-2017 Минфин закладывал 47 млрд грн. Но
эти деньги закончились буквально за полгода. По данным НАК "Нафтогаз Украины", на 1
июня 2017 г. уже подписано протоколов на субсидии только по газу и теплу на 48,698 млрд
грн. Задержки начисления субсидий привели к росту задолженности теплокоммунэнерго и
газсбытов перед "Нафтогазом". В новом году правительство ожидает роста цен на твердое
топливо и сжиженный газ. А вот рост цены природного газа для населения Кабмин не
планирует. Правительство в последний раз корректировало цену на голубое топливо в
апреле 2017 года и, несмотря на активную критику НАК "Нафтогаз Украины", МВФ и ЕБРР,
хочет оставить ее еще на один отопительный сезон. Во всяком случае, над этим трудятся
вице-премьер Владимир Кистион и Минэнергоуглепром. Два пути энергоэффективности: Также правительство присоединится к финансированию Фонда энергоэффективности: на 2018 год запланировано 400 млн грн. При этом от международных доноров Украина
ждет гораздо больше денег. От ЕС, например, 100 млн евро. Вопреки опасениям, Кабмин не
забыл о программе "теплые кредиты": Госэнергоэффективности дадут 400 млн грн.
Региональная сила: В 2018 г. госбюджет ожидает получить 40,9 млрд грн ренты от добычи
полезных ископаемых. Большая часть этих денег поступит от добытчиков нефти и газа "Укргазвыдобування" и "Укрнафты". Появится новация - 5% ренты от добычи углеводоров
будет оставаться в местных бюджетах. За эту поправку депутаты, добывающие компании и
местные власти воевали с правительством несколько лет. Новое поле битвы с Минфином в
бюджете-2018 - ставка в 12% для новых газовых скважин. Предварительно идею одобрил
премьер-министр В.Гройсман и, по словам министра финансов Александра Данилюка, уже
готовятся предложения министерства. Угольный провал: А вот государственной
поддержке отрасли похоже окончательно сломали хребет: на ликвидацию шахт денег
направят больше, чем на развитие. В 2018 г. Кабмин планирует потратить 752 млн грн на
закрытие шахт и ликвидацию угледобывающих предприятий. В новом году должны:
закрыть шесть шахт; начать консервацию еще девяти; 15 угледобывающих предприятий
уйдут на ликвидацию (три полностью завершить); следить за безопасной работой двух
водоотводящих комплексов. Не забыли в госбюджете и вечный долгострой - шахту №10
"Нововолынская". Поскольку Минэнергоуглепром еще не принял решения о ее судьбе,
Кабмин выделяет на безаварийное содержание 10 млн грн. На горноспасательные
мероприятия в бюджете запланировано больше - 290 млн грн направят на обеспечение
работы штаба и четырех отрядов. На повышение техники безопасности на шахтах
запланировано 100 млн грн. На эти деньги должны купить 13,35 тыс. самоспасателей для
шахтеров государственных шахт. Маленькая независимость: Национальной комиссии,
осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных
услуг (НКРЭКУ), окончательно отказали в господдержке. Во всяком случае, финансовой.
Комиссия будет получать деньги на работу от участников рынка. Предварительный
бюджет на 2018 г. - 398,5 млн грн, но окончательную сумму и направления использования
средств НКРЭКУ должна согласовать с бюджетным комитетом Верховной Рады.
Читать полностью >>>
© Виктория Ильченко, журналист delo.ua
По материалам delo.ua
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Прокуратура Киева подала в суд на
Киевэнергохолдинг
07.09.2017

Прокуратура Киева подала иск в Хозяйственный суд столицы для
возврата во владения города акций трех энергокомпаний. Об этом
сообщает Интерфакс-Украина.
Так, прокуратура требует вернуть 12,7% акций Киевэнерго, 61% - Киевгаза и 67% Киевводоканала, которые более 10 лет тому назад были переданы в уставный капитал
Киевэнергохолдинга. "Прокуратурой Киева в интересах государства подан в Хозсуд Киева
иск о возврате территориальной общине столицы принадлежащих ей пакетов акций
Киевэнерго, Киевгаза и Киевводоканала стоимостью более 1 млрд грн", - сказал прокурор
Киева Роман Говда. Он напомнил, что 12,7% акций Киевэнерго были переданы из уставного
капитала Киевэнергохолдинга третьим юрлицам. На сегодня они находятся собственности
"ДТЭК Энерго". По его словам, данный холдинг в этом иске является добросовестным
приобретателем акций, так как с момента их отчуждения прошло семь лет. Прокурор
уточнил, что суд должен назначить дату рассмотрения иска в ближайшие дни. В свою
очередь прокуратура будет просить ареста акций компании в качестве обеспечительной
меры. Он также добавил, что должностные лица КГГА, которые этому содействовали, были
признаны виновными по отдельному уголовному делу, но находятся на свободе по
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истечении 10-летнего срока его давности. Отметим, Киевский горсовет в июне 2004 г.
принял решение о создании "Киевэнергохолдинг" вместе с кипрскими компаниями Densec
Limited и Zarova Limited в виде ЗАО, а Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выдал
соответствующее разрешение в ноябре 2004 г. "Киевэнергохолдингу" были переданы 67%
акций "Киевводоканала", 60% акций "Киевгаза" и 12,73% акций "Киевэнерго", а Zarova и
Densec внесли в УК общества 147,132 млн грн денежными средствами, получив 19% и 20%
ЗАО соответственно. В августе 2007 г. Агентство по развитию инфраструктуры фондового
рынка при Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Украины со
ссылкой на данные хранителя ценных бумаг "Киевэнерго" обнародовало информацию, что
в начале июня 2007 г. Trelodia Investments Limited (Кипр) стала владельцем 13 млн 798 тыс.
441 акции "Киевэнерго", что составляет 12,73% уставного капитала энергокомпании. Уже в
сентябре 2007 г. ГКЦБФР обнародовала информацию о том, что пакет акций одного из
миноритарных акционеров "Киевэнерго" – компании Fluminea Ltd (Кипр) – был увеличен с
3 млн 233,072 тыс. до 17 млн 31,513 тыс. акций, т. е. на 13 млн 798,441 тыс. акций (12,73%
УК "Киевэнерго"). В последующие годы пакет 12,73% "Киевэнерго" уже нигде отдельно не
фигурировал, а акционерами компании помимо государства (50% +1 акция) были разные
оффшорные структуры, с суммарными долями чуть более 40%. В 2010 г. о концентрации
6,1% акций "Киевэнерго" заявил "ДТЭК", который к концу 2010 г. увеличил свою долю в
компании до 32,6% акций, а на ІІІ квартал 2011 г. уже указывал свое присутствие в
"Киевэнерго" в 40%. В декабре 2011 г. "ДТЭК" через приватизационный конкурс купил 25%
акций столичной энергокомпании и на І квартал 2012 г. его доля была зафиксирована на
уровне 72,3%. После докупки у государства еще 25% акций "Киевэнерго" в конце августа
2017 г. "ДТЭК" стал контролировать 97,4% акций компании. По состоянию на начало 2017 г.
61% акций "Киевэнергохолдинга" по-прежнему принадлежат киевской общине, еще 24,98%
владеет Artio global investors ltd (Великобритания), 14,02% – Densec Limited, (Кипр).
Читать полностью >>>
По материалам newsone.ua
ДТЕК виконає всі норми закону
про викуп акцій
18.09.2017

Енергохолдинг ДТЕК виконає всі вимоги закону про примусовий
викуп і продаж акцій після покупки компанією Ornex, що входить до
СКМ, блокувальних пакетів акцій п'яти енергокомпаній.
"Усі норми закону, що стосуються sell-out, будуть виконані. Тобто, sell-out буде, і
формальні оферти відповідно до термінів в найближчі місяці будуть оголошені", повідомив журналістам гендиректор ДТЕК Максим Тимченко. Він нагадав, що покупка
компанією Ornex блокпакетів акцій по 25% була портфельною інвестицією СКМ, тому
наразі з позиції управлінського контролю ситуація не змінилася. "ДТЕК управляє цими
компаніями, як і до приватизації", - пояснив гендиректор. Відповідаючи на запитання про
майбутні зміни в корпоративному управлінні компаніями, М. Тимченко зазначив, що
основним фактором змін є вимога закону про ринок електроенергії із анбандлінгу.
"Сьогодні у нас є достатньо чіткий юридичний план, як до кінця 2018 р. виконати норми
закону із анбандлінгу нашого дистрибуційного бізнесу: де буде наш дистриб'юторський
бізнес у рамках усього СКМ - це те, що зараз відбувається. Ми відповімо на ці запитання та
поінформуємо найближчим час", - повідомив він. Як повідомлялося, Фонд держмайна
України в серпні цього року продав компанії Ornex на біржових аукціонах блокпакети ПАТ
"ДТЕК Дніпрообленерго" - за 1 млрд 4,676 млн грн, ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" - за 728,236
млн грн, ПАТ "ДТЕК Західенерго" - за 417,163 млн грн, ПАТ "Київенерго" - за 759,633 млн
грн і ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" - за 143,8 млн грн. Ці компанії вже сповістили своїх
акціонерів на корпоративних сайтах про придбання групою СКМ значної контрольної або
домінуючою контрольної частки, а також про максимальну ціну акцій, за якою група СКМ
купувала їх за останні 12 місяців. Ця ціна, відповідно до закону, може стати ціною викупу
цих акцій в охочих міноритаріїв. У всіх п'яти випадках ця ціна дорівнює ціні біржових
аукціонів ФДМ. Як повідомлялося, закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо підвищення рівня корпоративного управління в АТ" був ухвалений 23
березня цього року. Він ввів у законодавче поле України процедури squeeze-out і sell-out
(примусовий викуп і примусовий продаж акцій).
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
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Набсовет "ДТЭК Энерго" утвердил Сахарука
гендиректором компании
22.09.2017

Наблюдательный совет компании "ДТЭК Энерго" назначил
генеральным директором Дмитрия Сахарука, сообщила пресс-служба
компании. Об этом сообщает interfax.com.ua
Д,Сахарук исполнял обязанности гендиректора компании с октября 2016 г., а в ДТЭК
пришел в марте 2010 года на позицию заместителя руководителя дирекции по правовому
обеспечению. "Задача Дмитрия Сахарука в "ДТЭК Энерго" – обеспечить все возможное,
чтобы угольная генерация минимизировала свою зависимость от внешних рынков.
Дмитрию предстоит реализовать ряд важнейших проектов по стабилизации работы рынка
электрической энергии и подготовке к работе в условиях нового рынка", - приводятся в
сообщении слова генерального директора "ДТЭК" Максима Тимченко. Отметим, компания
"ДТЭК Энерго" в январе-июне 2017 г. снизило убыток в 8,2 раза (на 7,223 млрд грн) по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 1,003 млрд грн.. В "ДТЭК Энерго"
отмечают, что основным драйвером изменений стала переоценка убытков от потери
предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ). Так, если в отчетности за
январь-март 2017 года убыток по НКТ составлял 6,974 млрд грн, то в отчетности за первое
полугодие он снизился до 3,905 млрд грн. "Сокращение убытка произошло за счет
пересмотра обязательств предприятий, активы которых расположены на НКТ. Пересмотр
финансовых обязательств был проведен во втором квартале, что привело к снижению
убытка по отношению к первому кварталу", - пояснили в пресс-службе энергокомпании.
Выручка "ДТЭК Энерго" в отчетном периоде возросла на 18,8% (на 10,698 млрд грн) по
сравнению с январем-июнем прошлого года - до 67,684 млрд грн. Валовая прибыль
компании по итогам первого полугодия 2017 г. составила 9,364 млрд грн. Инвестиционный
поток за январь-июнь-2017 составил 3,702 млрд грн, за январь-март - 1,405 млрд грн. Как
сообщалось, "ДТЭК Энерго" в январе-марте 2017 года сократило чистый убыток на 28,8% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,418 млрд грн. Выручка компания
в первом квартале-2017 возросла на 22% - до 38,645 млрд грн, а валовая прибыль компании
составила 5,835 млрд грн. "ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу
угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН
 УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ДТЭК за 8 месяцев увеличил добычу угля
на 13% - до 15,2 млн т.
08.09.2017

Государственное предприятие «Восточный горно-обогатительный
комбинат» недополучил от 160 до 180 млн гривен прибыли из-за
остановки работы Смолинское и Ингульской шахт.
«Три месяца, как остановились шахты и не происходило добыча урановой руды. В
это время проводились регламентные ремонтные работы. По нашим предварительным
данным, предприятие понесло убытки около 160-180 млн гривен. Планируется наверстать
планы. За эти три месяца, которые шахты полноценно не работали, все работники шахт
получали своевременно и в полном объеме зарплату», - сообщил и.о. генерального
директора ГП «ВостГОК» Юрий Шмелев во время награждения работников шахт по случаю
Дня шахтера 31 августа. Отметим, в конце августа Комиссия по вопросам
недропользования при Государственной службе геологии недр продлила государственному
предприятию “Восточный горно-обогатительный комбинат” (ВостГОК) специальное
разрешение на эксплуатацию Смолинской и Ингульской шахт. Напомним, как сообщала
директор по связям с общественностью Ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга
Кошарная, на ВостГОКе с 31 мая 2017 года не работала Ингульская шахта, а с 4 июня –
Смолинская шахта из-за отсутствия специальных разрешений на добычу урановой руды,
которые должны быть выданы Государственной службой геологии и недр Украины,
находящейся в управлении Министерства экологии и природных ресурсов. Восточный
горно-обогатительный комбинат, единственное в Украине предприятие, добывающее и
перерабатывающее урановую руду для получения конечного продукта – уранового
концентрата для изготовления ядерного топлива для отечественных АЭС.
Читать полностью >>>
По материалам oilreview.kiev.ua

Угледобывающие предприятия ДТЭК Энерго в январе-августе 2017
года увеличили добычу газовой марки угля на 13,2% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 15,2 млн тонн.
Рост добычи позволит максимально обеспечивать ТЭС украинским углем, чтобы
снизить потребности в импортном топливе. В рамках реализации программы по
избавлению Украины от антрацитовой зависимости ДТЭК определил для себя украинский
уголь как приоритетное топливо для производства электроэнергии. В связи с этим
добывающим активам «ДТЭК Павлоградуголь» и «ДТЭК Добропольеуголь» поставлена
задача форсировано наращивать добычу угля марки Г. Шахтеры ДТЭК понимают важность
именно отечественного угля газовой марки в обстоятельствах, когда Украина потеряла
возможность добывать собственный антрацит. После перевода антрацитовых блоков ТЭС
на уголь марки Г потребность в украинском топливе увеличится еще больше. Поэтому
сейчас на ряде производственных подразделений компании наблюдается перевыполнение
планов по проходке, а также добыче угля. Бригады ДТЭК настроены улучшать
производственные показатели, чтобы энергетике страны хватало угля газовой марки.
«Наша программа позволяет комплексно подойти к проблеме зависимости Украины от
антрацита. И рост добычи угля марки Г на шахтах ДТЭК дает весомое подспорье для
решения этой проблемы. ДТЭК будет максимального снабжать ТЭС отечественным
топливом в течение всего осенне-зимнего периода, что даст возможность уменьшать
необходимость в импортном угле», - заявил директор по добыче угля ДТЭК Энерго Михаил
Барабаш. Напомним, с сентября 2017 года ДТЭК начал реализацию программы, состоящей
из трех ключевых шагов для снижения импорта угля. Шаг №1 - перевод блоков с антрацита
на газовый уголь. Шаг №2 - обеспечение ТЭС углем украинской добычи. И шаг №3 модернизаций мощностей ТЭС для эффективной и бесперебойной работы.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «СКМ»

Співпраця України та Казахстану в атомно-промисловому
комплексі має значні перспективи

Владелец Coal Energy Виктор Вишневецкий сохранил
угледобывающий бизнес в Украине

Из-за остановки работы шахт «ВостГОК»
понес миллионные убутки
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Про це йшлося під час двосторонньої зустрічі Міністра енергетики
та вугільної промисловості України Ігоря Насалика з Головою делегації
Казахстану, Міністром енергетики Казахстану Бозумбаєвим Канатом
Альдабергеровичом.
Сторони обговорили постачання збагаченого уранового продукту для потреб
українських АЕС; видобуток урану на території України; а також спільне виробництво
ядерного палива. Ігор Насалик зазначив, що Міненерговугілля підтримує всі напрямки
взаємовигідного співробітництва між підприємствами атомно-промислового комплексу
України та Казахстану. Також наголосив, що рішення сторін розробити та підписати Угоду
про співробітництво дасть сторонам можливість розширити сфери взаємовигідного
співробітництва, та зазначив про важливість прискорення процесу узгодження і підписання
Угоди про співробітництво між ДК «Ядерне паливо» та АТ «НАК «Казатомпром».
«Українська сторона зацікавлена у співпраці з організації взаємовигідного виробництва
тепловиділяючих збірок для задоволення потреб українських АЕС, а також створення
спільного підприємства з видобування урану на території України», - наголосив І. Насалик.
Слід зазначити, що питання створення спільного підприємства з видобування урану на
території Казахстану визначене протокольним рішенням 13 засідання Міжурядової
українсько-казахської комісії з економічного розвитку. Перспективним напрямком
співпраці з Казахстаном, за словами Міністра І.Насалика, є постачання іонообмінних смол на
уранодобувні підприємства АТ«НАК «Казатомпром». І. Насалик акцентував на важливості
початку перемовин щодо постачання іонообмінних смол на 2018 рік. Казахстанська сторона
своєю чергою зазначила про зацікавленість у застосуванні іонообмінних смол, виробництва
ДП «Смоли» на своїх переробних підприємствах. …
Читати повністю >>>

Читайте також: Уранове виробництво ДП
«СхідГЗК» відновило роботу >>>

За матеріалами Міненерговугілля
 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Из друзей Кубива выбивают
пыль
04.09.2017

Полиция начала расследовать работу компании «Энергопромгруп».
Ее владелец - сын почетного консула Казахстана в Западной Украине
Галины Маслюк, которую считают близкой к первому вице-премьеру
Степану Кубиву.
В конце августа текущего года появились сведения об открытии следственной
группой Национальной полиции Украины уголовного производства № 42017000000000448
по факту растраты госимущества должностными лицами ГП «Держвуглепостач» путем
злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Как выяснил
«ОЛИГАРХ», основной удар в рамках этого дела может принять на себя львовское ООО
«Компания «Энергопромгруп», которая является одним из крупнейших поставщиков
угольной продукции на цементные заводы Украины (в 2016 г ее оборот составил около 300
млн грн). В Нацполиции утверждают, что «представителями коммерческих структур
совместно с должностными лицами ГП «Держвуглепостач» организованы схемы
реализации через указанное государственное предприятие значительных объемов
угольной продукции в адрес конечных потребителей (цементных заводов) с занижением
его качественных характеристик, а также фактического завышения стоимости за счет
использования предприятий-посредников с последующим обналичиванием и присвоением
средств». Таким посредником «орлы Авакова» сочли как раз ООО «Компания
«Энергопромгруп». «Имеющаяся информация указывает на то, что представителями ООО
«Компания «Энергопромгруп», которое осуществляет поставки угольной продукции в
адрес цементных заводов, с целью налаживания указанной противоправной деятельности
достигнуты договоренности с должностными лицами ГП «Держвуглепостач» о продаже
последним угля марки «Г» объемом от 5 тыс. до 15 тыс. тонн ежемесячно. Согласно
полученным данным, поставки угольной продукции в адрес ООО «Компания
«Энергопромгруп», осуществляется через ряд коммерческих структур и физических лиц,
закупающих угольную продукцию у ГП« Держвуглепостач» - утверждают в Национальной
полиции. Добавляя, что указанные объемы угольной продукции отгружает ГП
«Львовуголь» на основании заявок «Держвуглепостача» об отгрузке угольной продукции в
рамках совместного договора.
Полученные полицией данные свидетельствуют об
уменьшении стоимости реализуемого угля за счет искусственного занижения его
качественных показателей при заключении соответствующих спецификаций к договорам
поставки угля с коммерческими структурами и физическими лицами. ...
Читать полностью >>>
© Егор Кажанов, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
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Основатель компании Coal Energy Виктор Вишневецкий сумел
сохранить на плаву остатки своей угольной мини-империи. Как стало
известно, недавно входящая в его группу шахта «Свято-Покровская»
добилась пролонгации лицензии на добычу угля в Донецкой области.
На угольном рынке шахта «Свято-Покровская», расположенная в г. Белозерск в
Донецкой области, со времен СССР известна под названием «Красноармейская». Еще с тех
лет это было самодостаточное предприятие: в состав ее производственного комплекса уже
тогда входила одноименная групповая обогатительная фабрика, а сбыт произведенного
концентрата осуществлялся местным металлургическим комбинатам. В конце 90-х эта
цепочка развалилась, из-за чего шахта оказалась на грани остановки. Но до ликвидации
«Красноармейской» дело не дошло: в конце 2000-х ее собственником стало ООО
«Техинновация» донецкого бизнесмена Виктора Вишневецкого, который впоследствии и
переименовал ее в «Свято-Покровскую». Для Вишневецкого это приобретение было весьма
интересным: высокую и одновременно стабильную производственную мощность шахты на
уровне порядка 500 тыс т угля в год ей обеспечивала приличная по меркам Донбасса
мощность пластов (до 2,5 метров) и крупные промышленные запасы (оцениваются в 70
млн т). Но налаженный бизнес испортило бегство Виктора Януковича в 2014 г., за которым
последовала российская военная агрессия, следствием которой стала оккупация части
Донбасса. В эпицентре этих событий оказались угольные активы Вишневецкого, собранные
под крышей его компании Coal Energy. Последняя еще в июле 2011 провела IPO в Варшаве,
на котором привлекла 80 млн долларов. Капитализация Coal Energy тогда составила почти
320 млн долларов. После оккупации Донбасса на территории псевдогосударства «ДНР»
оказалось большинство активов Вишневецкого. Это шахты «Свято-Николаевская» (до
оккупации управлялась ООО «Угледобыча»), «Свято-Андреевская» (ООО «Эксимэнерго»),
«Свято-Серафимовская» (ООО «Недра Донбасса»), «Преподобного Сергия Радонежского»
(ООО «Донпромбизнес»), «Путиловская» и шахтоуправление «Благовещенское». Такая же
судьба постигла контролируемые Вишневецким обогатительные фабрики «Антония и
Феодосия Киево-Печерских» (ООО «Антрацит») и «Постниковская» (ООО «Донантрацит»).
Большинство этих предприятий продолжали свою деятельность вплоть до последнего
времени, что давало основания критикам Виктора Вишневецкого подозревать его в
сотрудничестве с «поклонниками русского мира». Кроме того, Вишневецкий наряду с
Виктором Нусенкисом давно известен как один из спонсоров Украинской православной
церкви Московского патриархата и в этом году даже основал в Киеве «Православное
братство святого равноапостольного князя Владимира». Между тем, власти до недавнего
времени доставляли Вишневецкому эпизодические проблемы. Так, в прошлом году
структуры из орбиты православного угольного барона стали фигурантами уголовного
производства, открытого Государственной фискальной службой. При этом, по их данным,
владельцем Coal Energy была налажена и контролируется противоправная добыча угля
путем организации так называемых «копанок», а также легализация угля с помощью
компаний с признаками «рискованности». Опираясь на эти данные, налоговики еще в
прошлом году пытались добиться санкции суда на проведение обыска в центральном
киевском офисе Coal Energy в бизнес-центре «Кузнецкий» в Киеве. В феврале этого года он
все же был проведен, но уже в марте суд предписал вернуть компании Вишневецкого
изъятые ноутбуки и жесткие диски. Но на этом хорошие новости для Виктора
Вишневецкого не закончились. Как выяснил «ОЛИГАРХ», буквально на днях основной
производственный актив бизнесмена, расположенный на свободной от оккупации
территории – вышеупомянутая шахта «Свято-Покровская» - получила от Госгеослужбы
спецразрешение, которым для нее была без аукциона пролонгирована добыча угля. Таким
образом, Виктор Вишневецкий получил возможность сохранить на плаву свою группу Coal
Energy, капитализация которой на сегодняшний день оценивается всего в $10 млн.
Читать полностью >>>
© Егор Кажанов, Олег Кульбида \ «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
Американский антрацит прибыл
в порт Южный
13.09.2017

Балкер Ocean Ambitious с американским антрацитом на борту
пришвартовался в 02:15 13 сентября у перегрузочного комплекса ГП
"Морской торговый порт "Южный".
Как сообщает пресс-служба порта , судно привезло 62 тыс. тонн энергетического
угля из США для ТЭС ПАО "Центрэнерго". Стивидоры планируют разгрузить уголь за трое
суток. Как рассказал и. о. директора порта Виталий Жуковский, в начале сентября порт
завершил плановую подготовку оборудования, чтобы принимать одновременно по четыре
судна с углем, общим объемом более 295 тыс. тонн. В "Южном" планируют одновременно
разгрузить одно судно для "Центрэнерго", два судна для ДТЭК и одно для ООО
"Еврореконструкция". …
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

Уряд проситимуть реорганізувати
«Волиньвугілля»

 ГЕНЕРАЦІЯ
 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА

19.09.2017

Під час колегії у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості
України щодо розвитку вугільної галузі проситимуть реорганізувати
«Волиньвугілля». Про це повідомляє vgolos.com.ua
Про це стало відомо під час зустрічі голови ОДА з представниками Нововолинської
міськвлади, керівниками профспілкових організацій та керівництвом ДП «Волиньвугілля».
За словами очільника Волині Володимира Гунчика, він отримав лист від міністерства із
запрошенням на колегію. Туди поїдуть і гірники, представники профспілок та ДП
«Волиньвугілля». «Не може бути сьогодні «Волиньвугілля» на одну з половиною шахту. Бо
шахти №1 немає, №5 не працює. Є «Бужанка» і півшахти №9. Кредиторська заборгованість
така, що всі шахти можна хоч завтра оголосити банкротами», – зазначив він. Керівник
підприємства О.Зорін сказав, що ще рік тому надіслав пропозиції про реформування
«Волиньвугілля», але нічого так і не зробили. «Пройшов рік часу, нічого не було зроблено.
Чому ви не задовбали міністра і все міністерство разом?», – обурився голова ОДА. В.Гунчик
заявив, що потрібно подати пропозиції щодо реформування підприємства: створення
спеціального Шахтуправління і приєднання до нього шахти №10. …
Читати повністю >>>
За матеріалами vgolos.com.ua
Депутати ЛОР виступили проти приватизації
шахт «Львіввугілля»
19.09.2017

Львівська облрада звернулася до президента України, уряду та
Верховної Ради з проханням вилучити з переліку об’єктів, які підлягають
приватизації у 2017-2020 роках ДП «Львіввугілля» та шахти, розташовані на
території Львівщини.
Відповідне звернення ухвали під час засідання Львівської облради у вівторок, 19
вересня. «Сьогодні державне підприємство «Львіввугілля» опинилося в ситуації, коли
подальше зволікання із вирішенням проблем призведе до вкрай негативних наслідків.
Причиною такого стану стала відсутність необхідного фінансування з боку держави
вуглевидобувних підприємств, які з об’єктивних причин не можуть в повному обсязі
заробляти гроші для свого функціонування», – сказано у зверненні. Також зазначено, що
дефіцит власних коштів та суттєве зменшення державної підтримки вугільної галузі,
починаючи із 2015 року, призвели до погіршення показників діяльності шахт та
заборгованостей у виплаті зарплат. Депутати Львівської облради зазначають, що у
шахтарських колективах ДП «Львіввугілля» росте соціальна напруга через нестабільність
виплати зарплати, що може призвести до некерованих акцій протесту. У такій ситуації вони
просять вилучити із переліку об’єктів, які підлягають приватизації, ДП «Львіввугілля» та
сім шахт: «Межирічанську», «Відродження», «Лісову», «Великомостівську», «Степову»,
«Червоноградську» та «Зарічну».
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net
Государственный “Селидовуголь” заказывает материалы у
донецкой фирмы, связанной с терористами

Енергоатом першим серед державних підприємств підготував
Нефінансовий звіт Компанії за стандартами GRI
12.09.2017

НАЕК «Енергоатом» оприлюднює Нефінансовий звіт Компанії за 2016
р. Він є першим в Україні окремим нефінансовим звітом, який підготовлено
державним підприємством за стандартами GRI, як того вимагає Директива
Европейського парламенту 2014/95/EU від підприємств країн-членів ЄС.
Нефінансовий звіт – це не лише друкований документ українською та англійською
мовами, а також двомовна інтерактивна версія звіту, яка буде представлено трохи згодом.
Нефінансовий звіт це: 40 загальних стандартних елементів та 39 специфічних стандартних
елементів звітності згідно з міжнародним керівництвом GRI; врахування 17 Цілей сталого
розвитку ООН; 39 таблиць з даними, 24 графіки та діаграми; 37 інфографік і 3 організаційні
схеми. «Зовсім не випадково, що цей звіт підготувала саме наша Компанія», - переконаний
президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський, - «У звітному 2016 р. Енергоатом
відзначив свій 20-літній ювілей. За ці 20 років Компанії вдалось дуже багато. Понад 1,7
трлн кВт-год електроенергії виробили атомні станції, більш ніж 51 млрд грн сплачених
податків, жодного радіаційного інциденту та жодної події, які б ставили під сумнів високий
рівень ядерної безпеки АЕС України за 20 років. На сьогодні Енергоатом робить щорічний
внесок в економіку у вигляді 80-90 млрд кВт-год електроенергії, забезпечуючи понад 55%
населення та промисловості нашої країни». …
Читати повністю >>>
За матеріалами НАЕК «Енергоатом»
Американская OPIC решила предоставить "Энергоатому" кредит
на $250 млн для строительства ЦХОЯТ
15.09.2017

Корпорация OPIC решила предоставить НАЭК "Энергоатом" кредит на
$250 млн для строительства централизованного хранилища отработавшего
ядерного топлива (ЦХОЯТ).
Поставщиком проекта является американская Holtec, а его реализация позволит
снизить зависимость Украины от России. ЦХОЯТ позволит Энергоатому ежегодно хранить
порядка 169 тыс. тонн отработавшего топлива и экономить около $50 млн. Как сообщалось,
контракт на строительство ЦХОЯТ между НАЭК и победителем соответствующего тендера
компанией Holtec International был подписан еще в 2005 году. Контракт на строительство
хранилища предусматривает, что Holtec будет поставлять специальное оборудование для
сухого хранения отработавшего ядерного топлива и его транспортировки, а также
предоставит Украине технологии, которые будут применены, как на энергоблоках АЭС, так
и при перевозке ОЯТ с АЭС в ЦХОЯТ, а также в самом хранилище. Holtec International
поставит для ЦХОЯТ 94 системы хранения отработавшего ядерного топлива; дальнейшее
производство этих систем хранения ОЯТ будет происходить в Украине. …
Читать полностью >>>
По материалам ua.cbonds.info
Компанія Westinghouse поставить на Запорізьку АЕС
важливі для безпеки системи

20.09.2017

ГП “Селидовуголь” в Донецкой области по неконкурентной
процедуре заключило два соглашения на поставки рудстоек на общую
сумму 386 тысяч гривен. Об этом пишут Наші гроші.
Копмания-поставщик ООО “Универсал Инвест-Строй” должна предоставить 71 м³
рудстойки из хвойных пород дерева диаметром 10 - 20 см, длиной 2 - 4 м и 66 м³ дерева
диаметром 18 - 22 см, длиной 2 - 4 м на сумму 191 тыс. грн. Согласно другому соглашению
от 16 августа, фирма поставит 150 м³ рудстойки диаметром 10 - 20 cм и длиной 2 - 4 м на
сумму 195 тыс. грн. Таким образом, рудстойки обойдутся “Селидовуглю” в 1300 грн/м³. По
данным системы “Прозорро”, в январе-феврале 2017 г. физлицо Качейшвили Георгий
Юрьевич продавал ГП “Селидовуголь” такие же рудстойки на 37% дешевле - по 950 грн/м³.
ООО “Универсал Инвест-Строй” зарегистрировано в феврале 2015 г. в Киеве по ул.
Мельникова, 18Б, офис 3. Уставной капитал составляет 1000 грн. По данным “Прозорро”,
заказ от государственных угледобывающих предприятий ООО начало получать с апреля
2017 г., когда директором общества стал дончанин Дьяков Юрий Иванович. Так с апреля
ООО “Универсал Инвест-Строй” заключило договоры с госпредприятиями “Селидовуголь”,
“Мирноградуголь” и “Первомайскуголь” 28 соглашений на поставку различных запчастей и
материалов на сумму 6,8 млн грн. Юрий Дьяков является единственным владельцем
“Универсал Инвест-Строй”. По данным Единого госреестра, он зарегистрирован в Донецке
по ул. Капитана Ратникова, д. 20А, кв. 106. По этому же адресу зарегистрировано ООО
“ТехПромОборудование” с уставным капиталом в 100 грн. В качестве контактного номера
телефона предприятия в реестре указан номер 050-472-40-79, который сейчас использует
“Универсал Инвест-Строй” (именно этот номер телефона общество отмечает в качестве
контакта в заключенных договорах). Директором и единственным участником ООО
“ТехПромОборудование” является Батраков Юрий Васильевич 1989 г. рождения,
зарегистрированный на неподконтрольной правительству территории в Чистяково (ранее
- Торез) по улице Революции, 58. По данным “Миротворца”, житель Чистяково Юрий
Батраков является боевиком незаконного вооруженного формирования “Оплот”.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 ТОРФ & ПАЛИВНІ БРИКЕТИ

В Полтавской области на площади
70 га горит торф
30.09.2017

В Полтавской области горят торфяники на площади 70 га. Об этом
сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным
ситуациям в области.
"29 сентября в 20:00, в результате пожара на открытой территории сухой травы и
камыша вблизи с. Строкачи Семеновского района, возникло горение поверхностных
залежей торфа на площади 70 гектаров", - говорится в сообщении. Напомним, ранее в
Черкасской области в понедельник, 18 сентября, была объявлена чрезвычайная ситуация
из-за масштабного пожара торфполей в районе поселка Ирдынь. "Проведенной мобильнооперативной группой Управления разведкой, на месте происшествия обнаружены очаги
сгоревшей сухой растительности на площади около 51 га. Также зафиксированы очаги
возгорания торфяного грунта", - заявили в ГСЧС. В понедельник вечером в районе поселка
Ирдынь был развернут постоянно действующий сводный отряд, в состав которого вошли
4-х подразделения управления ГСЧС из областного центра, а также пожарные из
Белозерского и Дубиивського лесничеств и местная пожарная команда из поселка Ирдынь.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
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Westinghouse Electric Company повідомила про підписання контракту з
НАЕК «Енергоатом» на постачання важливих для безпеки систем
моніторингу для чотирьох блоків Запорізької АЕС.
«Цей проект підтверджує, що Westinghouse є високопрофесійним постачальником
автоматизованих систем на атомно-енергетичний ринок України та віддзеркалює високий
рівень впевненості НАЕК «Енергоатом» в компанії Westinghouse як у надійному
постачальнику високотехнологічних рішень у галузі безпеки для українських АЕС», - сказав
віце-президент та управляючий директор Westinghouse у країнах Північної Європи Азіз Даг.
Компанія Westinghouse поставить системи аварійного та післяаварійного моніторингу, а
також системи контролю концентрації водню для блоків №3, №4, №5 та №6 Запорізької
АЕС. Модифікації включають системи моніторингу разом із апаратурою контролю під час
проектних та запроектних аварій, також різноманітні додаткові компоненти, такі як
проходки, кабелі, лінії системи замірювань, спеціальні інструменти, приладдя, запасні
частини, витратні матеріали та спеціальні монтажні кріплення. Обсяг робіт за контрактом
також включає шеф-монтаж, навчання персоналу, гарантії на обладнання та послуги. У
виконанні проекту Westinghouse працюватиме разом із досвідченими українськими
компаніями, у томі числі із компанією «Вестрон», яка є спільним підприємством
Westinghouse та НПО «Хартрон»….
Читати повністю >>>
За матеріалами НАЕК "Енергоатом"
Міненерговугілля продовжує активну співпрацю щодо
спільних українсько-китайських проектів
18.09.2017

Питання розширення співпраці в атомно-промисловому комплексі між
Україною та Китаєм обговорено під час зустрічі заступника Міністра
енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської
інтеграції з керівництвом Китайського національного управління з енергетики.
Наталія Бойко відзначила, що Міненерговугілля зацікавлене у розвитку
взаємовигідного співробітництва між компаніями атомно-промислового комплексу
України та Китайської Народної Республіки. Пріоритетним для України є збільшення
видобутку урану і будівництво заводу з виробництва ядерного палива. Також заступник
Міністра зазначила, що відповідно до Концепції державної цільової програми розвитку
підприємств паливно-енергетичного комплексу на період до 2020 року передбачено
реалізацію проекту будівництва заводу з виробництва ядерного палива. «Українська
сторона зацікавлена і готова співпрацювати з китайськими компаніями, зокрема з China
National Nuklear Corporation та China Nuсlear Fuel Corporation щодо організації
взаємовигідного виробництва тепловиділяючих збірок для задоволення потреб
українських АЕС», - наголосила Н. Бойко. Сторони відзначили, що підписання у жовтні 2016
року Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та компанією China
National Nuсlear Corporation Меморандуму про співпрацю в галузі розвитку підприємств
атомно-промислового комплексу дало поштовх до прискорення процесів реалізації
проектів з видобутку урану і виробництва ядерного палива. Представник ДК «Ядерне
паливо» Олександр Білан відзначив, що за результатами зустрічі керівництва ДК «Ядерне
паливо» з керівництвом China National Nuсlear Corporation у лютому 2017 року Сторони
розробили і затвердили План дій щодо створення спільного виробництва ядерного палива
для реакторів типу ВВЕР-1000 в Україні. Також поінформував , що на Новокостянтинівській
шахті ДП «СхідГЗК» почали плідно співпрацювати з Банком Розвитку Китаю. Під час
зустрічі китайська сторона зазначила, що має значний досвід освоєння родовищ з
видобування урану та наголосила на зацікавленості в реалізаціїзазначених проектів.
Читати повністю >>>
За матеріалами 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

Відзначено результативну роботу України щодо
зміцнення енергетичної безпеки

Фінляндія допоможе зі створенням сховища
радіоактивних відходів
18.09.2017

Міністр Ігор Насалик провів зустріч із заступником директора
Департаменту енергетики Єврокомісії Томасом Герассімосом у межах участі
в 61-й сесії Генеральної Конференції МАГАТЕ, що проходить у Відні
(Австрійська Республіка).
Питання безпеки було одним із ключових під час зустрічі, при цьому відзначено, що
Україна є стратегічним партнером ЄС. Насалик відзначив активну позицію європейської
сторони щодо підтримки реформ в Україні та запевнив про готовність України
інтенсифікувати та поглиблювати співробітництво з європейською стороною у сфері
енергетики. Також наголосив, що в новій Енергетичній стратегії до 2035 року значну увагу
поділено розвитку атомно-промислового комплексу стратегічну важливість для України
завдання забезпечення належного рівня безпеки діючих атомних енергоблоків. Міністр
звернув увагу на важливість для України реалізації проектів технічного співробітництва з
питань ядерної безпеки в рамках Європейського Інструменту з ядерної безпеки. Серед
успішних кроків Насалик відзначив, що на сьогодні виконано більше ніж 50% запланованих
заходів Комплексної зведеної програми підвищення безпеки, до якої включені заходи,
рекомендовані за результатами проведених стрес-тестів ЄС. Також Україна здійснює
активні кроки щодо диверсифікації постачання ядерного палива до України, насамперед
виробництва компанії «Westinghousе». Томас Герассімос відзначив результативну роботу
України та особистий внесок Міністра Ігоря Насалика у зміцнення енергетичної безпеки.
Зокрема щодо диверсифікації постачання ядерного палива на АЕС України. Збільшення
частики палива компанії Westihghouse сприяє зміцненню безпеки та досягненню
енергетичної незалежності України. Також зазначив про відповідальність України з питань
безпеки АЕС, дотримання міжнародних зобов’язань, що викликає довіру та сприяє розвитку
подальшого співробітництва. Сторони обговорили питання щодо будівництва 3 та 4
енергоблоків Хмельницької АЕС, подальшої роботи щодо інтеграції об’єднаної
енергосистеми України до європейської енергосистеми, незалежність органу регулювання
ядерної безпеки, впровадження заходів з модернізації безпеки, виявленого за результатами
стрес-тестів ЄС в Україні, стійкість електромережі; вирішення питань постачання вугілля;
ядерної безпеки тощо. За підсумками зустрічі домовились спільно з європейським
регулятором проаналізувати напрямки співпраці з метою сталого постачання ядерного
палива та надійності функціонування атомно-промислового комплексу України.
Читати повністю >>>

Читайте також: Відбулось відкриття 61-ї
сесії Генконференції МАГАТЕ >>>

За матеріалами Міненерговугілля
Переработка жидких радиоактивных отходов
ЧАЭС потребует 29 лет
21.09.2017

Переработка 20 тыс. м³ жидких радиоактивных отходов (РАО),
накопленных на площадке Чернобыльской АЭС, потребует 29 лет,
сообщила пресс-служба Государственного агентства по управлению
зоной отчуждения.
"Ожидаемое количество полученных упаковок РАО составит более 303 тыс. …
Упаковки с РАО подлежат захоронению в специально оборудованном приповерхностном
хранилище твердых РАО на комплексе "Вектор", рассчитанном на прием упаковок РАО с
завода по переработке жидких РАО в количестве только около 70 тыс.", - добавляют в
пресс-службе. Как отмечают в госагентстве, из-за недостачи мощностей для хранения
переработанных жидких РАО, требуется найти решение по уменьшению их количества.
Завод по переработке жидких РАО находится на этапе завершения строительства, его ввод
в эксплуатацию запланирован на декабрь текущего года.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
США проверят расходование средств на строительстве
“Источника нейтронов” в Харькове
22.09.2017

Америка обратит внимание на расходование американских средств
при сооружении установки “Источник нейтронов” в Харьковском физикотехническом институте. Об этом заявила посол США Мари Йованович.
Ранее СМИ сообщили, что на Украине возбудили уголовное дело по факту
нецелевого использования инвестиций при сооружении установки “Источник нейтронов” в
Харькове. “Мы об этом ничего не знаем, но большое спасибо, что вы рассказали об этом
случае. Мы обратим на него внимание. Мы ценим свое сотрудничество с харьковским
регионом, как и со всей Украиной. Безусловно, нас интересует то, каким образом
расходуются деньги американских налогоплательщиков. Поэтому мы хотим, чтобы деньги,
которые приходят сюда, в Украину, распределялись и расходовались таким образом,
который был указан”, - говорит Йованович. Строительство установки “Источник
нейтронов” началось в 2013 году за счет более 70 миллионов долларов, выделенных США в
обмен на вывоз из Украины всех запасов высокообогащенного урана. Установка “Источник
нейтронов” позволит Украине проводить современные исследования в различных отраслях
науки и техники, разрабатывать практически весь спектр радиоизотопов для нужд
медицины и промышленности, а также решать проблемы ядерной энергетики, продлевать
сроки эксплуатации атомных электростанций.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Кабмин объявил конкурс на должность главы Государственный
инспекции ядерного регулирования
22.09.2017

Согласно части второй статьи 23 Закона Украины «О государственной
службе» объявлен конкурс на занятие вакантной должности председателя
Государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯРУ).
Условия конкурса определяются согласно приложения к Распоряжению Премьерминистра. От претендентов требуется письменное заявление об участии в конкурсе с
указанием основных мотивов относительно занятия должности государственной службы;
письменное заявление, в котором лицо сообщает о том, что к нему не применяются
запреты, определенные частью третьей или четвертой статьи 1 Закона Украины «О
очистки власти», и дает согласие на прохождение проверки и обнародование сведений о
результатах проверки; копии документов об образовании; удостоверение аттестации
относительно свободного владения государственным языком; распечатанная копия
декларации о доходах. Среди прочих требований: общий стаж работы - не менее семи лет;
опыт работы на должностях государственной службы категории «А» или «Б» или на
должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного
самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в области реализации
государственной политики в сфере безопасности использования ядерной энергии - не
менее трех лет. Документы принимаются до 16 часов 6 октября 2017 года. Место, время и
дата начала проведения конкурса - г.. Киев, ул. Прорезная, 15, 10:00, 10 октября 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам oilreview.kiev.ua
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Представники Державного агентства з управління Зоною відчуження
взяли участь у дискусіях заходу «Управління ядерними відходами –
новаторські рішення від Фінляндії». Про це пише ukrinform.ua
"Майбутня співпраця з експертами з Фінляндії, яка 2015 року стала першою країною,
що отримала офіційну ліцензію та розпочала будівництво сховища для геологічного
захоронення РАВ є особливо важливою сьогодні для України, коли досягнуто позитивних
змін щодо відновлення Фонду РАВ та національної системи поводження з радіоактивними
відходами і проведено підготовчі роботи зі створення геологічного сховища", - повідомляє
Урядовий портал з посиланням на голову ДАЗВ Віталія Петрука. На даному етапі у
Фінляндії вже обрано майданчик, розроблено концепцію проекту сховища та розпочато
його будівництво, що є успішним прикладом для наслідування Україною. Нагадаємо, в
Україні цьогоріч було створено законодавче підгрунття для функціонування
накопичувального фонду радіоактивних відходів. Фонд наповнюють самі забруднювачі:
атомні електростанції, лабораторії, медичні заклади та інші підприємства-виробники РАВ.
Ставка податку, який сплачують «забруднювачі», розраховувалася так, щоб грошей
вистачило на захоронення всіх типів РАВ, включаючи геологічне захоронення. Крім того, в
Україні уже є всі необхідні законодавчі засади для створення геологічного сховища.
Читати повністю >>>

Читайте також: Україна ознайомилася з досвідом
провідних країн щодо поводження з РАВ >>>

За матеріалами ukrinform.ua
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 ТЕС & ТЕЦ

Компания "Центрэнерго" планирует реорганизоваться в частное АО
22.09.2017

Энергогенерирующая
компания
"Центрэнерго"
планирует
реорганизоваться из публичного в частное акционерное общество. Об
этом сообщает портал investfunds.ua
Согласно опубликованной в прессе информации, вопрос о смене типа общества и его
наименования внесен в повестку дня внеочередного собрания акционеров генкомпании,
намеченного на 11 октября. Как сообщалось, "Центрэнерго" в 2016 году увеличило чистую
прибыль в 17,7 раза (на 365,011 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 386,867 млн грн,
чистый доход – на 55,8% (на 3 млрд 832,259 млн грн), до 10 млрд 696,105 млн грн, валовую
прибыль – в 9,1 раза (на 881,551 млн грн), до 990,2 млн грн. ТЭС "Центрэнерго" в 2016 году
потребили 4,764 млн тонн угля. В частности, антрацитовой группы (АШ и П) – 2,235 млн
тонн, газовой группы (Г и Д) – 2,528 млн тонн. "Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока на
Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690
МВт. Государству принадлежит 78,3% акций компании.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
Литовцы помогут киевским чиновникам вернуть Киевэнерго
в коммунальную собственность
22.09.2017

Мэрия Вильнюса поделилась с представителями киевской мэрии
опытом возвращения крупной ТЭЦ в коммунальную собственность после
долгой эксплуатации коммерческим предприятием.
Специально для этого в столицу Литвы прибыла делегация коммунальщиков во
главе с заместителем председателя КГГА Петром Пантелеевым. «Мы вступили в очень
сложный процесс по возврату имущества города от «Киевэнерго». Нам нужно решить
финансовые вопросы, по которым у нас большие разногласия, взять на баланс почти 90
тыс. объектов недвижимого и движимого имущества, среди которого две огромные ТЭЦ и
мусоросжигательный завод. Особенно приятно, что с вильнюсскими коллегами мы
договорились о дальнейшей коммуникации: помощь специалистов, прошедших такую
сложную процедуру изменения управляющего, для нас чрезвычайно ценна», - сказал Петр
Пантелеев. Также представители департаментов КГГА с представителями мэрии Вильнюса,
в частности, заместителем мэра литовской столицы Валдасом Бенкускасом обсудили ряд
вопросов управления многоквартирными домами, механизмами контроля качества услуг,
участия собственников в процессе реновации жилого фонда. Отметим, инвентаризацию
имущества ПАО «Киевэнерго» начнут в октябре. Это будет необходимо сделать перед
возвращением городу всех производственных мощностей и оборудования. Затем власть
Киева будет готовить передачу теплового хозяйства в новую концессию. Киеву нужно
вернуть под свое управление более 90 тыс. объектов движимого и недвижимого
имущества, среди которых ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод «Энергия», 200
котельных,
теплотрассы,
техника.
Заместитель
председателя
Киевской
горгосадминистрации Петр Пантелеев напомнил, что часть имущества, которое пришло в
негодность, должна быть списана перед тем, как город заберет мощности обратно. Сейчас
активно действуют рабочие группы, которые занимаются этим вопросом.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Компанія Ахметова хоче викупити акції
"Західенерго" у міноритаріїв
30.09.2017

Енергохолдинг "ДТЕК" виставив оферту на купівлю акцій ПАТ "ДТЕК
Західенерго" у міноритарних акціонерів за 130,46 гривні за одну штуку.
Про це повідомляє служба новин порталу expres.ua
Згідно з повідомленнями компаній в системі розкриття інформації НКЦБФР,
інформація про оферти отримана від ТОВ "ДТЕК Пауер Трейд" 29 вересня 2017 року., пише
Економічна правда Згідно з вимогами закону "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України в частині підвищення рівня корпоративного управління в АТ", після
концентрації будь-якою особою або групою афілійованих осіб домінуючого пакету акцій
міноритарії мають право на викуп їхніх акцій за вказаною ціною. Як повідомлялося,
компанія Ornex, що входить до групи "СКМ", 18 серпня придбала на фондовій біржі "ПФТС"
25% акцій ПАТ "ДТЕК Західенерго", виставлених на продаж Фондом держмайна. Ціна
продажу становила 417,163 млн гривень. Структурам СКМ належить 97,2434% акцій "ДТЕК
Західенерго". 100% акцій компанії СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.
Читати повністю >>>
За матеріалами expres.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА
 ГЕС & ГАЕС.

На Херсонщині виділять 50 га. для
будівництва сонячної станції
18.09.2017

На Житомирщині на річці Случ відкрили
малу гідроелектростанцію
09.09.2017

У Баранівці на річці Случ відкрили малу гідроелектростанцію із
застосуванням європейського обладнання. Про це УНІАН повідомили у
прес-службі Житомирської облдержадміністрації.
Як зазнчається у повідомленні, відкриття відбулося сьогодні, 9 вересня, у рамках
святкування Дня міста Баранівки за участю заступника голови – керівника апарату
облдержадміністрації Олексія Ясюнецького. «Перш за все, від імені голови адміністрації
Ігоря Гундича вітаю вас з Днем міста. Бажаю місту процвітання та багато нових відкриттів.
Цей об’єкт яскравий приклад того, як має працювати бізнес – дбати не лише про прибутки,
а й про довкілля та інтереси громади. Ми будемо робити все можливе, аби такі проекти
втілювалися у життя», – сказав Ясюнецький. До 2030 р. гідроелектростанція працюватиме
за «зеленим» тарифом. Мала гідроелектростанція має встановлену потужність 382 кВт.
Проект реалізувала компанія «Сайенс Інновейшн Продакшн». Будівельні роботи були
розпочаті у липні 2015 року, а завершені у липні 2017 року. Загальні інвестиції ТОВ «Сайенс
Інновейшн Продакшн» в будівництво МГЕС на річці Случ становлять близько 21 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
 ВЕС

На Івано-Франківщині планують збудувати
нові вітроелектростанції
15.09.2017

Вітрові електростанції планують побудувати в Івано-Франківській обл:
на території Перегінської та Липовецької сільських рад Рожнятівського
району, а також Брошнівського та Осмолодського лісового господарства.
Днями голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук підписав Меморандум про
співробітництво у сфері розвитку вітроенергетики з ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ-ІВАНОФРАНКІВСЬК». За словами його директора Андрія Гріненка, компанія вже має
напрацювання в цій сфері, а крім того, зареєстрована в області і сплачує всі свої податки
саме на Прикарпатті. Зведення вітроелектростанцій має забезпечити диверсифікацію
джерел енергопостачання регіону та сприятиме його енергетичній незалежності.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
ДАБІ сприяє реалізації проекту китайського
інвестора в Україні

Біля села Новозбур’ївка Херсонської області виділяють 50 гектарів
для будівництва сонячної електростанції. Про це повідомляє Національний
Промисловий Портал, з посиланням на gopri.in.ua.
Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка
надається в оренду ТОВ “Атлас Кепітал Енерджи”, була затверджена на сесії
Голопристанської районної ради вересня. На даний момент сторони готуються до
підписання договору оренди землі. Як зазначили у ТОВ “Атлас Кепітал Енерджи”,
будівництво першої сонячної електростанції у Голопристанському районі розпочнеться у
2018 році. Реалізація проекту збільшить частку енергоресурсів, вироблених за рахунок
впровадження відновлювальних джерел енергії, що матиме позитивні переваги для району,
зокрема, відсутність забруднюючих викидів в процесі виробництва електроенергії,
зменшення залежності від традиційних видів палива та створення нових робочих місць.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Канадцы совершили первую инвестицию в рамках
договора о ЗСТ с Украиной
19.09.2017

Пресс-служба TIU Канада сообщила, что компания инвестировала €14
млн. в строительство СЭС, мощность которой составит 10,5 МВт, и которая
будет располагаться в Никополе (Днепропетровская обл.).
Канадская компания намерена построить в Украине всего пять СЭС, из них одну в
Днепропетровской обл., одну в Херсонской обл., и три в Николаевской обл. Место под
строительство первой СЭС подобрал подрядчик Helios Strategia. Станцию разместят на
территории Никопольского ферросплавного завода, где есть доступ ко всем необходимым
коммуникациям. Уточняется, что инвестор использует для финансирования проекта 30%
собственного капитала и 70% заемного. Ввод станции в эксплуатацию намечен на октябрьноябрь 2017 г. Остальные 4-е СЭС рассчитывают построить до лета следующего года.
Суммарная мощность четырех СЭС должна достигнуть 80 МВт, а инвестиции в их
строительство составят €80 млн. В TIU Канада объясняют свои инвестиции в "зеленую"
энергетику Украины самым высоким "зеленым" тарифом в Европе, стабильным денежным
потоком до 2030 г., быстрым строительством и большим количеством подрядчиков, а
также удешевлением стоимости строительства. Владельцем TIU Канада является
инвестиционная компания Refraction Asset Management (RAM), Калгари, Канада.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
Компанія “Інтеренерджі” побудує на одещині сонячну електростанцію 11МВТ загальною площею 20 га
19.09.2017

22.09.2017

Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України
Олексій Кудрявцев зустрівся з делегацією публічної китайської компанії
TBEA на чолі з регіональним директором Томмі Тенгменгом.
Підприємство з Азії планує реалізувати в Україні масштабний інвестиційний проект,
а саме – будівництво найбільшої вітрової електростанції у Східній Європі. Запуск джерела
відновлювальної енергії на території Миколаївської обл. наразі передбачається на 2019 р.
Його потужність складе 500 МВт, а розмір інвестицій, що зайдуть в Україну, сягне $500 млн.
Будівництво вітроелектростанції компанією ТВЕА відноситься до об’єктів значного класу
наслідків (відповідальності), а господарська діяльність з реалізації подібних будівельних
проектів підлягає обов’язковому ліцензуванню в Україні. Для того, щоб зробити все у
рамках закону та у визначені інвестором строки, іноземний замовник звернувся за
допомогою до Держархбудінспекції. «Нам приємно, що сьогодні інвестори сприймають ДАБІ
як структуру, що надає консультативну та методичну допомогу, або як партнера, з яким
зручно співпрацювати, - відзначив Олексій Кудрявцев. – Проект, який запропонували
Україні партнери з Китаю дуже цікавий та масштабний. Нам ще не доводилося
реалізовувати такі великі будівельні задуми, але це не стане перепоною, а навпаки –
сприятиме злагодженій та ефективній роботі. Ми розуміємо ступінь відповідальності
покладеної на нас, у зв’язку з будівництвом на півдні України найпотужнішої у Східній
Європі вітрової електростанції. Дана інвестиція є важливою для всієї нашої держави,
стимулом для розвитку її будівельної галузі, а також для формування енергетичної
незалежності та безпеки». За результатами заходу вирішено створити план співпраці між
публічною китайською компанією TBEA та Державною архітектурно-будівельною
інспекцією України, що дозволить замовнику швидко та у повному обсязі оформити всі
необхідні дозвільні документи. Двосторонні зустрічі з обговорення практичних аспектів
реалізації проекту з альтернативної енергетики відбуватимуться й надалі.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ДАБІ України
 СЕС

На Львівщині відкрили найпотужнішу в країні
дахову сонячну електростанцію

Сонячна електростанція, яку побудує компанія “Інтеренерджі”,
розміститься на території Вікторівський сільради Березовського району
Одеської області. Про це повідомляє Національний промисловий портал.
У селі Вікторівка пройшли громадські слухання з питання будівництва сонячної
електростанції потужністю 11 МВт на ділянці близько 20 га. Побудувати об’єкт планується
за межами населених пунктів, неподалік від існуючої підстанції обленерго. На території
будуть розміщені фотоелектричні панелі, металоконструкції, адміністративно-побутові та
технічні приміщення. Представник інвестора – ТОВ “Солар Девелопмент” акцентувала увагу
на великий потенціал розвитку альтернативної енергетики в Україні, особливо в Одеській
області. За її словами, сонячні електростанції абсолютно безпечні і не виділяють в
навколишнє середовище ніяких шкідливих речовин, їх будівництво і експлуатація не
погіршують екологічну ситуацію. На об’єкті працюватимуть 15 постійних співробітників
(технічний склад, електрики, охорона) і 5 – тимчасових (для покосу трави, мийки панелей,
прибирання снігу). Крім того, інвестор в ході підготовки до будівництва планує розчистити
несанкціоноване звалище, яка знаходиться біля ділянки, де розмістять електростанцію. За
підсумками слухань проект був узгоджений, ніяких письмових зауважень і пропозицій не
надійшло. Тепер його має затвердити Березовська районна адміністрація.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
В Запорізькій області розпочато будівництво сонячної
електростанції потужністю 16 МВТ
21.09.2017

За новітніми технологіями поспішає Веселівська громада. На даний час
розпочато будівництво сонячної електростанції потужністю 16 МВт. Про це
повідомляє сайт місцевої громади.
Реалізація «сонячного» проекту дозволить частково забезпечити громаду
електроенергією, додатковими надходженнями до бюджету і створити нові робочі місця.
Голова громади Петро Кіяшко не приховує гордості: «Будівництво електростанції дало
потужний поштовх для розвитку території. Ділянка, що кілька років стояла занедбаною,
тепер використовується для впровадження сучасних технологій. Планується створення не
менше 20 робочих місць».
Читати повністю >>>
За матеріалами veselivska-gromada.gov.ua

10.09.2017

У місті Борислав на Львівщині, відкрили нову дахову сонячну
електростанцію, потужність якої складає 1,114 МВт. Про це повідомляє
Львівська облдержадміністрація.
Електростанція складається із двох блоків - наземної та дахової. Саме даховий блока
наразі є найпотужнішим в Україні. Обладнання оснащене сонячними модулями та
інверторами китайського та німецького виробництва. Уся електростанція включає 4600
панелей. Наземна електростанція має загальну потужність - 326,12 кВт, дахова – 1,114 МВт.
Очікується, що річна загальна генерація буде становити приблизно – 1,4 млн кВт/год.
Спорудженням електростанції займалось товариство «Синтез Солар». Нагадаємо, у
Маріупольському морському порту встановлюють найпотужнішу геліосистему в Україні.
Система забезпечуватиме підприємство гарячою водою від сонячної енергії. Прогнозується,
що у літню пору установка дозволить знизити споживання газу до нуля. Зазначається, що
встановленням системи займається державна компанія ДП «ММТП». Наразі на даху будівлі
вуглесортування завершується монтаж 252-х панелей вакуумних сонячних колекторів. За
розрахунками фахівців, система окупиться вже через 4 роки.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua

У селищі Велика Димерка запрацювала найбільша
сонячна електростанція Київщини
26.09.2017

В смт Велика Димерка Броварського району 26 вересня відбулося
відкриття найбільшої сонячної електростанції (СЕС) Київської області. Про це
повідомляє портал koda.gov.ua
Димерська СЕС-1 стала першим в Україні успішно реалізованим проектом компанії
UDP Renewables у галузі відновлювальної енергетики. Компанія UDP Renewables, яка
входить до групи UDP, раніше оголосила про масштабні плани щодо трансформування
енергетичного ринку України. Першим реалізованим етапом стало будівництво сонячної
електростанції у смт Велика Димерка. До енергосистеми країни у серпні 2017 року було
підключено першу чергу цієї СЕС потужністю 6 МВт, яка складається з 22 200 сонячних
модулів. У 2018 році будуть завершені три наступні черги, а загальна потужність
Димерської СЕС-1 досягне 50 МВт, що відповідає 5% потужності типового блоку атомної
електростанції. Наразі компанія готує до реалізації аналогічні проекти в Одеській,
Миколаївській та Херсонській областях.
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами koda.gov.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
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Нова сонячна електростанція на Херсонщині - свідчення покращення
інвестиційного поля у відновлюваній енергетиці України

 РЕГІОНАЛЬНІ

28.09.2017

На Херсонщині відбулося урочисте відкриття Трифонівської
сонячної електростанції потужністю 10 МВт. У рік станція генеруватиме
11-12 млн кВт/год «чистої» електроенергії.
Цього вистачить для забезпечення електроенергією мешканців 15 навколишніх сіл,
а це фактично третина Великоолександрівського р-ну. За даними Херсонської ОДА, проект
реалізовано в рамках меморандуму про співпрацю ОДА та компанії ДТЕК. До будівництва
станції також долучився Укргазбанк, надавши екокредит на суму €7,1 млн. «Ще одну
сонячну електростанцію успішно зведено, і вона вже генерує «чисту» електроенергію для
українських родин. Ця подія доводить, що бізнес та фінансові інституції активізувалися у
цій сфері. Цьому сприяли законодавчі зміни: удосконалений «зелений» тариф, ліквідована
«місцева складова», запроваджені довгострокові договори на «чисту» електроенергію та
інші», - сказав директор Департаменту відновлюваних джерел енергії Держенергоефективності Юрій Шафаренко, вітаючи усіх з відкриттям станції. Як пояснив Юрій Шафаренко,
завдяки змінам у регуляторному полі впродовж останніх 2 років пожвавився розвиток
відновлюваної енергетики. Наприклад, у 2016 р. введено 121 МВт потужностей, що
генерують «чисту» електроенергію. Це у 4 рази більше, ніж у 2015 р. За 7 місяців 2017 р.
введено вже 166,1 МВт, що більше ніж за весь минулий рік. Цікаво, що з них 155,6 МВт – це
об’єкти сонячної енергетики. Трифонівську сонячну електростанцію зведено в рекордні
терміни – за 5 місяців. Станція складається з 37 тисяч сонячних панелей китайської
компанії JA Solar. Решту обладнання, крім панелей та інверторів, вироблено в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ НА БІОГАЗІ, БІОМАСІ (ТПВ, ПАЛЕТИ. СОЛОМА. ДРОВА). ТЕПЛОВІ НАСОСИ & ТЕРМАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА

У Кам’янець-Подільському за кошти Світового Банку встановлюють
надсучасну теплоелектростанцію на біомасі
01.09.2017

Проект передбачає встановлення першої в Україні, Третьої В Європі
і п’ятої в світі надсучасної теплоелектростанції. Про це повідомляє пресслужба Держенергоефективності.
На ТЕС передбачається встановлення турбіни з модулем ОRС (Organic Rankine Cycle –
органічний цикл Ренкіна), унікальність якої полягає у використанні рідини з температурою
200°С. Станція має резервні газові котли, але працюватиме на біопаливі – пелетах з соломи,
щепи, торфу. Вона видаватиме 42 МВт теплової енергії та 4 МВт електричної енергії,
уточнює генеральний директор КП “Тепловоденергія” Валерій Гордійчук. За оцінками
спеціалістів, будівництво об’єкту вартістю близько 300 млн грн. окупиться не за 9 років, як
передбачалося раніше, а вже за 6 років, саме завдяки вигідному діючому в країні
«зеленому» тарифу. Станція розпочне роботу з листопада-грудня 2017 року, а вже навесні
працюватиме на повну силу. Завдяки такій станції Кам’янець-Подільський розраховує до
2018 року зменшити споживання газу на 115 млн гривень. Це ті кошти, які залишаться в
Кам’янці, Хмельницькому, тобто – в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ

 МАГІСТРАЛЬНІ

НЕК «Укренерго» залучить експертів для
реконструкції підстанцій
06.09.2017

ДП «НЕК «Укренерго» та Кредитною Установою для Відбудови (KfW)
підписано Фінансові угоди, що передбачають надання грантових коштів для
фінансування консультаційних послуг за спільними з KfW проектами.
Грантові кошти надаються із спеціального фонду (Фонд досліджень та
консультацій) Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку
Німеччини (BMZ) через KfW для фінансування консультантів, що підлягають відбору та
укладанню контракту з ДП «НЕК «Укренерго». Зокрема, одна з угод передбачає
фінансування послуг з моніторингу впровадження діючого проекту «Реконструкція
підстанцій у східній частині України». Інша угода – послуги з підготовки та моніторингу
впровадження нового проекту «Підвищення енергоефективності в електропередачі
(реконструкція трансформаторних підстанцій) – ІІ». Реалізація вказаних проектів
спрямована на модернізацію обладнання підстанцій, підвищення енергоефективності
шляхом зменшення технологічних втрат в мережах, забезпечення надійності роботи
магістральних електромереж та енергопостачання споживачів. Від ДП «НЕК «Укренерго»
Фінансові угоди підписав директор з інвестицій та стратегії Володимир Кудрицький, від
Кредитної Установи для Відбудови – Регіональний уповноважений по Східній Європі,
Кавказу та Центральній Азії Міхаель Еверс та старший проектний менеджер Інго Баум.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру НЕК «Укренерго»

07.09.2017

Следователи Национальной полиции раскрыли схему разворовывания
госсредств руководителями облэнерго. Полиция объявила о подозрении
трем участникам этой схемы.
Только за 2015 год злоумышленники нанесли государству ущерб на 105 млн грн. Им
грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе расследования ранее открытого уголовного
производства следователи обнаружили, что руководители нескольких облэнерго, получив
деньги от граждан, оказывали из этих средств возвратную финансовую помощь другим
предприятиям. При этом должностные лица достоверно знали, что эта помощь не будет
возвращена. Позже облэнерго поручали подконтрольным фиктивным предприятиям
взимать с предприятий-должников ранее предоставленные им средства. Они возвращали
деньги на счета фиктивных подконтрольных фирм, которые им указывали руководители
облэнерго. "Однако взысканные средства на счета облэнерго не перечислялись. Зато
злоумышленники переводили их в наличность и присваивали", - указывает Нацполиция.
Трем руководителям облэнерго сообщили о подозрении в совершении правонарушений,
предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем
злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и
ч.2 ст205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения государственной
регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) Уголовного
кодекса Украины. Год назад Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск
экс-депутата и главу компании Энергосеть Дмитрия Крючкова по подозрению в участии в
коррупционной схеме по выводу средств из компании Запорожьеоблэнерго. В начале года
НАБУ начало расследование по делу о присвоении имущества Запорожьеоблэнерго в особо
крупных размерах. 11 ноября прошлого года Игорь и Григорий Суркисы получили повестки
от НАБУ по делу Энергосети как свидетели. Как отмечалось в повестке, НАБУ располагает
информацией о том, что президент Динамо Игорь Суркис давал указания главе правления
Энергосети. А вице-президент УЕФА Григорий Суркис одолжил компании 4,3 млн грн.
Миноритарными акционерами Запорожьеоблэнерго называют группы, близкие к
Константину Григоришину, Игорю Коломойскому и братьям Суркисам.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Руководить «Киевоблэнерго» будет
финдиректор
26.09.0217

ЧАО «Киевоблэнерго» возложило обязанности главы правления на
финансового директора компании Анжелу Даниленко вместо трагически
погибшего Ивана Полывяного.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР,
соответствующее решение принял наблюдательный совет облэнерго на заседании 25
сентября. Как сообщалось, вечером 24 сентября неизвестные лица напали на дом
председателя правления «Киевоблэнерго» в Белогородке, нанесли телесные повреждения
хозяину и его жене, в результате чего от полученных травм И. Полывяный скончался.
Напомним, в Киевской обл. полиция задержала при получении взятки двух сотрудников
"Киевоблэнерго". Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент
коммуникации Национальной полиции. Оперативники Управления защиты экономики
Нацполиции задокументировали противоправную деятельность двух должностных лиц
районного подразделения ЧАО "Киевоблэнерго". Они требовали от гражданина 30 тыс.
гривен взятки. За это пообещали не привлекать последнего к ответственности в виде
наложения 100 тыс. гривен штрафа. 20 сентября полицейские задержали взяточников при
получении 30 тыс. гривен неправомерной выгоды. Открыто уголовное производство по ч.4
ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от
организационно-правовой формы) УК Украины.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Уряд прийняв розпорядження щодо реалізаціъ
проекту "Енергоміст "Україна - ЄС"



07.09.2017

Прийнято розпорядження щодо реалізації пілотного проекту
«Енергетичний міст «Україна - ЄС», метою якого є розбудова міждержавних
магістральних мереж та організація видачі потужності енергоблока №2
Хмельницької АЕС.
Реалізація даного Проекту передбачає: інтеграцію об'єднаної енергетичної системи
України з європейською енергосистемою ENTSO-E; розвиток інфраструктури міждержавних
електричних мереж; організацію видачі потужності енергоблоку №2 Хмельницької АЕС для
передачі електричної енергії країнам ЄС; залучення коштів, отриманих від експорту
електричної енергії, яка виробляється блоком № 2 ХАЕС в країни ЄС, для фінансування
будівництва енергоблоків № 3 і 4 ХАЕС. Консорціумом у складі компаній Westinghouse
Electric Sweden AB, Polenergia International S.ar.l. та EDF Trading Limited спрямовано
Міненерговугілля концептуальну записку та техніко-економічне обёрунтування здійснення
державно-приватного партнерства щодо Проекту. На засіданні робочої групи з реалізації
Проекту, яку утворено наказом Міненерговугілля від 17.10.2016 № 660, схвалено висновок
за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства
Проекту, який надіслано Мінекономрозвитку для погодження. Також проведено засідання
секції «Електроенергетика» Науково-технічної Ради Міненерговугілля, під час якого
схвалено схему підключення блоку № 2 Хмельницької АЕС до європейської енергосистеми.
Даний Проект є першим проектом державно-приватного партнерства, який передбачає
інтеграцію об'єднаної енергетичної системи України з європейською енергосистемою.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міненерговугілля

27

Хищения в облэнерго: Нацполиция заявила
об ущербе в 105 млн грн.

Абонемент на год: юр. лиц. - 3650 грн.
(обслуживание до 10 чел.); физ. лиц. - 365 грн.
Стоимость пользования: 7 дней – 5%
залоговой стоимости; 14 дней – 10%; 21 день
– 15%; 28 дней – 20; 1 мес. – 25%. В среднем
залоговая стоимость до 100 грн., но есть и
дороже, например Карл Макс "Капитал"
примерно 500 грн. =)
В итоге: оформляете абонемент, получаете
каталог и регулярные обновления; выбираете
и получаете книгу; оставляете залоговою
стоимость и читаете; на дату возвращение
учитывается строк пользования, после чего
возвращается залог с учетом %!
*80% - доходов пойдут на пополнения
книжного фонда!

Посмотреть обновления >>>
Заказать полный каталог книг
для ознакомления:
096-158-13-61;
maruschuk.a@gmail.com
Анатолий Марущак

/

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

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

 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ПАО "Укргазвыдобування" подписало контракты с китайской
Xinjiang Beiken на бурение 24 скважин
07.09.2017

Все независимые директора решили покинуть
набсовет "Нафтогаз Украины"

19.09.2017

Последние независимые члены наблюдательного совета НАК
"Нафтогаз Украины" сообщили компании о своем намерении уйти в
отставку. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Свое решение Пол Уорвик и Маркус Ричардс связывают со свертыванием реформ со
стороны правительства", - говорится в сообщении. Независимые директора в апреле 2017 г.
уже высказывали представителям Кабмина Украины свою четкую позицию относительно
невыполнения правительством Плана реформирования корпоративного управления
"Нафтогаза". "Несмотря на заверения, предоставленные членам наблюдательного совета
представителями высшего политического руководства Украины, в течение последних пяти
месяцев не произошло никаких существенных сдвигов вперед. Ни одно из действий,
которые находятся под контролем правительства, не было выполнено. Напротив, уровень
политического вмешательства в работу "Нафтогаза" продолжает расти и стал, к сожалению,
очевидной нормой", - сказано в письме. В связи с этим все руководство группы "Нафтогаз"
даст пресс-конференцию. На мероприятии будут глава правления НАКа Андрей Коболев,
коммерческий директор группы Юрий Витренко, замглавы правления НАКа Сергей
Коновец, генеральный директор "Укртранснафты" Николай Гавриленко, глава правления
"Укргазвыдобування" Олег Прохоренко, и. о. президента "Укртрансгаза" Мирослав Химко.
Ранее один из независимых директоров наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"
Чарльз Проктор объявил, что уходит из компании из-за отсутствия поддержки реформы
корпоративного управления со стороны правительства. Проктор уйдет с должности 30
сентября 2017 г. За это время правительство должно было подыскать ему замену, чтобы в
набсовете сохранился кворум для принятия решений. Самой первой уволилась бывшая
глава набсовета Юлия Ковалив, которая была представителем государства.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) подписало контракты с Xinjiang
Beiken Energy Engineering Co. (Китай) на бурение 24 новых скважин в
Полтавской и Харьковской областях.
По ее данным, буровые работы начнутся в IV квартале 2017 г. Общая стоимость
контрактов – 1 млрд 934,476 млн грн (с НДС). Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в
конце октября 2016 г. объявило тендер по привлечению внешних подрядчиков на буровые
работы в Харьковской и Полтавской областях суммарной ожидаемой стоимостью до 13
млрд 35,51 млн грн (с НДС). УГВ по состоянию на 7 сентября отобрало победителей по 11 из
15 лотов тендера. При этом 3 из 15 лотов (№11, №13 и №15) отменены, поскольку
компания отклонила все предложения участвовавших в торгах компаний. УГВ еще не
приняла решение по лоту №2. Первоначально компания признала победителем лота
"Полтава Сервисиз" (переименовано в "Эксало Дриллинг Украина", дочка PGNIG), но потом
отменило свое решение. В настоящее время решения ожидает единственное оставшееся
предложение от хорватской Crosco Integrated Drilling & Well Services за 480,98 млн грн.
Контракты уже подписаны с ООО "Спецмехсервис" (лот №1, 29 мая), Crosco (лоты №8 и
№10, 7 июня и 12 июля) и Xinjiang Beiken (лоты №4,5,7,12, 5 сентября). Подписание
контрактов ожидается с "Полтава Сервисиз" (лоты №3,6,9,14). По словам главы УГВ Олега
Прохоренко, тендер для каждого из привлекаемых 15 буровых станков проводится по
формуле 2+2+2, "то есть для каждого станка – заказ на две скважины с последующей
опцией продления еще 2+2, если нас устроит качество и срок первых двух. Это фактически
программа работ на шесть скважин на три года". УГВ намерено нарастить добычу газа с
14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018
году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020-м. УГВ планирует в 2017 году
инвестировать в бурение и закупку нового оборудования 30 млрд грн. В 2017 году
компания планирует пробурить около 100 новых скважин, провести капитальный ремонт
500 имеющихся скважин, а также осуществить операции по интенсификации добычи.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН
 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ. ІМПОРТ-ЕКСПОРТ

Прокуратура АРК подтвердила захват оккупантами
вышек «Черноморнефтегаз»

09.09.2017

Гройсман поручил рассмотреть вопрос продления "Укрнафте"
разрешения на недропользование
06.09.2017

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил рассмотреть
вопрос продления ПАО "Укрнафта" разрешения на недропользование. Об
этом он заявил в ходе заседания правительства.
Так, Гройсман обратился к Министерству экологии и природных ресурсов Украины
и Министерству юстиции Украины с поручением проработать пути решения вопроса
"Укрнафты" относительно возможности продления компании специальных разрешений на
недропользование. "Если необходимо, подключите в этот процес Минюст и Минэкологии...
Поручаю найти правовые пути решения этого вопроса в интересах государства", - сказал
глава правительства. Стоит отметить, что сегодня под зданием Кабмина представители
профсоюза ПАО "Укрнафта" выступали против сокращения рабочих мест из-за закрытия
месторождений вследствие того, что с начала 2017 г. "Укрнафта" остановила добычу на 9
месторождениях из-за непродления специальных разрешений на недропользование. В 2018
году истекает срок действия еще 27-ми лицензий "Укрнафты", в 2019 году - еще 22-х.
Госгеонедр отказывается продлевать эти лицензии, ссылаясь на наличие налогового долга
"Укрнафты". При этом, в компании считают, что Госгеонедра не учитывают вступившее в
законную силу судебное решение, согласно которому наличие налогового долга не
является основанием для отказа в выдаче или продлении лицензии. Напомним, ранее
сообщалось, что ПАО "Укрнафта" по состоянию на 18 августа 2017 года недополучило 560
млн гривен чистого дохода из-за непродления 9 лицензий на добычу нефти и газа.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
Токсичный "Голден Деррик" возвращает
права на 6 месторождений
06.09.2017

ООО "Голден Деррик" прошло экспертизу материалов, которые
подаются для получения специальных разрешений на пользование
недрами. Об этом ЭП сообщил источник на рынке.
По его данным, экспертиза пройдена в середине августа в ГП "Информационный
геологический фонд Украины" (Геоинформ Украины). Положительные заключения
получены в отношении шести участков: Бутивско-Миргородской и Флеривско-Юбилейной
площадей (обе содержат газ сланцевых пород), Пивденно-Свистункивской, ПивничноФедоривской, Майоровской, и Клюшникивской (вмещают нефть и природный газ).
Положительный экспертный вывод "Геоинформа Украины" является последней стадией
перед выдачей спецразрешения на пользование недрами Госслужбой геологии и недр, к
которой с соответствующими ходатайствами уже обратился "Голден Деррик". По данным
ЭП, все шесть площадей компания рассчитывает получить на внеконкурсной основе. В
своем ходатайстве она опирается на то, что ее соответствующие обращения в Геослужбу
были зафиксированы еще в прошлом году, когда в "Порядке выдачи спецразрешений"
существовали исключения для внеконкурсного распределения участков полезных
ископаемых. Одним из этих исключений была принадлежность "не менее 25%" уставного
фонда заявителя государству. 33% ООО "Голден Деррик" владеет государственная НАК
"Надра Украины". Остальные 67% - оффшору Hartlog Ltd из орбиты владельца MosCityGroup
Павла Фукса. Он известен скупкой токсичных активов у окружения Виктора Януковича. Как
сообщала ЭП, весной т.г. сегодняшним бенефициаром "Голден деррик" рассматривалась
возможность переименования компании в ООО "Нефтегазодобывающая компания "Аскон
Украина". В настоящее время ООО "Голден Деррик" владеет спецразрешениями на
пользование недрами трех площадей: Ново-Диканской (сланцевый газ), ПопаснянскоСамарской и Пивнично-Перещепинской (нефть и природный газ).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Представители прокуратуры АР Крым и других правоохранительных органов осуществили визуальный осмотр объектов
ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз", которые незаконно использует
оккупационная "власть".
Правоохранители и представители ПАО "ДАТ "Чорноморнафтогаз" и НАК "Нафтогаз
України" осуществили выход в Северо-западную часть Черного моря в районы Одесского,
Голицинского, Штормового, Архангельского газовых месторождений, где "осуществили
визуальный осмотр 4 самоподъемных плавучих буровых установок "Петро Годованець",
"Україна" ("Незалежність"), "Сиваш", "Таврида", 6 морских стационарных платформ
"Штормова-17", "МСП-2", "МСП-4", "МСП-5", "МСП-7", "МСП-18", 5 блоковых кондукторов №
1, № 10, № 11, № 13, № 23 и морской буксир "Центавр", - говорится в сообщении. "На всех
этих объектах находятся вооруженные лица. На двух самоподъемных плавучих буровых
установках "Петро Годованець", "Україна" ("Незалежність") изменено их название на
"Крим-1", "Крим-2". Также на двух самоподъемных плавучих буровых установках "Крим-2",
"Сиваш" поднят флаг "Российской Федерации", - сообщили в прокуратуре. На этих газовых
месторождениях неустановленные вооруженные лица осуществляют незаконную добычу
природного газа. Хотя, согласно специальным разрешениям на пользование недрами,
которые выданы Госгеонедрами Украины, такое право дано ДАТ "Чорноморнафтогаз",
которое приобрело буровые установки за 11 млрд 655 млн грн. В ведомстве напомнили, что
возбудили уголовное дело по фактам захвата и угона 27 судов и 4 самоподъемных плавучих
буровых установок, незаконной разработки природных ресурсов в исключительной
морской экономической зоне Украины и добычи природного газа и газа, растворенного в
нефти, без наличия специального разрешения на пользование участком недр. Как
сообщалось, на основании ходатайств прокуратуры Автономной Республики Крым и
следственного отдела Главного управления Национальной полиции в АРК и городе
Севастополе, следственными судьями Приморского районного суда города Одессы
вынесены решения о наложении ареста на 27 судов, 4 самоподъемных плавучих буровых
установки и на 33 нежилых помещения ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз", которые незаконно
присвоены на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
Lazard Freres SAS будет сопровождать продажу
египетских активов Нафтогаза
11.09.2017

Согласно информации в системе ProZorro, 7 сентября НАК "Нафтогаз
Украины" заключило соглашение с французской компанией Lazard Freres
SAS об оказании инвестиционно-банковских услуг на 32,48 млн. грн.
В описании тендера указывается, что закупка была проведена по переговорной
процедуре в связи с тем, что предыдущие торги не состоялись из-за недостатка участников.
Так, на первых торгах присутствовало лишь ООО “Эрнст энд Янг”, а на вторых – только
нынешний подрядчик. По условиям соглашения, Lazard Freres будет предоставлять
инвестиционно-банковские услуги в отношении активов НАКа, связанных с разведкой,
разработкой и добычей углеводородов в пустынях Египта до конца 2018 года. Уточняется,
что на продажу будут выставлены три концессионных соглашения украинского регулятора
Египта о нефтяной разведке и эксплуатации: – от 13 декабря 2006 года с The Egyptian
General Petroleum Corporation And The National по территории Alam El Shawish в Западной
пустыне; – от 7 февраля 2012 года по Ganoub El Wadi Petroleum Holding по территории Wadi
El Mahareeth в Восточной пустыне; – от 7 февраля 2012 года по Ganoub El Wadi Petroleum
Holding по территории South Wadi El Mahareeth в Восточной пустыне.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ НЕРЕЗИДЕНТАМ:
 Регистрация торговых марок, патентов и прочее
 Регистрации иностранных представительств
 Регистрация юридического лица
 Разрешения на трудоустройство
 Получения вида на жительство
+38 096-158-13-61 maruschuk.a@gmail.com Киев
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В августе Полтавская газонефтяная компания
снизила добычу на 4,5%

Укрнефтебурение установила рекорды по суточному дебиту
и сроку достижения проектной глубины
11.09.2017

В августе «ПГНК» снизила среднесуточную добычу углеводородов на
4,5% по сравнению с июлем. Об этом говорится в сообщении компании JKX
Oil & Gas на Лондонской фондовой бирже.
Среднесуточная добыча газа в августе снизилась на 6,1% до 435 тыс. куб. м/сутки,
нефти и газоконденсата – увеличилась на 0,1% до 721 бнэ/сутки. В январе-августе
среднесуточная добыча ПГНК снизилась на 10,4%: в частности, по газу на 6,3% до 500,1 тыс.
куб. м/сутки, по нефти и конденсату – на 23,8% до 719 бнэ/сутки. Учитывая рост добычи на
российских и венгерских активах JKX Oil & Gas, в августе суммарная добыча по компании
выросла на 7,9% по сравнению с предыдущим месяцем, но по результатам 8 мес. 2017 г. –
снизилась на 15,3%. Отметим, крупнейшим акционером JKX Oil&Gas остается Eclairs Group
Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с пакетом 27,54% акций. Вторым крупнейшим
акционером британской компании выступает российская Proxima Capital Group с пакетом
19,9% (стала акционером в 2015 г.). Еще 13% компании с 2015 г. владеет Neptune Invest &
Finance Corp; 11,4% акций с 2016 г. Принадлежит Keyhall Holding. В Украине JKX Oil&Gas
владеет СП «Полтавская газонефтяная компания».
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua

Британский бизнес Вадима Новинского сократил
чистый убыток в 3 раза

Хозяйственный суд начал банкротство бывшего газового
монополиста Фирташа

18.09.2017

13.09.2017

Хозсуд Киева возбудил дело о банкротстве ЧАО Укргаз-Энерго,
которое в 2006 г. занимало монопольное положение на рынке импорта газа
в Украину и поставок топлива промышленным потребителям.
Как говорится в сообщении Высшего хозяйственного суда, дело открыто по иску
оператора украинской ГТС компании Укртрансгаз. Укртрансгаз ранее добивался в суде
банкротства Укргаз-Энерго в связи с долгом в размере 580 млн грн. Он был сформирован в
ходе отношений по договору N117-36 от 28 февраля 2007 года, в рамках которого оператор
ГТС оказывал трейдеру услуги по транспортировке газа. Эта задолженность была признана
судом еще в 2010 г., а в 2011 году на его исполнение был выдан соответствующий приказ.
Но впоследствии Укргаз-энерго добилось отсрочки выполнения этого решения. Как
сообщалось, ЗАО Укргаз-Энерго создано в феврале 2006 году Нафтогазом и RosUkrEnergo на
паритетных началах. 50% RUE владел Дмитрий Фирташ и Иван Фурсин. Компания сначала
начала продавать газ промышленности на украинском рынке. Через долю в RosUkrEnergo
Газпром владел 25% УГЭ. К апрелю 2006 г. Укргаз-Энерго стала эксклюзивным импортером
российского газа, покупая его у RUE вместо Нафтогаза на границе с Россией. Весной 2008-го
Кабинет министров по инициативе Юлии Тимошенко отменил решение о создании УкргазЭнерго. Нафтогаз подал иск с требованием ликвидировать посредника. После ликвидации в
2015 году RosUkrEnergo доля Газпрома в Укргаз-Энерго перешла компании CENTRAGAS
HOLDING LIMITED (Кипр), конечными бенефициарами которой считаются Фирташ.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Газу на Львівщині бути
14.09.2017

З робочим візитом пошукову свердловину №17-Ретичинська
відвідали очільник Державної служби геології та надр України Олег
Кирилюк та Голова правління Національної акціонерної компанії
«Надра України» Ярослав Климович.
Це відбулося в рамках науково-практичної конференції, яка була приурочена до 100річчя Української геології та 60-річчя дочірнього підприємства «Західукргеологія» і
проходила у Львові 12-14 вересня. «Сьогодні, своїм прикладом, ми демонструємо, як
геологічне підприємство, що займається геологорозвідувальними роботами, може зробити
великий внесок у зміцнення енергетичної незалежності України», - заявив Голова
правління Національної акціонерної компанії «Надра України» Ярослав Климович. Роботи
на свердловині розпочалися в кінці березня, а зараз об’єкт перебуває на стадії
випробовування. Зусилля спеціалістів ДП «Західукргеологія» наразі спрямовані на
досконале вивчення газоносних горизонтів свердловини та отримання максимального
результату при введені її в експлуатацію. Національна акціонерна компанія «Надра
України», витримуючи курс на беззбиткову діяльність, знайшла власні ресурси на розробку
та введення в експлуатацію газової свердловини. «Завдяки наполегливій праці колективу,
сьогодні я став свідком запалювання факелу на свердловині. Я побачив реальний
результат роботи, і мені особливо приємно, що галузь розвивається. Ви переконали мене в
перспективах нашої країни в досягненні енергетичної незалежності», - підкреслив Олег
Кирилюк. Також
Ярослав Климович додав, що дуже символічно на 60-річчя ДП
«Західукргеології» було отримати такий позитивний результат. Це підприємство доводить
свою конкурентоспроможність на ринку, а факел на свердловині став результатом спільної
ефективної роботи Стрийської нафтогазорозвідувальної експедиції, ДП «Західукргеологія»
та НАК «Надра України». І це ще раз підтвердило правильність обраного Компанією курсу –
інвестування у вітчизняні надра та розвиток геологічної галузі.
Читати повністю >>>
За матеріалами НАК «Надра України»
Burisma Group ввела в експлуатацію найпотужнішу
бурову установку в Україні
16.09.2017

Burisma, міжнародна енергетична група з активами в Україні,
придбала бурову установку SK 3000 вантажопідйомністю 680 метричних
тонн, виготовлену американською компанією Service King Manufacturing, Inc.
Нова установка потужністю 3000 кінських сил, аналогів якої немає не лише в Україні,
а й у всій Східній Європі, дозволяє бурити свердловини глибиною до 10000 метрів.
Установка була повністю укомплектована в США й пристосована до українських умов. У
травні цього року її застосували на свердловині №6 Водянівського родовища. Вартість SK
3000 становить близько 1 млрд грн, до того ж, більше 200 млн грн було сплачено Burisma
Group в бюджет України в якості митних платежів. Відповідно до прийнятої “Стратегії
мільярдів”, у 2017 році Burisma Group планує інвестувати понад 3 млрд грн у розвиток та
підвищення ефективності видобутку вуглеводнів. «На поточний рік ми поставили перед
собою амбітну мету – пробурити 20 нових свердловин. Таким чином Україна отримає
додаткові обсяги природного газу для зміцнення енергетичної безпеки. Burisma Group
виступає провайдером нових технологій і промислового нафтогазового обладнання в
Україні, що обслуговують іноземні фахівці, які діляться досвідом з українськими
газовидобувниками», – зазначає Тарас Бурдейний, головний виконавчий директор з
українських операцій Burisma Group. Service King Manufacturing, Inc. (SK) – приватна
компанія, один з найбільших виробників мобільних бурових установок в США. Компанія
має 7 заводів, де виготовляються всі компоненти бурового обладнання, зокрема, гальмівні
барабани, щогли, лебідки, деталі шасі. Також SK володіє найбільшою в Америці базою
поточного та капітального ремонту бурових установок. Burisma Group є ексклюзивним
представником Service King Manufacturing, Inc. в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами Burisma Group
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После освоения скважины №38 Сахалинского НГКМ 13 сентября
суточный дебит составил 400 тыс. м³ газа. Среднесуточный дебит газа по
всему предприятию - 1,350 млн. м³, что является абсолютным рекордом
Компании.
Срок бурения и крепления скважины составил 227 дней. Из них проектная глубина в
5 344 м достигнута за 175 суток, что является лучшим результатом по месторождению.
Михаил Бакуненко, Председатель Правления ЧАО «ДК «Укрнефтебурение»: «Мы вышли на
качественно новые показатели по среднесуточному дебиту, который составил 1,350 млн.
м3 газа и является абсолютным рекордом УНБ на сегодняшний день. Это стало возможным
благодаря проведению освоения скважины №38, суточный дебит газа которой достиг 400
тыс. м3. Кроме того, в кратчайшие сроки скважина достигла проектной глубины 5 344
метра. Это еще одно новое достижение Компании. Но на этом мы не собираемся
останавливаться и ставим амбициозную цель до конца года начать бурение еще 3-4
скважин. Как показывает опыт последних лет, это вполне по силам команде УНБ».
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua

Regal Petroleum plc с активами в Украине в первом полугодии 2017 г.
сократила чистый убыток в 3,2 раза по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г. - до $0,28 млн, объяснив убыточность возросшей
налоговой нагрузкой.
Как говорится в биржевом сообщении Regal, выручка компании за 6 мес. 2017 г.
составила $12,39 млн, что на 18,7% превышает показатель января-июня-2016. С учетом
позитивной курсовой разницы за счет ревальвации гривни компания в первом полугодии
вышла на совокупную прибыль $1,28 млн против совокупного убытка в $2,62 млн в первом
полугодии 2016 г. По данным компании, средняя цена продажи газа в Украине за отчетный
период составила $226/тыс. куб. м, газоконденсата - $59/баррель, сжиженного газа $49/баррель, что выше показателей за январь-июнь-2016: соответственно 209/тыс. куб. м,
$42/баррель, $29/баррель соответственно. В результате валовая прибыль увеличилась на
45,4% - до $3,19 млн, а операционная составила $1,03 млн против $0,17 млн убытка в
первом полугодии прошлого года, однако выросшая налоговая нагрузка обусловила
небольшой чистый убыток за период. Свободные денежные средства компании, согласно
отчету, увеличились с $20 млн на начало года до $24,5 млн на его середину и до $27 млн на
15 сентября, из которых $8,6 млн хранится в гривне, остальное - в долларах и фунтах.
“Улучшение геополитического прогноза в Украине ведет к постепенному расширению в
планировании развития в 2017 г.”, - говорится в документе. Согласно ему, Regal в первом
полугодии 2017 г. увеличила среднесуточное производство углеводородов на МехедивскоГолотовщинском, Свиридовском и Васищевском газоконденсатных месторождениях на
64% - до 2879 boepd. Как сообщалось, Regal в 2016 году увеличила убыток на 30% - до $1,3
млн при росте выручки на 9,8% - до $25,7 млн. Контрольный пакет Regal в размере 54%
принадлежит Energees Management, входящей в “Смарт-холдинг” Вадима Новинского.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Нардеп от БПП добился аннулирования
трех лицензий "Нафтогаза"
18.09.2017

Госгеонедр по заявлению нардепа Сергея Каплина через суд
добилась аннулирования лицензий на разработку нефтегазовых
месторождений в Полтавской области.
Окружной админсуд Киева 13 сентября аннулировал лицензии на разработку НАК
"Нафтогаз Украины" трех месторождений в Полтавской области по иску Государственной
службы геологии и недр - за невыполнение программы разработки месторождений. Об
этом свидетельствует определение суда, обнародованное в Едином реестре судебных
решений. Госгеонедр обратилась в суд на основании заявления народного депутата от
фракции Блока Петра Порошенко (БПП) Сергея Каплина. В частности, Каплин заявлял, что
"Нафтогаз" не выполнил свои обязательства по программе по геологическому изучению
месторождений: Оболонской, Будищанско-Чутивской и Писаревской нефтегазоносных
площадях. Также в Госгеонедр в январе т.г. обращались депутаты Полтавского облсовета с
требованием остановить действия специальных разрешений "Нафтогаза" в связи с
ненадлежащим исполнением холдингом программ работ на лицензионных участках.
Каплин обвинил "Нафтогаз" в затягивании сроков работ на месторождении: компания
выполнила вовремя только половину программы разработки (в 2011-2013), но не начала
вторую часть работ - бурение разведывательных скважин на Будищанско-Чутивской
площади и Оболонской площади (запланированых на 2014 - 2016). Аналогичная проблема с
Писаревской площадью - в 2014-2016 гг. НАК не начал комплекс геофизических и других
исследований, не выполнил сейсморазведку 3D. При этом "Нафтогаз" неоднократно
обращался в Госгеонедра с просьбой внести изменения в программу работ на
месторождениях - Кабмин в 2014-2016 гг. утверждал финансовый план предприятию в
ноябре - конце декабря, поэтому наладить своевременное финансирование проектов не
удалось. В декабре 2016 г. "Нафтогаз" решил заключить договор с собственной дочкой
"Укргазвыдобування", которая должна была начать выполнение программы разработки
месторождений в 2017 г. Однако Госгеонедр отклонило просьбы в полном объеме.
Аналогично поступил и суд, который отметил, что утверждение финансового плана
"Нафтогаза" обычно происходит в IV квартале текущего года. Поэтому "Нафтогаз" должен
был предусмотреть вероятность такой ситуации и найти альтернативные источники денег
для финансирования разработки месторождений. В итоге суд лишил "Нафтогаз" трех
лицензий, однако госкомпания может оспорить решение в апелляционном суде. Лицензии
на геологическое изучение и промышленную разработку Оболонской, БудищанскоЧутивской и Писаревской площадей Нафтогаз получил в 2011-2012 гг. Ранее руководство
"Нафтогаза" и ее дочерней компании "Укрвыдобування" неоднократно заявляло, что
Государственная служба геологии и недр препятствует работе по увеличению добычи
углеводородов. В конце августа "Укргазвыдобування" заявила, что Украина может
потерять около 3 млрд кубометров годовой добычи газа, а государство - более 28 млрд грн
бюджетных средств из-за бездействия Госгеологии по продлению спецразрешений на
пользование месторождениями.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Группа при комиссии по СРП предложит обязательное
раскрытие конечных бенефициаров

Генпрокуратура арестовала счета
Trafigura

20.09.2017

Рабочая группа межведомственной комиссии по организации
заключения и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП)
предложит изменить нормы об обязательном раскрытии информации.
В частности, Группа при комиссии по СРП предложит включить нормы об
обязательном раскрытии не только основателей (акционеров), но и конечных
бенефициаров участников конкурсов по Варвинскому (Полтавская и Черниговская обл.) и
Берестянскому участках (Львовская, Харьковская и Днепропетровская обл.). Согласно
сообщению министерства энергетики и угольной промышленности, эта норма и недопуск к
конкурсам компаний, не выполняющих лицензионные соглашения и другие обязательства
недропользователя, обсуждалась на заседании рабгруппы 14 сентября при презентации
проектов постановлений Кабинета министров о проведении конкурсов по этим участкам.
Рабочая группа также рассмотрела проект дополнительного соглашения к СРП по
Олесскому участку, направленному на оформление выхода компании Chevron из проекта, а
также обсудила возможность внесения изменений в СРП по Прикерченскому участку в
новой редакции. Кроме того, на заседании рабочей группы были представлены стратегия
поиска и добычи газа и нефти на Юзовском участке, обсуждены замечания и предложения
центральных органов исполнительной власти и народных депутатов к проектам договора
об уступке и изменении в действующее СРП.
Читать полностью >>>
По материалам reform.energy
Cadogan увеличивает уставный
капитал на 2%
22.09.2017

Cadogan Petroleum plc, британская нефтегазовая компания с
активами в Украине, выпустила 4,6 млн акций номинальной стоимостью
0,03 фунта каждая, сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи.
Акции по цене 0,0825 фунта за штуку перейдут в собственность гендиректора
компании Гвидо Микелотти (Guido Michelotti) в качестве оплаты его "бонусов" за 2015-2016
гг (за этот период ему прилагаются бонусы на EUR 431 тыс.). После увеличения уставный
капитал компании будет насчитывать 235,7 млн акций. Как сообщалось, Cadogan
занимается разработкой месторождений в Восточной и Западной Украине, в частности
Дебеславецкого и Черемхивского месторождений.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
В Совет директоров Regal Petroleum plc назначен
новый независимый директор
21.09.2017

Компания Regal Petroleum plc (входит в группу Smart Energy),
осуществляющая в Украине разведку и добычу нефти и газа, сообщает о
новом назначении в Совете директоров компании.
В частности, с 20 сентября 2017 года независимым директором Regal Petroleum plc
стал Крис Хопкинсон, который имеет большой опыт работы в нефтегазовой отрасли. Он
занимал руководящие должности в Казахстане, Африке, Российской Федерации и на
Ближнем Востоке. Г-н Хопкинсон начал свою карьеру в команде «Shell International», затем
продолжил на ключевых руководящих должностях в «ЮКОС» и «Лукойл Оверсиз». Позднее
занимал должность генерального директора Imperial Energy Group, до того момента как
компанию приобрела ONGC в 2009 году. Затем был назначен вице-президентом по
направлению Западная Сибирь в ТНК-BP, старшим вице-президентом по направлению
Северная Африка BG Group, генеральным директором компании International Petroleum
Limited, операционным директором АО «Национальная компания «КазМунайГаз». Крис
Хопкинсон является членом Общества инженеров нефтегазовой отрасли (SPE) и имеет
степень бакалавра в области прикладной физики Университета Сент Эндрюса. Также 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
МехедовскоГолотовщинского и Свиридовского газоконденсатных месторождений (Полтавская обл.)
сроком действия до 2024 года. ООО «Пром-Энерго Продукт» владеет специальными
разрешениями на промышленную разработку Васищевского газоконденсатного
месторождения (Харьковская обл.) сроком действия до 2032 года.
Читати повністю >>>
За матеріалами smart-holding.com
Найбільша газовидобувна компанія України
збільшила видобуток

26.09.2017

Печерский районный суд Киева арестовал средства на счетах ООО
«Трафигура Украина» в Госказначействе и «Альфа-Банке». Об этом
говорится в определениях суда от 19 сентября.
Арест предусматривает запрет любых операций со средствами на счету в
Госказначействе и расходных операций - по счетам в «Альфа-Банке». Арест наложен по
ходатайству следователей Генеральной прокуратуры в рамках расследования по факту
хищения средств должностными лицами ГП «Укрспирт» при закупках природного газа.
Расследование было начато в середине июля этого года. «Из материалов уголовного
производства следует, что в период 2016-2017 гг. по настоящее время должностные лица
ГП «Укрспирт», «Скела Терциум» и неустановленные следствием лица создали преступную
группу и направили свои противоправные действия на незаконное обогащение путем
проведения процедур тендерных закупок природного газа для ГП «Укрспирт», - говорится в
определениях суда. Банковские счета фигуранта расследования «Скелы Терциум» также
арестованы. Кроме того, под арест попали счета управляющей компании «Смарт Энерджи»
(объединяет 3 газодобывающие компании), «Крафт Энерджи» (импортер, торгующий на
бирже природным газом) и еще порядка 20 компаний. В пресс-службе «Смарт-Энерджи»
enkorr сообщили, что в 2016-2017 гг. компания не имела никаких взаимоотношений ни с
«Укрспиртом», ни со «Скелой Терциум». «В течение срока, указанного в постановлении
Печерского районного суда, ООО «Смарт Энерджи» не имело взаимоотношений с
указанными в документе компаниями - ГП «Укрспирт» и ООО «Скела Терциум». Компания
обжалует решения суда в соответствии с действующим законодательством», прокомментировала пресс-служба. Комментарии других компаний на момент публикации
новости получить не удалось. Из обнародованных в системе ProZorro данных о тендерах ГП
«Укрспирт» на поставку природного газа за этот период следует, что ни «Трафигура
Украина», ни «Смарт Энерджи», ни «Крафт Энерджи» не участвовали и не побеждали в
тендерах госпредприятия. В этот период на газовых тендерах «Укрспирта» побеждали ООО
«Промэнерго-Ресурс»,
«Эско-Пивнич»,
«Газсервистрейд»,
«ЛНГ-Трейдинг»
и
«Нефтегазгрупп Деметра». Ни одна из этих компаний не упоминается в обнародованных на
сегодня определениях суда по проводимому Генпрокуратурой делу «Укрспирта».
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Компания "ДТЭК Нефтегаз" планирует бурить
3-4 новые скважины в год
26.09.2017

Компания "ДТЭК Нефтегаз" в ближайший перспективе
планирует ежегодно вводить в эксплуатацию на своих объектах 3-4
новые скважин путем работы 2-3 буровых станков, сообщил директор по разведке и
перспективному развитию "ДТЭК Нефтегаз" Иван Гафич.
"В среднем у нас будут бурить 2-3 буровых станка. Это 3-4 скважины в год, которые
будут вводиться в эксплуатацию", - сказал он. По его словам, вслед за тендером на бурение
четырех скважин на Семиренковском газоконденсатном месторождении, победителем
которого стало ПО "Белоруснефть" и в котором приняло участие 14 компаний, планируется
провести другие тендеры на бурение. "Это первый тендер, по которому должно быть
пробурено четыре скважины, за ним будут другие тендеры. Они построены таким образом,
чтобы в каждом тендере был пул скважин для работы бурового станка не менее 2-3 лет. Это
тот принцип и условие, на которые в Украину приходят иностранные буровые компании", сказал И.Гафич. Он уточнил, что помимо четырех эксплуатационных скважин на
Семиренковском месторождении также планируется пробурить еще две поисковые
скважины глубиной 7 тыс. метров. "По их результатам будет составлена новая программа
бурения на новые глубокие горизонты. У нас есть и другие объекты, там также проводим
тендеры и со следующего года начнется бурение еще минимум четырех скважин", отметил он. По его словам, компания ожидает от каждой новой скважины до 50-100 млн
куб. м газа в год. "Это очень дорогие проекты. У нас созданы геологические модели этих
месторождений, есть прогнозы добычи, оценки потенциала пласта согласно дебитам новых
скважин. Они составляют сотни тысяч кубических метров в сутки. В среднем наша
скважина, если будет построена качественно и если геологи правильно ее заложили и идет
правильное и в необходимом месте раскрытие пласта, в первый год эксплуатации может
давать от 50 до 100 млн куб. м в год", - сказал И.Гафич. Как сообщалось, "ДТЭК Нефтегаз" 25
сентября начало бурение скважины №25 Семиренковского газоконденсатного
месторождения глубиной 5714 м. Буровые работы предоставляет ПО "Белоруснефть",
которое победило в тендере на бурение четырех скважин на этом месторождении. "ДТЭК
Нефтегаз" - операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре
ДТЭК. В портфель активов "ДТЭК Нефтегаз" входят ЧАО "Нафтогазвыдобування" и ООО
"Нефтегазразработка", ведущие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных
участках в Полтавской и Харьковской областях. Объем добычи природного газа по итогам
2016 года составил 1,6 млрд куб. м, газового конденсата – 56,1 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

25.09.2017

Компанія «Укргазвидобування» - з початку 2017 р., станом на 22
вересня, збільшила видобуток газу, у порівнянні з аналогічним періодом
2016 р., на 3,8% - до 11 млрд куб. м.
Відзначається, що приріст видобутого за вказаний період газу становить 400 млн
куб. м, що в 5 разів перевищує зростання видобутку за весь 2016 рік (77 млн куб. м).
«Добовий видобуток газу продовжує триматися на максимальних за останні п'ять років
показниках - 42 млн куб. м», - повідомила прес-служба. Як повідомляв УНІАН, у 2015 році
«Укргазвидобування» порівняно з попереднім роком скоротила видобуток природного газу
на 3,8% - до 14,528 млрд куб. м. За підсумками 2016 року компанія збільшила видобуток
природного газу на 0,5% - до 14,6 млрд куб. м. Відзначимо, з початку 2017 року ПАТ
«Укргазвидобування» виконало 400 операцій за технологією колтюбінгу, що перевищує
показники за весь 2016 рік більш ніж у два рази. Загальний ефект від колтюбінгу станом на
сьогодні оцінюють у 157 млн куб. м природного газу. До кінця 2017 року компанія планує
провести ще не менше 160 операцій. Для порівняння: у 2016 році було виконано 161
операцію з колтюбінгу, у 2015 році – 4. Зараз в експлуатації знаходиться 7 власних
колтюбінгових установок і 2 зовнішнього підрядника – компанії Tacrom. «Наш власний
колтюбінговий флот завантажений на повну: 20 висококласних фахівців у кожній бригаді
працюють цілодобово. Але наразі і цього недостатньо, тому ми залучаємо іноземних
підрядників. Витрати на колтюбінг виправдовують себе: збільшується дебіт свердловин,
підтримується базовий видобуток, забезпечується введення свердловин після ГРП», –
зазначив голова правління ПАТ «Укргазвидобування» Олег Прохоренко.
Колтюбінг – один з перспективних напрямків спеціалізованого обладнання для газонафтової промисловості.
Заснований на використанні гнучких безперервних труб, які замінюють традиційні збірні бурильні труби при роботах
всередині свердловин. Такі труби завдяки своїй гнучкості здатні надати доступ навіть в бічні і горизонтальні
стовбури, крім того не потрібно проводити операції по збиранні / розбиранні бурильної колони.

Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
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Девять лицензий "Укрнафты" на добычу нефти
продлили на 20 лет
27.09.2017

Государственная служба геологии и недр Украины продлила ПАО
"Укрнафта" девять спецразрешений на недропользование на 20 лет. Об этом
сообщает пресс-служба компании.
Госгеонедр приняла решение продлить спецразрешения на недропользование на
Заводивском, Коржевском, Козиевском, Южно-Панасовском, Анастасиевском, Артюхивском,
Рыбальском, Липоводолинском и Качаливском месторождениях. По данным "Укрнафты",
эти месторождения обеспечивают 20% объема добычи нефти и 16% газа компании.
Действие лицензий "Укрнафты" на данные месторождения закончилось в 2017 году. Но
компания не получала одобрение Госгеонедр на продление работы на данных участках изза задолженности по уплате налогов. Поэтому "Укрнафта" вынуждена была остановить
добычу на месторождения. По оценках компании, "с момента остановки первого
месторождения 31 марта 2017, "Укрнафта" потеряла около 68 тыс. тонн нефти и
конденсата и 53 млн куб. м газа". Кроме того, компания не получила около 1 млрд грн
дохода, а государство соответственно - почти 330 млн грн рентных платежей. В связи с
продлением спецразрешений, "Укрнафта" возобновит добычу на всех указанных
месторождениях и возобновит газоснабжение восьми населенных пунктов Сумской
области. Однако в 2018 году заканчивается действие еще 27 лицензий. Компания надеется
также продлить их срок действия. "Укрнафта" должна государству свыше 13 млрд грн
неуплаченной ренты. В компании называют эту сумму исторической задолженностью,
поэтому добилась судебного решения, чтобы наличие налогового долга не являлось
основанием для отказа в выдаче или продлении лицензии. Напомним, партнеры
"Укрнафты" задолжали ей свыше 18 млрд грн за поставленную нефть и нефтепродукты.
Однако, когда пришло время рассчитываться за поставки, должники "Укрнафты" начали
инициировать процедуру банкротства. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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В сентябре европейцы закачают 50 млн куб. м газа
в украинские хранилища
Компания “Укртранснафта” заявила, что на заводах И.Коломойского
испортилась не вся нефть
07.09.2017

Компания “Укртранснафта” заявляет, что на заводах “Привата”
было испорчено около 20% нефти, принадлежащей компании, а не все
380 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба “Укртранснафты”.
В компании отметили, что по результатам инвентаризаций было выявлено
несоответствие качественных характеристик небольшого объёма переданной на хранение
нефти (менее 20%), однако, юридически, подобные претензии можно будет предъявить
только при возврате нефти. “На сегодня не стоит вопрос о денежной компенсации по
качеству нефти, а идут переговоры с НПЗ о возврате всей нефти с хранения с целью
исключения затрат компании по хранению у третьих лиц”, - говорится в сообщении. “Если в
момент возврата нефти хранитель не будет в состоянии вернуть нефть качества
соответствующего акту поклажи, тогда законодательство предусматривает механизм
получения денежной компенсации”, - заявили в компании. Согласно сообщению, судебные
разбирательства проходят в отношении адекватности и обоснованности стоимости услуг
хранения нефти, а не о компенсациях несоответствий по качеству. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Коломойский кинул Украину
на 350 млн долл.
07.09.2017

Технологическая нефть, которая была выкачана из магистральных
нефтепроводов "Укртранснафты" и хранилась на заводах группы "Приват",
стала некачественной.
По словам главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, были
проведены минимум две выездные проверки на заводы, которые подтвердили наличие
нефти в нужном количестве, но в несколько ином качестве. "Это может означать, что либо
нефть в процессе хранения смешивалась с чем-то иным, либо она изменила качество за
время хранения, либо она была залита в резервуары, которые содержали что-то другого
качества", – пояснил А.Коболев. Отклонение от качества было зафиксировано, подчеркнул
он. "Как получить компенсацию за разницу в качестве, Гавриленко собирается определить
до конца года. Мы считаем, что оптимальной является денежная компенсация за эту
нефть", – заявил глава "Нафтогаза". На вопрос о том, во сколько оценивается указанная
нефть, глава НАК ответил: "По рыночной стоимости нефти. Это и есть задача Гавриленко
(глава "Укртранснафты" Николай Гавриленко – ЭП). Забирать некачественную нефть я не
вижу смысла - она нам не нужна. Речь идет о более 380 тыс. тонн". Напомним, что в мае
2014 г. "Укртранснафта", которой тогда руководил Александр Лазорко, менеджер
владельца группы "Приват" Игоря Коломойского, по своей инициативе выкачала из
магистральных нефтепроводов 675 тыс. тонн технологической нефти. А.Лазорко от имени
"Укртранснафты" тогда же заключил с фирмами И.Коломойского договора о хранении
технической нефти сроком на Кременчугском, Надворнянском и Дрогобычском НПЗ группы
"Приват". Сейчас А.Лазорко находится в розыске и сбежал из Украины в Великобританию.
Рыночная цена нефти в Украине в настоящее время составляет 800-860 долл./тонну.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
ПАО "Укртранснафта" готовит рекордную виплату
дивидендов "Нафтогазу"

19.09.2017

Трейдеры Trafigura Sarl (Швейцария), ООО "Trafigura Украина" и MND
(Чехия) закачали 3 млн куб. м природного газа на таможенный склад ПАО
"Укртрансгаз". Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".
Это первые объемы газа, которые трейдеры хранят в подземных хранилищах в
режиме "таможенного склада". Особенность такого режима в том, что трейдеры могут
хранить газ три года (1 095 дней) без уплаты таможенных платежей и при условии
дальнейшей транспортировки газа с территории Украины. Тариф на хранение газа на
"таможенном складе" не отличается от обычного тарифа хранения в ПХГ - 112 грн за 1 000
куб. м (около 0,4 евро/МВт) за цикл хранения. По данным "Укртрансгаза", на сентябрь
трейдеры подали заявки на закачку в "таможенный склад" около 50 млн куб. м газа. При
этом "Укртрансгаз" готов предоставить услуги по хранению более 14 млрд куб. м
природного газа - дешевле, чем в других странах Европы. Подобные контракты с
"Укртрансгазом" заключили восемь компаний, занимающихся торговлей нефтью и газом.
Процесс подписания идет еще с несколькими трейдерами. Директор по развитию бизнеса
"Укртрансгаза" Сергей Макогон отмечает, что запуск "таможенного склада" - это шаг к
созданию регионального газового хаба на базе украинских ПХГ. В начале августа 2017 года
источник enkorr в Энергетической таможне сообщил, что трейдеры уже начали оформлять
газ в режиме "таможенного склада". Но в "Укртрансгазе" опревергли эту информацию. "В
первую очередь, оператор украинской ГТС и системы газохранилищ планирует продавать
услуги хранения газа трейдерам соседних стран с дефицитом газовых хранилищ: Польше,
Венгрии, Румынии, Словакии и Молдове", - рассказывали в пресс-службе. В "Укртрансгазе"
отмечали, что каждая из этих стран заявила о планах увеличить собственные хранилища,
суммарным объемом на 3,57 млрд куб. м. Тогда как "Укртрансгаз" оперирует подземными
хранилищами газа, объемом свыше 31 млрд м³. В последние годы Украина самостоятельно
заполняет их менее, чем на 50% (за исключением подготовки к отопительному сезону).
Свободные мощности компания предлагает иностранным трейдерам для хранения газа.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
СБУ заблокувала призначення поляка на посаду
голови «Укртрансгазу»
20.09.2017

СБУ заблокувала призначення Павела Станьчака на посаду голови
«Укртрансгазу». Він повинен був керувати ГТС України, про що у серпні
прийняла відповідне рішення наглядова рада цієї фірми.
За словами Андрія Коболєва, голови «Нафтогазу України», концерну, якому
належить 100% акцій «Укртрансгазу», попри те, що наглядова рада обрала дуже доброго
кандидата, призначення Павела Станьчака на цю посаду було заблоковано СБУ. Коболєв
розповідає, що Служба безпеки України не надала польському спеціалістові доступу до
державних таємниць цього підприємства. У такій ситуації, розповідає шеф «Нафтогазу»,
Павел Станьчак не міг би ефективно керувати «Укртрансгазом». Це підприємство
відповідає за накопичення, розподілення і транзит газу територією України. Павел
Станьчак – це менеджер, що має 25-річний досвід праці у газотранспортному секторі. Він
працював, зокрема, в таких фірмах, як Gaz-System та PGNiG.
Читати повністю >>>
За матеріалами polradio.pl
 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ)

Как Гройсман шагнул навстречу интересам
Дмитрия Фирташа

20.09.2017

ПАО "Укртранснафта" направит 2,66 млрд грн нераспределенной
прибыли на выплату дивидендов своему акционеру - НАК "Нафтогаз
Украины". Такую информацию компания раскрыла для НКЦБФР.
Решение о выплате дивидендов приняли акционеры на общем собрании компании
14 сентября 2017 г. Сумма дивидендов станет очередным рекордом в истории компании: в
2016 году "Укртранснафта" направила на выплату НАКу 100% чистой прибыли - 1,519 млрд
грн. Это были самые большие дивиденды с момента основания компании. Выплата
дивидендов пройдет в два этапа: 1,5 млрд грн направят на выплату до 30 сентября, 1,162
млрд грн - до 15 декабря 2017 г. В 2016 г. "Укртранснафта" уменьшила чистую прибыль на
5,6% (на 90,682 млн грн) по сравнению с 2015 г. - до 1,519 млрд грн. При этом чистый доход
компании вырос на 5,2% (на 174,744 млн грн) - до 3,5 млрд грн. Отметим, транзит нефти
через Украину в 2017 г. составит 14 млн тонн, прогнозирует ПАО "Укртранснафта".
"Транзит составит около 14 млн тонн. Это несколько больше, чем в 2016 г., но меньше, чем
в 2015 году", - сказал журналистам глава компании Николай Гавриленко. Он напомнил, что
этот показатель не зависит от "Укртранснафты", поскольку определяется объемом заявок
европейских покупателей российской нефти. Глава "Укртранснафты" сообщил, что объем
внутренней транспортировки нефти по Украине прогнозируется на уровне 1,7 млн тонн. По
его данным, в 2017 году "Укртранснафта" уже обеспечивала транспортировку около 0,5 млн
тонн азербайджанской нефти на Кременчугский НПЗ. ПАО "Укртранснафта", 100% акций
которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором
нефтетранспортной системы страны. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС)

Интерес к управлению украинской ГТС проявляют четыре
крупнейшие мировые компании
09.09.2017

Интерес к управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины
проявляют четыре крупнейшие мировые компании – операторы
газотранспортных систем.
"Наша ГТС должна быть прагматически интересной. У нас есть четыре, конкретные
интересанта. Это 4 крупные мировые компании. Две из них входят в категорию
наибольших. Они являются владельцами и операторами больших (газотранспортных –
ред.) систем в Европе. Для них это является стратегически интересным и потенциально –
финансово интересно. Он пришли к нам и ведут переговоры о том, какие могут быть
условия вхождения в украинскую ГТС", – сказал глава правления Национальной
акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. При этом глава "Нафтогаза"
подчеркнул, что европейские компании сейчас выбирают между двумя предложениями:
украинским и российским. "Они выбирают между вариантами. Им предлагает свой вариант
"Газпром" и у них есть предложение от нас. Предложение "Газпрома" очень интересное –
"Северный Поток – 2" по своим финансовым показателям – это интересный проект.
"Газпром" предлагает 50%, гарантии, деньги. Нам нужно стать не менее интересными – это
конкуренция, это рынок", – сказал Коболев.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
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Газовый бизнес венского узника Дмитрия Фирташа идет на поправку.
На днях Кабмин резко упростил жизнь компаниям по поставке газа,
большинство которых принадлежит опальному магнату.
Отныне они будут получать дивиденды от своей работы наличными, пишет
обозреватель «ОЛИГАРХА» Олег Кульбида в статье «Фирташ взял Гройсмана в сеть». «Шаг
навстречу интересам Дмитрия Фирташа глава Кабмина сделал 23 августа, поставив
подпись под постановлением №667, - отмечает автор. -Им были внесены коррективы в
правительственный документ «Некоторые вопросы расчетов за потребленный природный
газ», по которому живут ключевые игроки этого рынка, включая поставщиков голубого
топлива – так называемые «газсбыты». Отныне для них Кабмин предусмотрел поблажку в
виде возможности самостоятельно распоряжаться средствами, которые они получают за
свои услуги». Олег Кульбида напоминает, что газсбыты из сферы управления группы «РГК»
Дмитрия Фирташа, являющейся крупнейшим игроком на этом рынке, за последний год
реализовали населению газа на 48,7 млрд грн.
Подробнее читайте здесь >>>
© Олег Кульбида, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
Бизнес-партнера Фирташа
снимают с трубы
13.09.2017

Глава легендарного трейдера «Укргаз-энерго» Игорь Воронин теряет
контроль над собственной газовой империей. Как стало известно
«ОЛИГАРХУ», недавно из орбиты его влияния вышел «Кировоградгаз», а уже в
ближайшее время по этому же пути пойдет «Черкассыгаз».
Эстафету по управлению обоими компаниями примет на себя НАК Нафтогаз
Украины», давно положивший глаз на нишу, занимаемую региональными
газонаснабжающими компаниями. Газораспределительная инфраструктура Украины
сосредоточена в руках четырех десятков гор- и облгазов, но реальное количество игроков
на этом рынке в десятки раз меньше. Половина из этих компаний контролируется группой
Дмитрия Фирташа, а вторые 50% управляются крупными региональными бизнесменами.
Игорь Воронин – самый видный из них. Во-первых, он занимает второе место по количеству
контролируемых «облгазов» (к его орбите влияния традиционно относились
«Кировоградгаз», «Черкассыгаз», «Мелитопольгаз» и «Уманьгаз»). Во-вторых, Воронин –
один из самых известных бизнесменов на энергетическом рынке. Своей популярности он
обязан вездесущему Дмитрию Фирташу. Именно по его протекции в 2006 г. Игорь Павлович
возглавил ЧАО «Укргаз-энерго» - структуру, через которую в Украине продавала
импортируемый газ скандальная прокладка Rosukrenergo. Недавно, как писал «ОЛИГАРХ»,
против «Укргаз-энерго» было открыто дело о банкротстве, которое может закончиться его
ликвидацией. Но это не все плохие новости. Черная полоса началась и в жизни самого
Игоря Воронина. Как стало известно «ОЛИГАРХУ», летом этого года он утратил
оперативный контроль над одной из своих газовых компаний. Речь идет о
вышеупомянутом «Кировоградгазе»: там было проведено внеочередное собрание
акционеров, на котором утверждено решение о полной смене правления, ревизионной
комиссии и наблюдательного совета. В результате с должности главы правления был
смещен близкий Воронину Игорь Ященко (его место сейчас занимает Александр Гладкий),
при этом кресло главы набсовета было зачищено от самого Воронина, на место которого
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был назначен Олег Диденко. Кандидатуры Диденко и Гладкого – это выбор НАК «Нафтогаз
Украины», по инициативе которого и прошло упомянутое собрание акционеров. Для этого
компании Андрея Коболева не требовалось помощи от миноритария «Кировоградгаза» —
ООО ИК «Финлекс-Инвест» потому что в собственности «Нафтогаза» находится немногим
более 50% акций «Кировоградгаза». А этого, по нынешним нормам Закона «Об
акционерных обществах», достаточно для кворума. Произошедшее – приличный удар по
бизнесу Игоря Воронина: в рамках его газовой империи «Кировоградгаз» был крупнейшим
из региональных поставщиков (чистый доход этой компании за прошлый год составил 1,6
млрд грн.). Но это не все. Как стало известно «ОЛИГАРХУ», в ближайшее время из орбиты
Воронина выйдет еще одна компания – «Черкассыгаз». В этом случае поводом стали
события десятилетней давности, когда командой Игоря Воронина был запущен процесс
увеличения уставного фонда черкасской компании. Будучи одним из ее акционеров,
«Нафтогаз Украины» подписался на допэмиссию и заплатил причитающуюся сумму (14,5
млн грн.), но это ничего не дало: выяснилось, что деньги НАКа застряли у посредника (ООО
«Априори»), который в 2007 г. благополучно ликвидировался. В итоге получилось так, что
пакет «Нафтогаза» в «Черкассыгазе» оказался «размыт» с контрольных 51% до ничего не
решающих 9,9%. На тот момент это событие вряд ли кого-то сильно расстраивало: тогда
«Нафтогаз» управлялся Евгением Бакулиным – менеджером нынешнего главы
«Оппозиционного блока» Юрия Бойко, известного доверительными отношениями с
партнером Игоря Воронина Дмитрием Фирташем. Но у сегодняшней команды «Нафтогаза»
сентиментальности к интересам Игоря Воронина нет. По данным «ОЛИГАРХА», по факту
умышленного распыления акций «Черкассыгаза» в этом году Генпрокуратура открыла
уголовное производство, а недавно решением суда ценные бумаги «Черкассыгаза» были
арестованы. Эта так называемая обеспечительная мера будет действовать до момента
рассмотрения судом базового требования подопечных Андрея Коболева: отмены
допэмиссии акций черкасской компании. Если иск будет удовлетворен, в управление
«Нафтогаза» вернется 51%-ный пакет, которого достаточно для проведения кадровой
перезагрузки по кировоградскому сценарию.
Читать полностью >>>
© Олег Кульбида, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
Газовий бізнес Фірташа залишився
без керівника
26.09.2017

Олександр Притика звільнився з посади голови ТОВ "Регіональна
газопостачальна компанія" (РГК), що управляє всім газовим бізнесом
Дмитра Фірташа. Про це ЕП повідомив сам Притика.
При цьому він не пояснив причин свого рішення. За даними джерел ЕП, звільнення
Притики пов'язано з конфліктом між ним і Фірташем, що виник на грунті кадрових
розбіжностей щодо однієї з підконтрольних РГК компаній. "Насправді ці розбіжності були
тільки приводом для звільнення. Притика давно хотів піти", - каже джерело. Олександр
Притика був главою РГК з моменту її заснування - з 2010 року. "Це (РГК - ЕП) був
авторський проект Притики в рамках бізнесу Фірташа. З його звільненням компанія,
швидше за все, припинить своє існування", - каже джерело ЕП. Рішення про звільнення з
РГК було прийнято Олександром Притикою 21 вересня. За день до цього ЕП провела з ним
інтерв'ю, яке буде опубліковано найближчим часом. "Регіональна газопостачальна
компанія" управляє 22-ма облгазами (операторами газорозподільних мереж) і двома
десятками газсбутів (компаній з продажу газу населенню).
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
 НПЗ & ГПЗ. ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ

Высокий суд Англии признал возможным взыскание
с Украины $144 млн по иску "Татнефти"

области отказал в открытии апелляционного производства по жалобам представителей
ПАО “Одесский НПЗ”, ООО “Энергия и газ Украина” и представителя непосредственно
Сергея Курченко. Российская компания “Лукойл” приобрела два пакета акций ОАО
“Одесский НПЗ” по 25,95% на некоммерческих конкурсах в 1999 г. 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 г., однако затем вновь был
остановлен в октябре 2010 года 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” Сергея 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”.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Шебелинский ГПЗ за 8 мес. 2017 г. незначительно
снизил переработку
19.09.2017

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская
обл.) в январе-августе 2017 г. сократил переработку нефтяного сырья
на 0,2% (на 0,6 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом
2016 года – до 334,3 тыс. тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и
угольной промышленности, в августе 2017 года ГПЗ увеличил переработку на 10,9% (на 4,7
тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года – до 47,7 тыс. тонн. Таким
образом, доля ШГПЗ в общей структуре переработки сырья ПАО "Укргазвыдобування" за
восемь месяцев 2017 года составила 95,2% (334,3 тыс. тонн из 351,2 тыс. тонн). В январеавгусте текущего года завод сократил производство бензина на 18,8% (на 20,9 тыс. тонн)
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 90 тыс. тонн, дизтоплива – на
23,8% (на 20,5 тыс. тонн), до 65,8 тыс. тонн, мазута – на 34,9% (на 12,5 тыс. тонн), до 23,3
тыс. тонн. Загрузка мощностей ШГПЗ в январе-августе-2017 составила 50,1% против 50,2%
за аналогичный период 2016 года. Как сообщалось, в 2016 году "Укргазвыдобування"
увеличило объемы переработки нефтяного сырья на 11,8% (на 54,4 тыс. тонн) по
сравнению с 2015 годом – до 515,4 тыс. тонн. В частности, Шебелинский ГПЗ в 2016 году
увеличил переработку нефтяного сырья на 7,9% (на 36,5 тыс. тонн) по сравнению с 2015
годом – до 497,2 тыс. тонн. ГПЗ в 2016 году снизил производство бензина на 11,6% по
сравнению с 2015 годом – до 156,3 тыс. тонн, мазута – на 7,4%, до 51,1 тыс. тонн, но
увеличило производство дизтоплива на 7,5% – до 116,8 тыс. тонн. Коммерческий директор
"Укргазвыдобування" Сергей Федоренко прогнозировал увеличение переработки
компанией в 2017 году на 3-7% – до 530-550 тыс. тонн. "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.
Шебелинский ГПЗ в 2016 году перешел на выпуск бензинов и дизтоплива качества Евро-4.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
 ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ

В Україні планується запуск ринку
біоетанолу та біодизелю

13.09.2017

Высокий суд Англии и Уэльса признал возможным выполнение на
территории Великобритании решения международного арбитража по
выплате Украиной $144 млн. в пользу российской "Татнефти".
Как сообщается в проспекте евробондов Украины, наша страна информирована о
таком решении Высокого суда Англии 25 июля 2017 года, на его оспаривание отведено 22
дня. Как сообщалось, "Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в
2008 г. в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной
защите инвестиций из-за ситуации вокруг "Укртатнафты". "Укртатнафта" создана в
соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 г. на базе
Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам,
близким к "Татнефти", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще
8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных
разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически
обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игоря
Коломойского и Геннадия Боголюбова. В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу
"Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере
$112 млн, а также проценты. В том же году Украина инициировала производство в
Апелляционном суде Парижа с целью отмены этих двух арбитражных решений, заявив, что
состав арбитража не обладал компетенцией для рассмотрения спора, а один из арбитров не
соответствовал требованиям независимости и беспристрастности. Апелляционный суд
Парижа в конце 2016 года оставил в силе два арбитражных решения, обязывающих
Украину выплатить ПАО "Татнефть" $112 млн, а также проценты.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Кабмин поручил провести инвентаризацию
конфискованного Одесского НПЗ
13.09.2017

Соответствующее распоряжение Кабинет министров одобрил на
заседании в среду, дополнив свое решение о передаче этих
имущественных комплексов ФГИ от 18 августа этого года.
Министерство энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом
госимущества проведут инвентаризацию имущественных комплексов (движимое и
недвижимое имущество, земельные участки), конфискованных у ПАО “Одесский
нефтеперерабатывающий завод” (НПЗ) и ООО “Энергия и газ Украина” и переданных на
ответственное хранение и в оперативное управление ГП “Укртранснефтепродукт”.
Согласно пояснительной записке к документу, без такой инвентаризации передача
имущества Фонду невозможна, тем более что четкий перечень этого имущества
отсутствует в судебном решении о конфискации. Как сообщалось, 18 августа Кабмин решил
передать имущественные комплексы (движимое и недвижимое имущество, земельные
участки), конфискованные у ПАО “Одесский нефтеперерабатывающий завод” и ООО
“Энергия и газ Украина”, в управление Фонда госимущества Украины. 19 июня этого 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. 21 июля Апелляционный суд Одесской
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Держенергоефективності розробило законопроект про запуск ринку
біоетанолу та біодизеля. документ буде представлений на реєстрацію і
розгляд в парламент.
Ідея законопроекту полягає в створенні законодавчої основи, яка буде стимулювати
виробництво і використання біоетанолу та біодизелю з української сировини. Для України,
яка в значній мірі залежна від імпорту нафтопродуктів, це - актуальне питання.
Міненерговугілля, Мінагрополітики, асоціація «Укрбіотопливо», ДП «Укрспирт» та інші
організації розповіли про існуючі проблеми в цій сфері. Вони акцентували увагу на
нагальну потребу створення ринку і висловили свої пропозиції до законопроекту. Раніше
керівник Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков заявляв, що сьогодні в
рамках реформування спиртової галузі країни на перший план виступає задача пошуку
нових альтернативних можливостей застосування етилового спирту. Це можливо тільки
шляхом перепрофілювання частини надлишкових потужностей на технічні потреби і
виробництво
біоетанолу.
Найближчим
часом
доопрацьований
законопроект
Держенергоефективності про запуск ринку біоетанолу та біодизелю буде представлений на
реєстрацію і розгляд в парламент. Законопроект пропонує створити гарантований ринок
біоетанолу і біодизеля, для чого необхідно визначити обов’язкову частку біокомпонентів в
загальному обсязі реалізованих в Україні моторних палив, зокрема: біоетанолу — не менше
3,4% (енергетичних) з 1 липня 2018 року і 4,8% (енергетичних) з 1 липня 2019 року.
біодизелю — не менше 2,7% (енергетичних) з 1 липня 2018 року. Крім цього, як стало
відомо, передбачений облік і контроль вмісту біокомпонентів у моторному паливі, а також
відповідальність за недотримання вимог.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

 НАФТОБАЗИ & ПАЛИВНІ ТРУБОПРОВОДИ. РИНОК БЕНЗИНУ. ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА. ЗРІДЖЕНОГО ГАЗУ (LNG)

В порту Южный впервые за пять лет
заработал нефтетерминал
01.09.2017

В акваторию порта Южный в пятницу, 1 сентября, прибыл танкер
Panagia Armata под флагом Мальты, сообщили в южненском филиале
Администрации морских портов Украины.
Судно будет нагружено 84 тыс. тонн нефти с причала морского нефтетерминала
Южный. Как отмечается, с 2012 г. по настоящее время МНТ Южный не совершал операций
по перегрузке нефти. Таким образом, нефтетерминал возобновил свою работу впервые за
последние 5-ть лет. МНТ Южный предназначен для приема нефти с танкеров и из
нефтепровода Одесса-Броды в резервуарный парк, транспортировки нефти с МНТ Южный
по Одесса-Броды, а также для отгрузки нефти в танкеры. Терминал выполнял свою
деятельность с 2003 по 2011 г. За последний активный 2011 перегружено ≈ 1 млн. т. нефти.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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Основатель «Фактора» передумал открещиваться
от бензина Курченко

ГІРНИЧО-МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

06.09.2017

Печерский районный суд Киева принял решение в затянувшемся деле
№757/43422/16-ц, оставив без рассмотрения иск неназванного физлица к ГП
«Укртранснефтепродукт».
В нем истец требовал установить два юридических факта. Первый - что реализация
арестованных нефтепродуктов Одесского НПЗ Сергея Курченко в рамках уголовного
производства № 12014160020000076, совершенная ООО «Укройлпродукт» по договору с ГП
«Укртранснефтепродукт» от 15.10.2014 г, была законной. Второй - что сам истец был
непричастен к заключению указанного договора от 15.10.2014 г, и реализации упомянутых
нефтепродуктов, которые были признаны вещественными доказательствами в рамках
уголовного производства № 12014160020000076. Иск поступил в суд еще в сентябре 2016
г., однако с тех пор заявитель утратил интерес к своему начинанию. В итоге, приняв во
внимание его неявку на судебное заседание, спустя почти год суд решил закрыть дело.
«ОЛИГАРХ» выяснил, кто является этим самым истцом. По нашим данным, иск к ГП
«Укртранснефтепродукт» подавал Сергей Тищенко - основатель топливной группы
«Фактор». Интересно, что еще в июне 2016 г. в интервью БизнесЦензору он фактически
подтвердил, что ООО «Укройлпродукт» является его компанией, хотя официально
компания, как уже писал «ОЛИГАРХ», записана на некоего Александра Кота. ...
Читать полностью >>>
© Егор Кажанов, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
GT Group начинает импорт СУГ
через Одессу
07.09.2017

Компания GT Trade, входящая в пул «Газтрон-Украина», впервые
поставит танкер с СУГ на терминал «Укрлоудсистем» (г. Одесса). Об этом
сообщила пресс-служба GT Group.
Танкер доставит 2,6 тыс. т алжирского СУГ 8-10 сентября, говорится в сообщении.
Как сообщал enkorr, GT Group проведет сегодня, 7 сентября, аукцион по продаже 300 т из
этого ресурса. Ранее морские поставки газа в Украину осуществлялись через терминал
«Хим-Ойл-Транзит-Юкрейн» в Черноморске. Отличительной чертой «Укрлоудсистем»
является наличие резервуарного парка мощностью единовременного хранения 6000 т. «За
счет использования мощностей терминала в порту Одессы пропускная возможность
южного региона может быть расширена до 20-25 тыс. т в месяц, а железнодорожные
поставки дополнены автотранспортными», - сообщили в пресс-службе GT. Как сообщалось
ранее, перевалка в Черноморске ограничивала морской импорт СУГ в Украину наличием
свободного ж/д-парка. Поскольку из-за отсутствия резервуаров в порту суда вынуждены
разгружаться сразу в цистерны. Из-за низкой оборачиваемости ж/д-цистерн в Украине
участники рынка оценивают максимальные возможности Черноморска по приему СУГ с
моря на уровне 9-10 тыс. т в месяц. По данным enkorr, «Укрлоудсистем» продолжит работу
в смешанном режиме, переваливая газ как с судна, так и в судно. По мнению участников
рынка, в 2018 г. стоит ожидать переориентации объемов ТШО, переваливающихся сегодня
через «Укрлоудсистем», на украинский рынок. Перевалочные комплексы «Укрлоудсистем»
и «Хим-Ойл-Транзит-Юкрейн» входят в сферу влияния группы «Приват». ...
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" не вдалося позбутися
поруки у Верховному суді
18.09.2017

Верховний Суд відмовився розглядати справу за скаргою ТОВ «Вест
Ойл Груп» на постанову Вищого госпсуду, якою компанії було відмовлено в
задоволенні позову до ліквідатора банку «Форум».
Справа про визнання припиненою поруки за борговими зобов’язаннями ТОВ
"Золотий екватор" як позичальника за договором про відкриття кредитної лінії №10020/13/30-КL від 29.03.2013 розглядалася судами фактично по «другому колу». На
«першому колі» (у квітні-вересні 2015 р.) Госпсуд м. Києва, Київський апеляційний госпсуд
та Вищий госпсуд задовольнили позов ТОВ «Вест Ойл Груп», однак Верховний Суд скасував
відповідні рішення й відправив справу для розгляду по новому колу. Зрештою з жовтня-16
по квітень-17 суди виносили рішення вже на користь ліквідатора банку «Форум». Згідно з
судовими матеріалами, ТОВ «Вест Ойл Груп» виступало поручителем по всім боргових
зобов’язанням ТОВ «Золотий екватор» по кредитному договору №1-0020/13/30-КL від
29.03.2013, причому строк поруки не був встановлений, тоді як кінцевим терміном
повернення кредиту було встановлено 31.12.2019. Водночас як зауважував ВГСУ, в зв`язку з
порушенням боржником строків повернення кредиту, кредитор використав право на
односторонню зміну умов кредитного договору, надіславши 19.11.2014 боржнику вимогу
про дострокове повернення всієї суми боргу (така ж вимога була направлена 19.11.2014 і
поручителю). Як писав Finbalance, ліквідатор банку «Форум» отримав судові рішення щодо
стягнення 500 млн грн з ТОВ «Золотий екватор» (позичальник за кредитним договором
№1-0020/13/30-KL від 29.03.2013) та 150 млн грн – з ТОВ МПП «ВК Імпекс» (позичальник за
кредитним договором №1-0021/13/30-KL від 29.03.2013). Але вказані компаніїпозичальники домоглися в судах відстрочки на виплату боргів – відповідно до осені 2021
року та весни 2022 р. Причому затверджений судами графік виплат передбачає, що в
кожному з випадків 80% виплат боргів припадає на останній рік відстрочки. Наразі ж
передбачено, що ліквідація банку «Форум» буде тривати до червня 2018 р. ФГВФО оцінював
вартість заставного майна по двом вказаним кредитам на 502,4 млн грн. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

На Київщині виявили незаконне
видобування піску
09.09.2017

Прокуратура Київської області виявила незаконне видобування
піску у Бориспільському районі, проведено ряд обшуків, вилучено техніку
та арсенал зброї. Про це повідомляє прокуратура Київської області.
У п’ятницю, 8 вересня, Бориспільскою місцевою прокуратурою спільно зі
співробітниками поліції та Управлінням захисту економіки по Київській області, у рамках
розслідування кримінального провадження, проведено ряд обшуків за місцем видобування
піску, а також на товаристві, яке здійснює вказану діяльність і в головного бухгалтера. У
ході досудового розслідування встановлено, що на території Бориспільського району, в
межах Глибоцької сільської ради, функціонує піщаний кар’єр, яким на праві оренди володіє
одне з товариств та здійснює видобування піску. Видобутий пісок застосовували в якості
матеріалу для благоустрою, рекультивації та планування площадок Гартівського родовища
площею 27,3 га. У 2015 році на товаристві була проведена планова перевірка, під час якої
встановлено порушення, у тому числі, відсутність гірничного відводу. Наказом Державної
служби геології та надр України дію спецдозволу на видобування піску зупинено і не
відновлено. Втім, встановлено, що протягом 2016 року товариством незаконно
здійснювався видобуток піску, що порушує встановлені правила охорони надр та створює
небезпеку для довкілля. Під час проведення слідчих дій на кар’єрі виявлено та вилучено 2
автівки із піском, екскаватор, а також вилучено документацію стосовно діяльності
вказаного підприємства. За місцем проживання головного бухгалтера товариства під час
обшуків виявлено та вилучено пістолети, автомати, велику кількість патронів.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області
Губернатор Херсонской ОГА выдал Херсонскому
морпорту квоты на добычу песка
11.09.2017

Губернатор утвердил ГП «Херсонский МТП» квоты на добычу
полезных ископаемых местного значения в 2017 г. в пределах Шабского
месторождения песка в объеме 200 тыс.куб.м песка.
Как сказано в распоряжении губернатора, контроль за выполнением данного
распоряжения он возложил на заместителя председателя областной государственной
администрации Евгения Рищука, который связан с ООО «Юг песок». Эта фирма пока строит
дороги, но собирается, по словам наших источников в ОГА, заняться добычей песка в
Олешковском районе. Ранее, Глава Херсонской ОГА утвердил ООО «Южноукраинский песок»
квоты на добычу полезных ископаемых местного значения в 2017 г. в пределах
Подокалиновского месторождения песка в объеме 70 тыс.куб.м. Учредителями компании,
согласно данным аналитической системы Youcontrol являются Владимир Черепович (он же
ее руководитель), Тамара Осауленко, Виталий Калимбет и ООО «Надра». Учредителями
последнего ООО являются Калимбет и Черепович. Виталий Калимбет является
соучредителем ООО «Васко-импорт» совместно с Камалом Мамедовым - родным братом
члена исполкома Херсонского горсовета от БПП Садияра Мамедова. Владимир Черепович
является соучредителем ООО «Лики Таврии». 51% этой компании принадлежит ООО
«Инвестиционная компания «Укркапитал». Конечным бенефициаром этой компании
является известная телеведущая, жена одиозного Виктора Медведчука Оксана Марченко.
Читать полностью >>>
По материалам most.ks.ua
Омеляновський кар'єр планує розміщення облігацій
серії А на 30 млн. грн.
19.09.2017

Загальні збори учасників ТОВ "ОМЕЛЯНІВСЬКИЙ КАР'ЄР" прийняли
рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків
статутного капіталу.
Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів:
15 % ресурсів, залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати для закупівлі
матеріалів, 70 % ресурсів, залучених від продажу облігацій, – для оплати обладнання та
устаткування, 15 % - для оплати робіт, необхідних для збільшення обсягів виробництва та
розширення асортименту продукції, що випускається, та переліку послуг, що надаються.
Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про
розміщення цінних паперів, відомості про кількість часток емітента, якими вони володіють:
1) Товариство з обмеженою відповідальністю «БАУ-КАПІТАЛ», в особі директора
Пилипенка Сергія Олександровича, що володіє часткою у розмірі 99,0% статутного капіталу
Товариства; 2) Пилипенко Олександр Сергійович, що володіє часткою у розмірі 0,66%
статутного капіталу Товариства; 3) Суботенко Микола Олексійович, що володіє часткою у
розмірі 0,167% статутного капіталу Товариства; 4) Суруп Володимир Юрійович, що володіє
часткою у розмірі 0,173% статутного капіталу Товариства. Інформація щодо можливості
конвертації цінних паперів: облiгацiї Товариства, щодо яких прийнято рiшення про
приватне розмiщення, не конвертуються в iншi цiннi папери. Інша суттєва інформація
відповідно до проспекту емісії: іншої суттєвої iнформацiї немає.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua.cbonds.info

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС

Компанія «Параллель» розпочала зберігати паливо
на нафтобазі в Запоріжжі

Украина за 8 мес. сократила выпуск стали
на 16%, проката - на 18%

28.09.2017

Компанія «Параллель» розпочала прийом, зберігання та видачу
нафтопродуктів ще на одній нафтобазі. Сховище розташоване в місті
Запоріжжя, на території ТОВ «Мотор Січ-Ойл» й використовується
нафтотрейдером на правах договору зберігання.
Перед початком експлуатації об'єкта фахівці «Параллелі» провели технічний аудит
сховища. Підсумки оцінки показали, що рівень технічного стану нафтобази, умови
збереження якості нафтопродуктів та безпека праці відповідають прийнятим в компанії
стандартам. «Ще одне сховище дозволяє нам забезпечити безперебійне постачання
паливом споживачів нашого південного регіону, а також відкриває можливості для більш
інтенсивної торгівлі дрібним оптом, знижує витрати на логістику та зберігання», прокоментував подію Христо Іванчев, генеральний директор компанії «Параллель». Зараз
паливо «Параллелі» реалізується на 15 АЗС в Запорізькій області та ще на двох АЗС у
Дніпропетровській області. Також у компанії є велика кількість корпоративних клієнтів в
цих регіонах. Відзначимо, що в січні 2016 року «Параллель» розпочала зберігати своє
паливо на нафтобазі в м. Слов'янськ (Донецька обл.). Крім того, постачання інших АЗС і
видача нафтопродуктів оптовим клієнтам «Параллель» здійснює й з нафтобази в м Дніпро.
Читати повністю >>>
За матеріалами scm.com.ua
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07.09.2017

Украинские горно-металлургические предприятия по итогам
января-августа 2017 г. сократили производство стали, согласно
оперативным данным, на 16% по сравнению с аналогичным периодом
2016 года - до 13,826 млн тонн.
Как сообщили в объединении металлургических предприятий "Укрметаллургпром"
(Днепр) в пятницу, выпуск общего проката за восемь месяцев снизился на 18% - до 11,806
млн тонн, чугуна - на 20%, до 12,772 млн тонн. Выпуск труб за указанный период возрос на
28% - до 691 тыс. тонн, тогда как кокса снизился на 21% - до 6,859 млн тонн. В августе было
произведено 1,924 млн тонн стали, 1,610 млн тонн общего проката, 1,816 млн тонн чугуна,
93,9 тыс. тонн труб и 912 тыс. тонн кокса. Как сообщалось, в 2016 году выпуск стали возрос
на 6% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн, чугуна - на 8%, до 23,6 млн тонн,
общего проката - на 6%, до 21,4 млн тонн. Выпуск труб за этот период сократился на 1% до 849 тыс. тонн, но возрос кокса - на 10% - до 12,723 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Метпредприятия в октябре намерены нарастить выпуск
металлопродукции на 5-6%
13.09.2017

Металлургические предприятия Украины в октябре 2017 г. намерены
нарастить выплавку стали на 5,3% по сравнению с запланированными
показателями в августе - до 2 млн тонн с 1,9 млн тонн.
Как сообщается в информационной справке объединения металлургических
предприятий Украины "Укрметаллургпром" (Днепр) по итогам балансового совещания в
среду, план на октябрь предусматривает также рост производства общего проката на 6,3%,
до 1,7 млн тонн с 1,6 млн тонн, выплавки чугуна - на 5,6%, до 1,9 млн тонн с 1,8 млн тонн. В
справочных материалах к совещанию уточняется, что в январе-августе-2017 производство
чугуна составило 12,8 млн тонн (80% к аналогичному периоду 2016 года), стали - 13,8 млн
тонн (84%) и проката - 11,8 млн тонн (82%). В августе выпуск чугуна составил 1,8 млн тонн
(среднесуточное – 58,6 тыс. тонн, "плюс" 8,5 тыс. тонн/сутки, или 17% к июлю), стали – 1,9
млн тонн (62,2 тыс. тонн, "плюс" 9,3 тыс. тонн/сутки, или 18% к июлю), проката – 1,6 млн
тонн (51,9 тыс. тонн, "плюс" 7 тыс. тонн/сутки, или 16% к июлю). Текущий среднесуточный
объем производства металлопродукции (за 11 суток сентября) превышает на 3-5%
августовские показатели, отмечается в аналитической справке "Укрметаллургпрома". При
этом уточняется, что рост производства, в основном, связан с возобновлением (в конце
июля) работы Днепровского металлургического комбината (ДМК), который простаивал в
течение почти 4-х месяцев. По состоянию на 12 сентября 2017 года, в работе находятся 20
из 28 действующих доменных печей (71%), 15 конвертеров из 21 (71%), восемь
мартеновских печей из девяти (89%) и семь электропечей из 15 (47%). Кроме того, семь
доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).
Согласно справке, объем поставок украинского железорудного сырья в августе составил 2,2
млн тонн (+50 тыс. тонн к июлю), а за 8 месяцев – 16,5 млн тонн (-2,5 млн тонн, или -13% к
аналогичному периоду 2016 года). В августе, как и в предыдущем месяце, импортных
поставок ЖРС не было (на подконтрольной территории). За восемь месяцев импорт ЖРС
составил 90 тыс. тонн (-1,2 млн тонн, или -93% к аналогичному периоду 2016 года).
Экспорт ЖРС в августе составил 3,3 млн тонн (+0,2 млн тонн к июлю), а за 8 месяцев – 26,8
млн тонн (103% к аналогичному периоду 2016 г). Кроме того, в августе метпредприятиям
было поставлено 270 тыс. тонн металлолома (-20 тыс. тонн к июлю), что составило 86% от
расчетной потребности метпредприятий. За 8 месяцев металлургам было поставлено 2,1
млн тонн лома (89% от потребности предприятий и 106% к объему поставок в
аналогичном периоде 2016 г). Запасы металлолома на складах метпредприятий в течение
августа уменьшились на 30 тыс. тонн и по состоянию на 1 сентября составили около 110
тыс. тонн (на начало года составляли 190 тыс. тонн). На экспорт в августе поставлено около
70 тыс. тонн металлолома (+10 тыс. тонн к июлю). В целом за восемь месяцев на экспорт
поставлено 270 тыс. тонн лома против 233 тыс. тонн за восемь месяцев 2016 г. По импорту
за восемь месяцев завезено 18 тыс. тонн лома (на уровне прошлого года), а также 2 тыс.
тонн горячебрикетированного железа (ГБЖ) против 45 тыс. тонн за 8 месяцев 2016 г.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Польская Huta Czestochowa намерена разработать два
вида бронестали по стандартам НАТО
26.09.2017

Польский меткомбинат ISD Huta Czestochowa, входящий в корпорацию
«ИСД», планирует разработать два вида бронестали по стандартам НАТО для
предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Как отмечает издание Gazeta Wyborcza, метпредприятие уже производит
бронированный лист типа HCM 500 Milar, который уже соответствует всем стандартам
НАТО. Кроме того, данная бронесталь уже прошла баллистические испытания и была
презентована на выставку в Кельце в сентябре текущего года. ISD Huta Czestochowa
понадобилось несколько лет, чтобы получить все необходимые сертификаты на
производство так называемой специальной продукции под нужды оборонного сектора, а
также провести испытания бронированных стальных листов.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Метинвест увеличил выручку и
показатель EBITDA
28.09.2017

В июле по сравнению с июнем группа "Метинвест" увеличила
показатель EBITDA на 8,84%, или на 13 млн долл., до 160 млн долл.,
увеличив выручку на 1,67%, или на 12 млн долл., до 732 млн долл.
Согласно сообщению в июле компания реализовала 265 тыс. тонн полуфабрикатов
на общую сумму 101 млн долл. В частности, было реализовано 154 тыс. тонн чушкового
чугуна на общую сумму 54 млн долл. и 111 тыс. тонн слябов на общую сумму 47 млн долл.
Также в июле "Метинвест" реализовал 757 тыс. тонн готовой продукции на общую сумму
422 млн долл. В частности, было реализовано 686 тыс. тонн плоского проката на общую
сумму 379 млн долл., 71 тыс. тонн длинного проката за 43 млн долл.. Кроме того, было
реализовано 127 тыс. тонн кокса за 36 млн долл. Как сообщалось, мае по сравнению с
апрелем группа "Метинвест" увеличила показатель EBITDA на 13,24%, или на 18 млн долл.,
до 154 млн долл., увеличив выручку на 22,22%, или на 134 млн долл., до 737 млн долл. В
2016 года по сравнению с 2015 годом группа "Метинвест", согласно аудированной
консолидированной финансовой отчетности, увеличила показатель EBITDA (прибыль до
вычета налогов, процентов и амортизации) в 2 раза, или на 628 млн долл., до 1153 млн
долл., при этом сократив выручку на 8,9%, или на 609 млн долл., до 6223 млн долл.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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Ferrexpo отправила на экспорт 5,87 млн тонн
окатышей
06.09.2017

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Interpipe TechFest 2017 собрал в Днепре
15 тысяч посетителей

19.09.2017

В Днепре завершился фестиваль науки, техники и современных
технологий Interpipe TechFest 2017 – главное техническое и научнопопулярное событие осени, сообщает пресс-центр Компании.
«Основная задача фестиваля – повысить интерес общественности к науке,
инженерии и современным технологиям. Мы хотим вернуть моду на увлечение техникой и
технологиями, сделать более популярными инженерные специальности. Сегодня мы
сделали еще один шаг на пути к этой цели», – отметил во время фестиваля директор по
корпоративным отношениям ИНТЕРПАЙП, глава оргкомитета Interpipe TechFest Дмитрий
Кисилевский. TechFest состоит из выставки современной инженерии и техники, лектория в
формате «просто о сложном» и соревнований по техническим дисциплинам. В этом году
событие больше и масштабнее своего прошлогоднего: 110 участников выставки, 45
спикеров лектория, 50 мастер-классов, соревнования по 6 техническим дисциплинам и 2
рекорда Украины. Число посетителей фестиваля составило 15 тысяч. Экспозона фестиваля
разделена на тематические блоки – Промышленность, Космос, Робототехника, Техническое
образование, Инновации, Экспериментариум, DIY, Моделирование, Гаджеты. В этом году
будут представлены 110 участников. Промышленность на Interpipe TechFest вышла из-за
стен заводских цехов к людям на улицу. КБ Южное и Южмаш продемонстрировали макеты
ракет и спутники. Ивченко-Прогресс – двигатель самолета АН-70. КрАЗ - бронемашины
Шрек и Фиона. На стенде ИНТЕРПАЙП с помощью очков виртуальной реальности можно
было очутиться на металлургическом заводе. Оборудование для добычи газа представило
УкрГазВидобування. Эти машины широкой аудитории были продемонстрированы
впервые. Техническое образование представили 25 учебных заведений STEMнаправленности – от вузов до внешкольных учреждений. …
Читать полностью >>>
По материалам Компании «ИНТЕРПАЙП»
На "АрселорМиттал Кривой Рог" назначен
новый топ-менеджер
21.09.2017

С 1 сентября 2017 года директором департамента по персоналу
ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) стала Елена Пилипенко. Об
этом сообщает портал delo.ua
Ранее Елена Пилипенко возглавляла аналогичную функцию в ООО "Метинвест
Холдинг", "Днепроспецсталь", "Интерпайп", "Харьковский тракторный завод" и
HeidelbergCement Group. В корпоративной газете "Металлург" сообщается, что она
подчиняется генеральному директору предприятия Парамжиту Калону. Директор
департамента по персоналу отвечает за реализацию HR-стратегии, формирование
корпоративной культуры и бренда работодателя, повышение производительности труда и
эффективности персонала как основы долгосрочного развития компании. В корпоративной
газете сообщается, что Пилипенко имеет два высших образования, полученных в Киевском
государственном педагогическом университете им. Н.П. Драгоманова и Межрегиональной
академии управления персоналом. Ранее эту должность занимал Анджей Выпих, который
по данным Delo.UA покинул предприятие. "АрселорМиттал Кривой Рог" - крупнейший
производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске
длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки. ArcelorMittal владеет в Украине
крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом
малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав". Корпорация Mittal Steel на
открытом конкурсе 24 октября 2005 года приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" за
24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн. Затем меткомбинат был переименован в
"Mittal Steel Кривой Рог", позднее - в "ArcelorMittal Кривой Рог". По данным предприятия, в
собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH находится 95,13% его акций.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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По результатам января-июля 2017 г. предприятия группы Ferrexpo
отправили на экспорт 5,87 млн тонн железорудных окатышей. Об этом
свидетельствуют данные ГП "Укрпромвнешэкспертиза".
В частности, Полтавский ГОК экспортировал 4,705 млн тонн окатышей, а
Еристовский ГОК – 1,165 млн тонн окатышей. Экспорт производился в страны Европы и
Ближнего Востока, а также Японию, Корею и Китай. За этот же период российский
"Карельский окатыш" экспортировал 2,875 млн тонн, Михайловский ГОК (РФ) – 2,148 млн
тонн, Лебединский ГОК (РФ) – 1,357 млн тонн, Северный ГОК (Украина) – 1,286 млн тонн
железорудных окатышей. В январе-июле Полтавский ГОК произвел 5,892 млн тонн
железорудных окатышей. Производство Михайловского ГОКа составило 7,004 млн тонн,
Карельского окатыша – 6,392 млн тонн, Качканарского ГОКа – 3,751 млн тонн, Северного
ГОКа – 4,185 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
ГП "Укрпромвнешэкспертиза" улучшила
прогноз цен на руду
06.09.2017

ГП "Укрпромвнешэкспертиза" улучшило прогноз мировых цен на
железную руду в IV кв. до 65 долл./тонну. Об этом сообщил аналитик УПЭ
Дмитрий Желтяков в комментарии МинПрому.
При этом в сентябре средняя цена составит 75 долл./тонну, в октябре она снизится
до 70 долл./тонну, в ноябре – до 65 долл./тонну и в декабре опустится до отметки 60
долл./тонну. Коррекция связана с ростом внутреннего спроса на сталь в Китае, который к
концу года, тем не менее, начнет снижаться, пояснил эксперт. "В начале года мы
прогнозировали, что цена ЖРС к декабрю в Китае будет порядка 50 долл./тонну. Сейчас мы
ожидаем к концу года цены на уровне 60 долл./тонну", – сказал он. Д.Желтяков также
выразил мнение, что в течение ближайших двух лет предложение ЖРС на мировом рынке
будет расти благодаря расширению производства компаниями Большой четверки. Это
будет оказывать давление на цены, отметил он. "Расширение производства у бразильской
Vale и австралийских компаний шло и в текущем году. Но рост цен на сталь, вызванный
китайским спросом, а также ситуативным повышением цен на коксующийся уголь, потянул
за собой и стоимость руды", – пояснил он. Представитель "Укрпромвнешэкспертизы"
выразил мнение, что эффект от резкого повышения мировых цен на коксующийся уголь,
который наблюдался в III-IV кв. 2016 г., в настоящее время еще не исчерпан полностью: на
текущий момент цены на данное сырье на китайском спотовом рынке в 2-3 раза выше, чем
в январе-июле 2016 г. Отметим, поставки железорудного сырья (ЖРС) на внутренний
рынок Украины в июле и августе возросли вследствие возобновления работы
Днепровского металлургического комбината (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.),
входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), сообщается в прессрелизе госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ). В географическом разрезе год к
году больше всего возросли поставки в Словакию (+637 тыс. тонн). При этом с начала года
932 тыс. тонн (90 тыс. тонн в 2016 году) было поставлено в Швейцарию. Эксперты
предполагают, что данное сырье затем реэкспортируется в другие регионы. Наибольшее
падение продемонстрировал показатель экспорта в Китай ("минус" 3,416 млн тонн).
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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Ferrexpo в первом полугодии увеличила отчисления
в бюджет почти на 30%
11.09.2017

Предприятия группы Ferrexpo по итогам 6 месяцев 2017 года
перечислили более 535,7 млн грн. налогов и сборов в бюджеты разных
уровней, что на 29,4% больше, чем за аналогичный период 2016 года (414,1 млн грн.).
Как сообщает пресс-служба компании, согласно структуре платежей предприятий за
отчетный период Полтавский ГОК перечислил в бюджет Украины налогов и взносов на
сумму более 411 млн грн., Еристовский ГОК – более 122,1 млн грн., Белановский ГОК –
более 2,6 млн грн. Полтавский ГОК в местный бюджет уплатил более 78 млн грн., в
областной – более 60 млн грн., в государственный бюджет Украины – более 182 млн грн.
(24,4%, 18,7% и 56,9% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил
более 91 млн грн. Еристовский ГОК в местный бюджет перечислил более 22,9 млн грн., в
областной – более 26,6 млн грн, в государственный – более 55,7 млн грн. (21,8%, 25,3% и
52,9% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 16,9 млн
грн. Белановский ГОК уплатил в местный бюджет более 1,4 млн грн., в областной – более
0,14 млн грн., в государственный бюджет Украины – более 0,3 млн грн. (76%, 7,7% и 16,3%
соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 0,8 млн грн. В 1-м
полугодии 2017 года ПГОК заплатил налог на прибыль в размере 96 млн грн.,
экологический налог – 31 млн грн., налог на землю – 22 млн грн., подоходный налог – 79
млн грн., другие налоги и сборы – более 9 млн грн. Плата за пользование недрами
составила более 83 млн грн. Еристовский ГОК за аналогичный период заплатил
экологический налог – 14,5 млн грн., НДФЛ – 15,4 млн грн., другие налоги и сборы – более
10 млн грн. Плата за пользование недрами составила более 65,3 млн грн. Белановский ГОК
за 6 месяцев текущего года перечислил в бюджет 0,8 млн грн. земельного налога, около 0,9
млн грн. НДФЛ, 0,07 млн грн. военного сбора, другие налоги и сборы – более 0,02 млн. грн.
Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании
является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве
стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. В
2016 году компания сократила производство товарных окатышей из собственного сырья на 1,7% по сравнению с
2015 годом – до 11 млн 71,40 тыс. тонн, из стороннего – на 68%, до 129,20 тыс. тонн. При этом компания увеличила
производство премиальных окатышей с содержанием железа более 65% на 4,4%, до 9,498 млн тонн. Основными
потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других
европейских стран, а также Китая, Индии, Японии, Тайваня и Южной Кореи.

Читать полностью >>>
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По материалам minprom.ua
Запорожский ЖРК за 8 мес. сократил добычу
железной руды на 2,1%
15.09.2017

Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК) в январе-августе т.г.
сократил добычу железной руды, по оперативным данным, на 2,1% по
сравнению с аналогичным периодом 2016 г. – до 2,847 млн тонн.
Как сообщается в информации пресс-центра комбината со ссылкой на данные
отдела контроллинга, среднее содержание железа в руде за 8 мес. текущего года составило
61,22%, или 101,2% от запланированного. При этом на металлургические предприятия
Украины и зарубежья отгружено 2 млн 877,7 тыс. тонн продукции (97,4%), пройдено 11,151
тыс. погонных метров горных выработок (101,7%), пробурено 270,788 тыс. п.м
эксплуатационных скважин (101,6%), закреплено торкрет-бетоном 176,287 тыс. кв. м
горных выработок (104,4%), уложено 8,681 тыс. куб. м бетона (101,1%), в пустоты уложено
701,7 тыс. куб. м закладочной смеси (102,4%). В августе добыто 403,2 тыс. тонн руды
(100,05% от предусмотренного планом) с содержанием железа 61,24% (101,1%). «Из-за
нехватки подвижного состава по-прежнему сохраняется отставание по отгрузке (которая
составила - ИФ) 380,3 тыс. тонн (93%), проходческими коллективами двух шахт пройдено
1,730 тыс. погонных метров горных выработок (101,5%), пробурено 36,302 тыс. п.м
эксплуатационных скважин (102,4%), заторкретировано 23,470 тыс.кв. м горных
выработок (100,7%), использовано при креплении 1,125 тыс. куб. м бетона (100,4%), в
отработанные камеры уложено 100,1 тыс. куб. м закладочной смеси (100,1%)», констатируется в информации пресс-центра. Как сообщалось, ЗЖРК в 2016 году сократил
добычу железной руды, по оперативным данным, на 4% по сравнению с 2017 годом – до
4,512 млн тонн с 4,701 млн тонн в 2015 году. ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и
Переверзевское железорудные месторождения и производит товарную агломерационную и
мартеновскую железную руду. Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии,
Австрии и Польши, а также в Украине - «Запорожстали». По данным Нацдепозитария
Украины на третий квартал 2016 года, основными акционерами ЧАО являются словацкая
фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, меткомбинат «Запорожсталь» —- 29,5193%, чешская KSK
Consulting, a.s. - 19,0632%.
Читать полностью >>>
По материалам noviy.net
Группа "Евраз" выходит из состава акционеров
высокоприбыльного Южного ГОКа

Госгеонедра и “Сухая Балка” пытаются
договориться
29.09.2017

Госгеонедр Украины намерена в кратчайшие сроки урегулировать
проблемную ситуацию с ЗАО “Евраз Сухая Балка”. Об этом сообщила прессслужба службы геологии и недр.
“Ситуация с блокированием работы предприятия возникла из-за того, что в августе
2016 г. у предприятия закончился срок действия предыдущих спецразрешений”, - отметили
в пресс-службе. Как сообщала Госгеонедр, “Евраз-Сухая Балка” в 1996 году получило два
спецразрешения на добычу железной руды сроком на 20 лет, срок действия которых истек
в сентябре 2016 г. Новые разрешения могут быть выданы после завершения расследования
правоохранительными органами дела о незаконной добыче железной руды в период
отсутствия лицензии на добычу: прокуратура Днепропетровской обл. возбудила уголовное
производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 4 ст.
240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса. Напомним,
предприятие «Евраз Сухая Балка» сообщило, что Госгеонадр несмотря на решение судов, не
дает лицензию на добычу руды. Предприятие за полгода до окончания предыдущей
лицензии обратилось за новой, однако в установленные 60 дней чиновники ответа не дали.
Рудник обратился с исками в суд. До настоящего времени прошли 3 инстанции и Высший
админсуд обязал Госгеонадр продлить лицензию. Однако это решение не выполняется, а
вместо этого ведомство издало приказ об остановке работ по добыче руды предприятием и
инициировало иск с требованием такой остановки под предлогом отсутствия лицензии.
Предприятие Евраз Сухая балка при надлежало группе Евраз российского миллиардера
Абрамовича, но в мае 2017 его приобрела группа DCH Александра Ярославского. Рудник
“Евраз Сухая Балка” - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине,
специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят
шахта “Юбилейная” и шахта им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел. Отметим,
ЧАО «ЕВРАЗ Сухая Балка» заявляет о давлении на предприятие со стороны структур,
необоснованно препятствующих выдаче лицензии Госгеологии. Одним из элементов
спланированной акции давления руководство ЧАО считает заявление представителей
телепрограммы «СТОП коррупция» (выходит на 5-м канале) о якобы имевшей место
конфискации квадрокоптера, который по сообщению журналистов после полета над
территорией шахты им. Фрунзе совершил экстренную посадку над прилегающей
территорией. Пресс-служба ЧАО акцентирует внимание на готовности предприятия
предоставить достоверную информацию о ситуации с лицензирование всем
заинтересованным СМИ, включая телепрограмму «СТОП Коррупция» в разумные сроки и на
основе принципа взаимного уважения.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Авдеевский коксохим модернизирует
смолоперегонный цех
16.08.2017

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) начал строительство
новой трубчатой печи для разогрева смолы. Объект позволит исключить
сбои в работе оборудования всего смолоперегонного цеха.
Инвестиции в проект составят 38 млн грн, сообщает пресс-служба Группы
Метинвест. В сообщении отмечается, что с переработки каменноугольной смолы в
трубчатой печи начинается весь процесс производства в цехе. В том числе изготовление
электродного пека – продукта, который Авдеевский коксохим отправляет на экспорт. На
предприятии действуют две трубчатых печи. Обе уже давно выработали свой ресурс и
нуждаются в замене. Новое оборудование планируют сделать более прочным и
безопасным. Вместо обычных стальных крекинговых труб проект предусматривает трубы
из нержавеющей стали. А система контроля горения пламени в случае непредвиденной
ситуации автоматически закроет горелки и не допустит аварий. «Боевые действия в
Авдеевке нарушили наши планы по развитию предприятия. Сейчас, когда перед нами не
стоит вопрос выживания, можем вернуться к модернизации. Помимо строительства новой
печи в смолоперегонном цехе, реализуем ряд проектов по всему заводу. На днях начинаем
испытания нового распределительного устройства. Это наша энергобезопасность. Без
такого современного объекта невозможно получение электроэнергии из внешних сетей.
Строим новый сборник бензола. До конца года планируем начать возведение системы
подавления азота – это важный экологический проект. Всего на развитие и обновление
производственных мощностей в 2017 году направим почти полмиллиарда гривен», –
отметил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.
Читать полностью >>>
По материалам dnews.dn.ua
Антимонопольный комитет Украины заинтересовался сделкой
Ахметова и Абрамовича

27.09.2017

ООО "Металлотехника", входящее в группу "Евраз" (РФ) и
владевшее 25,7834% акций высокоприбыльного ПАО "Южный ГОК",
вышло из состава акционеров предприятия.
Такое объявление дал ЮГОК в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) со ссылкой на полученные 25 сентября
2017 г. данные ООО "Первое регистрационное бюро" от ПАО "Национальный депозитарий
Украины" об изменениях в реестре акционеров по состоянию на 20 сентября т.г. Согласно
им, доля ООО "Металлотехника" в ЮГОКе снизилась с 25,783428% в общем количестве
акций (25,786006% в общем количестве голосующих акций) до нуля. Информация о
появлении новых владельцев свыше 10% акций комбината в настоящее время отсутствует.
По данным ПАО "Укрсоцбанк" на 2-й квартал 2017 года, крупнейшими акционерами ЮГОКа
были Strettonway Traders&Consultants Ltd, Acretrend Holdings Ltd и Mint Data Holdings Ltd
(все Кипр), владеющие по 22,174% акций каждая, а также ООО "Металлотехника"
(Днепропетровская обл.) – 25,7834%. ООО "Металлотехника" (Кривой Рог), входящее в
группу "Евраз" (РФ), осуществляло деятельность по управлению акциями ПАО "Южный
ГОК". Как сообщил источник, группа "Евраз" приняла стратегическое решение о выходе с
рынка Украины, и в настоящее время реализуется эта задача. При этом он напомнил, что
ранее группа продала рудник "Евраз Сухая Балка", в активной переговорной стадии
ситуации по "Евраз Южкокс" и "Евраз Днепродзержинский КХЗ". Отметим, акционеры ПАО
"ЮГОК" (Кривой Рог, Днепропетровская обл.) приняли решение направить на выплату
дивидендов 16 млрд 162 млн 645,907 тыс. грн, или 10,160482 грн на одну простую акцию.
Как сообщается в официальной информации компании в системе Национальной комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в четверг, решение о выплате
дивидендов приняло внеочередное общее собрание акционеров 5 сентября текущего года.
Кроме того, решением наблюдательного совета предприятия определена дата составления
перечня акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 20 сентября текущего
года. Срок выплаты дивидендов - с 25 сентября 2017 года и на протяжении шести месяцев с
даты принятия решения собранием акционеров о выплате дивидендов.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua

35

12.09.2017

АМКУ рассматривает дело о концентрации после приобретения
компанией Private Limited Liability Company Metinvest BV акций ПАО ЕВРАЗ
Днепродзержинский коксохимический завод.
"Концентрация происходит на рынках кокса и коксохимической продукции", отметили в АМКУ. Антимонопольный комитет просит всех заинтересованных лиц
предоставить данные о состоянии указанных рынков. Компания Private Limited Liability
Company Metinvest BV входит в холдинг Метинвест бизнесмена Рината Ахметова. ПАО
ЕВРАЗ Днепродзержинский коксохимический завод входил в группу ЕВРАЗ, основным
акционером которой является российский бизнесмен Роман Абрамович. Сделка по продаже
завода состоялась в 2015 г. Ранее сообщалось, что группа компаний ЕВРАЗ готова продать
коксохимический завод Evraz Южкокс в Каменском, но не планирует продавать Evraz
Днепровский металлургический завод в Днепре. У Evraz в Украине осталось два завода
после того, как в мае 2017 г. было подписано соглашение о продаже третьего актива завода по добыче железной руды Evraz Сухая Балка - компании Berklemond Investments,
входящей в DCH Group бизнесмена Александра Ярославского, за $110 млн. Ранее
сообщалось, что группа компаний ЕВРАЗ готова продать коксохимический завод Evraz
Южкокс в Каменском, но не планирует продавать Evraz Днепровский металлургический
завод в Днепре. У Evraz в Украине осталось два завода после того, как в мае 2017 г. было
подписано соглашение о продаже третьего актива - завода по добыче железной руды Evraz
Сухая Балка - компании Berklemond Investments, входящей в DCH Group…
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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ЧАО "Запорожкокс" расширяет проект по обмену
вторичными газами с "Запорожсталью"

МК "Азовсталь" за 8 мес. 2017 г. нарастила
выпуск проката на 13,1%
13.09.2017

ЧАО "Запорожкокс" в рамках реализации энергосберегающего
проекта с МК "Запорожсталь" совершенствует технологию распределения
коксового газа путем модернизации собственного оборудования.
Это позволяет увеличить объем поставок коксового газа на комбинат до 17 млн куб.
м в год, что позволит "Запорожстали" сэкономить около 8 млн куб. м. При этом отмечается,
что "Запорожкокс" выполнил модернизацию регулятора подачи коксового газа котлаутилизатора РК85-1, что позволило сократить объем поступающего на котел коксового
газа в среднем до 2 тыс. куб. м/час с дальнейшей его передачей для замещения природного
газа на ПАО "Запорожсталь". Экономический эффект от обмена дополнительным коксовым
газом между предприятиями составит около 22 млн грн в год. "Использование вторичных
газов – важнейший энергоэффективный проект, который помогает "Запорожкоксу" и
"Запорожстали" более рационально использовать топливно-энергетические ресурсы. Мы
дополнительно улучшили технологию распределения коксового газа, благодаря чему
увеличили поставки коксового газа на обмен. Это позитивно отразится на себестоимости
продукции, а значит, повысит нашу конкурентоспособность и эффективность", - поясняет
генеральный директор "Запорожкокса" Виталий Литовка. Как сообщалось, "Запорожкокс"
совместно с "Запорожсталью" на протяжении 16 месяцев успешно реализует проект по
оптимизации использования вторичных газов. "Запорожкокс" использует избыточный
доменный газ комбината на выработку собственной электроэнергии и тепловой энергии. В
свою очередь "Запорожсталь" использует коксовый газ на замещение природного газа в
агломерационном цехе, теплоэлектроцентрали и в прокатных цехах. ЧАО "Запорожкокс"
производит около 10% выпускаемого в Украине кокса, обладая полным технологическим
циклом переработки коксохимических продуктов. Завод введен в эксплуатацию в 1934 г.
Предприятие экспортирует продукцию в более чем 20 стран мира.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Металлургический комбинат "Азовсталь" в январе-августе 2017 года
увеличил производство общего проката, по оперативным данным, на 13,1%
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 2,461 млн тонн.
Как сообщил представитель предприятия, выплавка стали за восемь месяцев
возросла на 16,2% - до 2,810 млн тонн, чугуна - на 17%, до 2,467 млн тонн. В августе
"Азовсталь" выпустила 317 тыс. тонн общего проката, 374 тыс. тонн стали, 315 тыс. тонн
чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 251 тыс. тонн проката, 270 тыс. тонн стали, 255
тыс. тонн чугуна. "Азовсталь" и Мариупольский меткомбинат им. Ильича отгружают часть
чугуна в Италию - на кораблях, проходящих через Керченский пролив. Как сообщается на
официальной странице ГП "Мариупольский морской торговый порт" в Facebook, для
прохода под строящимся Керченским мостом суда из Мариуполя вынуждены укорачивать
мачты. "Через Керченский мост прошло первое судно, которое обслуживалось в
Мариупольском порту. Теплоходом, который первым прошел под аркой так называемого
"Керченского моста", стало судно "Копан". Загрузив в Мариупольском порту 14,5 тыс. тонн
чугуна, оно направилось в Италию. Зная о габаритных ограничениях при проходе через
пролив в связи со строительством моста, судовладельцы укоротили мачту "Копана", что
позволило ему благополучно пройти под сооружением", - сообщается в информации порта.
Ранее Центр исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) отмечал, что, вопреки
заверениям политического руководства РФ, строительство Керченского моста влечет
ограничение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях, ощутимое снижение
товарооборота и убытки украинских азовских портов в Мариуполе и Бердянске, а также
новые социально-экономические риски стагнации украинского Приазовья. ...
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
На ММК им. Ильича произошла
смена руководства

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

12.09.2017

Назначен и.о. Генерального директора
УАВтормет
11.09.2017

Исполняющим обязанности генерального директора Украинской
ассоциации вторичных металлов ("УАВтормет") назначен Юрий Деркач,
сообщает interfax.com.ua.
Ранее он работал в Министерстве промышленной политики и Министерстве
экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины. Как сообщается на сайте
ассоциации, в ней произошли кадровые изменения - на должность и.о. гендиректора
назначен Ю.Деркач. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель
"УАВтормета" Олег Пашкевич, предыдущий гендиректор Николай Тарапуров уволился по
собственному желанию, в связи с уходом на пенсию. "Кадровые перестановки проведены по
распоряжению президента ассоциации Владимира Бублея. Окончательно решение о
назначении гендиректора будет принимать съезд "УАВтормета", который планируется
провести в ноябре текущего года", - сказал О. Пашкевич. "УАВтормет" объединяет
предприятия Украины по операциям с ломом черных металлов, основана в апреле 1999
года. С учетом субъектов, которые входят в состав членов Ассоциации, "УАВтормет"
представляет интересы свыше 200 субъектов предпринимательства, объем деятельности
которых составляет около 75% оборота лома и отходов черных металлов в стране.
Ассоциация принимает активное участие в инициировании, подготовке и экспертизе
проектов законодательных и других нормативных документов, направленных на
регулирование предпринимательской деятельности с металлоломом. В Украине действуют
"УАВтормет", Украинская ассоциация экспортеров металлолома (УАЭМ) и "Украинская
ассоциация вторичных металлов и ресурсов" ("УАВторметресурс").
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Интерпайп Пинчука хочет закупать
металлолом в США
20.09.2017

Компания Интерпайп Сталь бизнесмена Виктора Пинчука
рассматривает возможность импорта металлолома из США. Об этом заявил
генеральный директор Интерпайп Фади Храйбе.
По его словам, несмотря на обеспеченность Интерпайп Стали сырьем, ситуация с
металлоломом в Украине - непростая. Прогноз - негативный. "Сейчас на рынке лома
Украины сложился баланс. Но это временное явление, до ноября. Уже в 1 квартале 2018 г
будет большой дефицит, нам придется импортировать", - сказал он. По его словам, в
настоящее время Интерпайп завозит небольшие объемы, но проблема заключается в том,
что источников импорта не так уж много. "Немного везем из Восточной Европы. Сейчас
рассматриваем возможность импорта лома, также как и угля, из США. А почему нет? Та же
Турция закупает свыше 1 млн. т американского лома. Но такой вариант будет все равно
дороже, чем украинское сырье. Вообще, выглядит странно, лом из Украины идет на экспорт
в Турцию, а мы будем покупать лом в США", - отметил Храйбе. При этом он подчеркнул, что
Укрзалізниця, начав в 2017 г. продажи своего лома метпредприятиям, внесла свою лепту в
снижение дефицита сырья на внутреннем рынке. "Сейчас у Укрзалізниці на складах лежит
400 тыс. т лома. Это сырье может и в дальнейшем снижать давление на цены, на дефицит.
Тем более это "чистое" сырье, и важно, что к тендерам допускаются только прямые
потребители - металлурги, а не посредники, которые потом перепродадут этот лом
металлургам", - добавил гендиректор. Ранее сообщалось, что президент Украины Петр
Порошенко 1 августа 2017 г. подписал закон о продлении на год повышенной пошлины на
вывоз лома черных металлов. Закон был принят Верховной Радой 14 июля. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

ЕБРР планирует выделить АМКР
кредит на 200 млн евро
05.09.2017

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует
выделить для ArcelorMittal долгосрочный кредит на сумму 200 млн евро.
Об этом говорится в сообщении банка.
Общая сумма кредита может составить 350 млн евро. Остальные 150 млн евро будут
синдицированы с другими коммерческими кредиторами. Как говорится в сообщении,
данный проект направлен на поддержку инвестиционной программы ArcelorMittal на
меткомбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" в размере 1,1 млрд долл. Данные средства
планируется использовать на капитальные затраты, направленные на повышение
конкурентоспособности и энергоэффективности, а также улучшение экологических
показателей меткомбината "АрселорМиттал Кривой Рог". …
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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Место Юрия Зинченко занял Тарас Шевченко, который долгое время
был ключевым топ-менеджером корпорации ИСД, строил и развивал
Алчевский металлургический комбинат в Луганской области.
Замена произошла достаточно стремительно и стала для многих неожиданностью. В
этом процессе есть два основных вопроса: Почему ушел Юрий Зинченко? Почему назначили
Тараса Шевченко? В воскресенье на праздновании дня города мэр Мариуполя Вадим
Бойченко сказал: "Я знаю, что Юрий Анатольевич действительно идет на повышение… Я
горжусь, что он будет развивать не только город Мариуполь, но и всю нашу Украину".
Интересная постановка вопроса, которую можно интерпретировать вплоть до ухода топменеджера в политику. Этого нельзя исключать в отдаленной перспективе, так как,
например, в начале года ему создали еще одну страницу в соцсети Facebook. Так часто
поступают политики или чиновники для организации официального канала
коммуникации, чтобы не путать личную жизнь с профессиональной деятельностью.
Зинченко также закален в публичной борьбе с "Укрзализныцей", металлоломщиками и
другими партнерами металлургов. Однако в "Метинвест Холдинге" вчера уточнили, что
Юрий Анатольевич в управляющей компании станет директором по техническому сервису
Операционной дирекции. Это новая структурная единица, функции которой до конца не
ясны. В пресс-службе компании отказались на данном этапе более подробно рассказать о
ней. Более того, в управляющей компании есть операционный директор — Александр
Погожев, который, вероятнее всего, и возглавит новую дирекцию. Как удалось выяснить
Delo.UA, ожидается, что специалисты новой дирекции в "Метинвесте" будут помогать и
сбытовикам, и технарям группы. А кадровым ядром станет группа менеджеров, которые
ушли с ММК им. Ильича вместе с Зинченко. По разным оценкам — это от 4-5 до 15 человек.
Но они все с одного предприятия и с учетом масштабов деятельности группы (от руды до
проката, причем, не только плоского), их опыт может быть полезен по ограниченному
числу направлений. Но ее причины малопонятны. Ведь ММКИ сохранил объемы
производства в самые трудные дни военного конфликта на Донбассе, начал очередной этап
масштабной реконструкции, который позволит существенно увеличить производство
стали и готового металлопроката. Возможно, именно это и стало причиной появления в
Мариуполе нового топ-менеджера. Тарас Шевченко имеет колоссальный опыт перестройки
металлургического комбината, фактически строительства нового предприятия. "Сегодня
же наши амбиции таковы — "корона" украинской металлургии должна находиться в
Алчевске", — рассказывал он в интервью журналу "Металл" в середине 2000-х. Очень даже
в стиле "Метинвеста". Несмотря на то, что Алчевский МК стал самым современным
предприятием страны, ему не повезло оказаться на временно оккупированной территории
Луганской области. Теперь меткомбинат стоит, а с ним стоят новые конвертеры, машины
непрерывной разливки и внепечной обработки стали, уникальная когенерационная
установка и другое оборудование. Инвестиции в АлМК составили несколько миллиардов
долларов США. "Корону" нужно переносить в новое место. С учетом этого опыта, Тарасу
Григорьевичу будет не сильно сложно переключиться на реконструкцию ММК им. Ильича.
Мариупольский меткомбинат, так же как и Алчевский, производит плоский прокат, здесь
есть аглофабрика, а коксохимическое производство — на соседней "Азовстали". Возможно,
вместе с Шевченко в Мариуполь переедут и другие специалисты корпорации ИСД. …
Читать полностью >>>
© Артем Ильин
По материалам delo.ua
Днепроспецсталь: итоги производства
в августе 2017 г.
13.09.2017

В августе 2017 года ЧАО «Электрометаллургический завод
«Днепроспецсталь» им. А.Н. Кузьмина» сдало 23 251 т стали, что на 10,0 %
выше уровня прошлого месяца.
За этот же период на Предприятии произведено 14 376 т проката, что на 3,7 % ,
больше, чем в июле 2017г. Общая стоимость товарной продукции, произведенной в августе
2017 г., составила 611 643 тыс. грн. (в действующих ценах). Это на 8,4 % ниже показателя
прошлого месяца. За восемь месяцев 2017 года на Предприятии сдано 172 138 т стали (на
12,7 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года) и произведено 112 875 т
проката (на 15,1 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года). За восемь месяцев
2017 года производство товарной продукции составило 5 222 220 тыс. грн., что на 26,7 %
больше аналогичного периода 2016 г. Напомним, с 1 по 3 августа на «Днепроспецстали»
произошло, без преувеличений, значимое событие – Система менеджмента качества
предприятия была сертифицирована на соответствие новой версии международного
стандарта ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования». За сухими
строчками констатации факта скрывается на самом деле большая и ответственная работа
специалистов управленческих и технических служб, а также производственных
подразделений предприятия. Необходимо отметить, что новая версия ISO 9001:2015
существенно отличается от предыдущей редакции ISO 9001:2008. Изменилась не только
структура стандарта, но и появился целый ряд новых требований к Системе менеджмента
качества. Одним из ключевых изменений в ISO 9001:2015 является введение системного
подхода к рискам. Теперь риски включены в стандарт повсеместно …
Читать полностью >>>
По материалам завода «Днепроспецсталь»
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Днепровский метзавод Р.Абрамовича увеличит уставной капитал
и получит 250 млн долларов финпомощи

 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ

Импорт-экспорт за 8 мес. 2017 г. на рынке
цветного металла Украины

22.09.2017

Акционеры ЧАО “Евраз-Днепровский металлургический завод
(”Евраз-ДМЗ”)” приняли решение увеличить уставный капитал на
30,4% - до 749,99 млн грн с 574,99 млн грн путем приватного размещения
дополнительного выпуска акций.
Соответствующее решение приняло собрание акционеров 22 сентября. Кроме того,
акционеры дали согласие на получение ЧАО “Евраз-ДМЗ” безвозвратной финансовой
помощи в размере $250 млн от компании Drampisco Ltd. (подконтрольна Evraz). “Приняты
решения в соответствии с повесткой дня - по обоим вопросам принято положительное
решение. Подробности будут обнародованы в течение двух рабочих дней в открытых
источниках”, - пояснили на предприятии. Как сообщалось, группа Evraz, основным
акционером которой является Роман Абрамович, рассматривает возможность продажи ЧАО
“Евраз Южкокс” в Украине. До недавнего времени у Evraz в Украине было три актива: ЧАО
“Евраз - Днепропетровский металлургический завод (ДМЗ) им. Петровского”, “Евраз
Южкокс” и ЧАО “Евраз - Сухая Балка”, который недавно был продан группе DCH бизнесмена
Александра Ярославского. При этом ДМЗ компания не планирует продавать. ЧАО “ЕвразДМЗ” в 2016 году увеличило чистый доход на 25,8% по сравнению с 2015 г. - до 10,08 млрд
грн с 8 млрд грн. Согласно годовому отчету предприятия, завод в 2016 г. сократил чистый
убыток в 3,4 раза по сравнению с 2015 г. - до 322,75 млн грн с 1,09 млрд грн. К концу года
непогашенный убыток ЧАО достиг 6,24 млрд грн. Суммарная дебиторская задолженность
за прошлый год возросла в 2,9 раза - до 2,47 млрд грн, долгосрочные обязательства - в 6,2
раза, до 3,27 млрд грн, но снизились текущие - на 1,2%, до 7,36 млрд грн. Стоимость активов
по итогам 2016 года возросла на 40,6% - до 4,97 млрд грн, размер основных средств
сократился на 7,6%, до 1,54 млрд грн. Численность работников в 2016 году сократилась на
8,8% - до 4 693 тыс. чел. По данным предприятия на конец 2016 года, компания Palmrose B.
V. (Нидерланды), являющаяся 100%-ной “дочкой” группы Evraz (РФ), владеет 97,132252%
акций завода. Уставный капитал ЧАО в настоящее время - 574,994 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Власти ДНР заявили о запуске национализированного завода «Мечела»

05.09.2017

Украинские предприятия в январе-августе 2017 года нарастили
импорт меди и медных изделий в стоимостном выражении на 50,9% по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до $54,330 млн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой Украины во вторник, экспорт меди и медных изделий за восемь месяцев возрос на
72,3% - до $81,779 млн. В августе-2017 медь и медные изделия импортированы на сумму
$6,882 млн, экспортированы - на $8,959 млн. Кроме того, Украина в январе-августе
сократила импорт никеля и изделий из него на 13,8% – до $50,664 млн (в августе-2017 $5,646 млн), но нарастила алюминия и изделий из него на 34,3% - до $238,115 млн ($30,582
млн), олова и изделий из него - на 59,3%, до $2,874 млн ($228 тыс.), свинца и изделий из
него в 2 раза, до $4,907 млн ($1,321 млн), цинка и цинковых изделий - на 73,2%, до $47,452
млн ($6,991 млн). Экспорт алюминия и изделий из него в январе-августе-2017 возрос на
36,4% - до $83,215 млн (в августе-2017 - $12,077 млн), никеля и изделий - на 7,5%, до $3,998
млн ($0,282 млн), экспорт свинца и изделий из него возрос на 54,7% - до $29,953 млн
($2,405 млн). Экспорт цинка за восемь месяцев 2017 года составил $52 тыс. (в августе - $2
тыс.), тогда как за восемь месяцев 2016 года - $10 тыс. Экспорт олова и изделий за этот
период составил $163 тыс. (в августе $14 тыс.), тогда как в январе-августе-2016 - $2 тыс.
Как сообщалось, Украина в 2016 году нарастила импорт меди и медных изделий в стоимостном выражении
на 20,4% по сравнению с 2015 годом - до $57,828 млн, экспорт меди снизился на 36,2% - до $74,683 млн. Украина в
2016 году сократила импорт никеля и изделий из него на 19,1% - до $86,689 млн, но нарастила алюминия и изделий
из него на 7,3% - до $274,042 млн, олова и изделий из него снизила на 10,3%, до $2,854 млн, свинца и изделий из него
сократила на 2,9%, до $5,049 млн, нарастила цинка и цинковых изделий - на 26,7%, до $45,985 млн. Экспорт алюминия
и изделий из него в 2016 году снизился на 17,7% - до $92,685 млн, никеля и изделий - возрос на 9,4%, до $6,295 млн,
экспорт свинца и изделий из него - на 17,9%, до $29,322 млн. Экспорт цинка в 2016 году составил $18 тыс., в то время
как в 2015 году была вывезена продукция на $95 тыс. Экспорт олова и изделий в 2016 году составил $20 тыс., тогда
как в 2015 году составлял $22 тыс.

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

29.09.2017

Юзовский металлургический завод (бывший Донецкий электрометаллургический завод), находящийся на территории непризнанной Донецкой
народной республики, возобновил работу.
Этот завод, принадлежащий «Мечелу» Игоря Зюзина, в июле 2016 года перешел под
управление Минпромторга ДНР. Власти непризнанной республики заявляли тогда, что
готовы вернуть имущество предприятия «Мечелу», если российская компания сама его
перезапустит. «Мечел» остановил завод мощностью более 1 млн т стали в год еще в 2012
году на фоне падения спроса на его продукцию. Источник, близкий к «Мечелу», говорит, что
компания изучала юридические возможности для возвращения контроля над заводом.
Какое принято решение, он не говорит. Представитель «Мечела» отказался от
комментариев. Первую продукцию с Юзовского метзавода планируется получить в
октябре. Сейчас цены на сталь позволяют металлургам работать с полной загрузкой, но
глава ДНР заявил о планах производить около 30 тыс. т стали ежемесячно — то есть завод
будет загружен на треть мощности. Часть продукции пойдет на экспорт, сказал Захарченко,
не уточнив, куда и через какие торговые представительства будут организованы поставки.
«В разгромленной военным конфликтом ДНР металлолома должно быть предостаточно, а
вот с графитовыми электродами, необходимыми для выплавки стали в электропечах,
может быть проблема: их не хватает и крупным российским производителям. Возможно, их
дефицитом и объясняется низкая загрузка Юзовского завода», — предполагает директор
группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максим Худалов. ДЭМЗ
был самым современным заводом группы «Эстар» Вадима Варшавского до 2009 года, когда
из-за долгов он перешел к инвестподразделению Альфа-банка А1. «Мечел» в 2011 году
выкупил его за $537 млн, а в 2015 году компания создала резерв под обесценение вложений
в Daveze Limited (структура, которая приобрела завод) в размере 14,43 млрд руб., а в
следующем году увеличила его до 17,05 млрд руб.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ru
Горсовет Каменского поддержал резолюцию экологического митинга
о снижении выбросов Днепровского меткомбината
30.09.2017

Каменской городской совет поддержал требования экологических
активистов, представителей политических партий и общественности о
необходимости снижения выбросов вредных веществ в окружающую среду
Днепровским металлургическим комбинатом (ДМК, Каменское Днепропетровской
области), входящим в корпорацию “Индустриальный союз Донбасса” (ИСД).
Как сообщается в официальной информации горсовета, состоявшаяся в пятницу 19-я
сессия VII созыва большинством голосов поддержала резолюцию экологического митинга,
состоявшегося 28 сентября текущего года у заводоуправления ДМК, пишет ИнтерфаксУкраина. “Секретарь городского совета Александр Залевский зачитал текст резолюции
участников митинга, который состоялся 28 сентября около заводоуправления
Днепровского металлургического комбината. Организаторы акции выступали против
загрязнения города предприятием и призывали небезразличных каменчан бороться за
право дышать чистым воздухом. Большинством депутатских голосов резолюция была
поддержана”, - констатируется в официальной информации горсовета. Как сообщалось, 28
сентября прошел экологический митинг по инициативе представителей партии “Свобода”
и общественности, с требованием снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду
и обвинениями в адрес собственников предприятия в геноциде. При этом на акции
отмечалось, что 28 сентября проводилась превентивная акция, “но если реакции на нее не
последует, 6 октября будут приняты более радикальные методы”. В требованиях митинга,
в частности - обеспечение мер на снижение выбросов, достойная зарплата, не допускать
работу оборудования без очистных сооружений, уплата штрафов в городской бюджет 90
млн грн из-за загрязнения экологии, проведение экологического аудита и другие. Также
сообщалось, что Госэкоинспекция зафиксировала превышение вредных выбросов на ДМК в
процессе перезапуска производства после почти 4-месячного простоя. Мониторинг
вредных выбросов был вызван недовольством горожан из-за периодического появления
“рыжих” дымов, связанных с пуском основных производственных мощностей комбината.
Кроме того, 31 августа 2017 года на комбинате работала городская выездная комиссия по
вопросам экологии. Рассматривались вопросы внедрения руководством комбината
безотлагательных мероприятий во избежание сверхнормативных выбросов вредных
веществ в атмосферный воздух. В настоящее время комбинат работает тремя доменными
печами, однако выведение их на необходимые параметры проходит со сложностями, как и с
наладкой сталеплавильного и прокатного оборудования. В частности, из-за сбоев в работе
повысились выбросы вредных веществ в атмосферу, что повлекло недовольство граждан и
требования вплоть до закрытия комбината. ДМК специализируется на производстве
чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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Китайский концерн GoldSky провел сертификацию
продукции ЗТМК
07.09.2017

ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК) прошел
сертификацию у одного из крупнейших китайских потребителей
титановой губки - компании GoldSky.
При этом уточняется, что право поставлять титановую губку китайской компании
ЗТМК получил после завершения комплексного аудита, проведенного уполномоченными
специалистами GoldSky. Концерн GoldSky является титановым подразделением китайской
государственной финансово-промышленной группы XiangTou Holding Group. Компания
работает на рынке более 10 лет и входит в TOP-5 крупнейших потребителей титановой
губки в Китае с активами в почти $700 млн. Предприятие специализируется на
производстве титановых слитков и титанового проката разнообразной номенклатуры.
Кроме поставок крупным мировым потребителям, GoldSky является одним из немногих
поставщиков титанового проката для китайской государственной авиационной
корпорации AVIC. В пресс-релизе поясняется, что специальная сертификация ЗТМК
состояла из нескольких этапов. На первом этапе продукция комбината прошла
качественный аудит в лабораториях концерна GoldSky в Китае. После этого
уполномоченные специалисты GoldSky лично посетили ЗТМК и провели комплексный
аудит работы всех подразделений комбината, включая выполнение предприятием
международных требований по экологии и безопасности. "Мы заинтересовались
украинским предприятием еще несколько лет назад, как только продукция ЗТМК прошла
международную сертификацию в Bureau Veritas. Но у нас очень высокие требования к
качеству продукта, поэтому мы несколько раз запрашивали образцы титановой губки
ЗТМК на пробу, чтобы протестировать ее непосредственно в своих в лабораториях в Китае.
По результатам исследований мы убедились, что по качеству украинская губка ЗТМК не
уступает продукции мировых лидеров и полностью отвечает нашим требованием", прокомментировал ситуацию директор по закупкам концерна GoldSky Лерой Ванг,
которого цитирует пресс-служба. Директор ЗТМК Владимир Сивак отметил, что GoldSky не
первый серьезный мировой игрок, с которым начинает работать предприятие. "С 2015 года
ЗТМК вышел в абсолютно новую нишу. Предприятие начало поставлять титановую губку
крупнейшим потребителям из США, Европы и Китая для дальнейшего ее использования в
аэрокосмической отрасли", - констатировал топ-менеджер. ЗТМК - единственный в Украине
и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20
тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее
время может выпускать 10 тыс. тонн губки. Государство владеет контрольным пакетом
ООО "ЗТМК", структуры Group DF - 49%-ной долей. ПАО "Объединенная горно-химическая
компания" (ОГХК) управляет 51%-ной долей ООО "ЗТМК".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Підрядник подолав мільярд на тендерах «ОГХК», вигравши 96 мільйонів
Вільногірського комбінату

18.09.2017

Філія
«Вільногірський
гірничо-металургійний
комбінат»
ПАТ
«Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 11 вересня за результатами тендеру
уклала угоду з ТОВ «Імекс Мінералс» про розробку гірничої маси на 95,55 млн
грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
На поточний рік замовили розробку орієнтовно 2,45 млн куб. м гірничої маси з
перевезенням на відстань 2,5 км за ціною 39 грн. за кубометр. Цьогоріч у лютому і квітні
аналогічні послуги від цієї фірми коштували стільки ж, а у травні 2016 року – 29,70 грн. за
кубометр, тобто на чверть дешевше. Ціна угоди майже на три відсотки нижча від очікуваної
вартості закупівлі у 98,00 млн грн. Єдиним конкурентом було ТОВ «Етар» із ціною 40 грн. за
кубометр, причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону. 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
1,03 млрд 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». Криворізький «Етар» не отримував держпідрядів, але
неодноразово був єдиним суперником нинішнього переможця на тендерах комбінату.
Засновником є місцевий житель Анатолій Федорчук, а директором – Олександр Калугін. ..
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

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

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

Після наїзду Луценка на житомирського прокурора за співпрацю з Фірташем,
місцева влада виділила олігархові ще 80 га під кар’єр
19.09.2017

Житомирська ОДА погодила надання в оренду ТОВ «ВалкиІльменіт» Дмитра Фірташа 82,5 га землі під видобуток ільменіту,
необхідного ПАТ «Кримський титан» (АРК) для виготовлення титану.
Про це повідомляє «Житомир.info» з посиланням на розпорядження голови
Житомирської ОДА Ігоря Гундича від 7 вересня цього року. Йдеться про 82,5 га землі на
території Лісівщинської сільської ради Коростенського району на Житомирщині. Згідно з
додатком 5 до розпорядження голови Житомирської ОДА, ТОВ «Валки-ільменіт» отримає
ділянку на термін дії чинної нормативно-грошової оцінки землі. Передбачений розмір
орендної плати – 9% нормативно-грошової оцінки. Бенефіціарним власником ТОВ «ВалкиІльменіт» є Дмитро Фірташ. Фірма зареєстрована на кіпрський офшор «Діаго Ентерпрайзез
Лімітед» (Diago Enterprises Limited) та ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс». Останнє
належить прописаній у Німеччині компанії «Ostchem Germany GmbH». Ця ж фірма володіє
100% ПАТ «Кримський титан», що спеціалізується на виробництві титану. Як повідомляло
«Слідство.Інфо», після анексії Росією Криму Фірташ зберіг контроль над «Кримським
титаном». Компанія була передана в оренду московському ТОВ «Титановые инвестиции»,
засновником якої є кіпрська компанія «Летан Інвестментс лімітед». На цю ж фірму
зареєстрована австрійська компанія Group DF International Дмитра Фірташа. У червні цього
року під час наради в прокуратурі Житомирської області генпрокурор Юрій Луценко
звинуватив прокурора Житомирщини Любомира Війтовича у співпраці з Дмитром
Фірташем через роботу підприємства «Валки-Ільменіт». «Державна геологічна служба
зупинила дозвіл на видобуток ільменіту цьому товариству. Скажіть мені, чому він до цих
пір функціонує? Ви так переживаєте за доходи Фірташа і окупованого Криму?», – запитував
у прокурора Юрій Луценко. Також генпрокурор заявив, що всупереч бездіяльності місцевої
прокуратури, у компанії Фірташа провели обшуки та наклали арешт. «Ви дочекалися
Гюндуза Мамедова (прокурор Автономної Республіки Крим), який сьогодні зайшов на це
підприємство, провів обшуки законні, наклав арешт і на тому це кіно закінчується» –
закинув Луценко.
Від «Наших грошей»: Із судового реєстру відомо, що напередодні наради Луценка, 20 червня, прокуратура
АРК отримала дозвіл на позапланову перевірку ТОВ «Валки-Ільменіт» з питань дотримання вимог законодавства у
сфері охорони праці. Арешт рахунків компанії у ПАТ «Альфа-Банк» та АБ «Кліринговий дім» (у рамках провадження №
42016010000000238 щодо зловживання службовим становищем посадовців «Кримського титану») скасований
апеляційним судом Києва у липні та серпні цього року.

Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Розслідування у справі голови ОГХК Журила
завершиться у жовтні – САП

22.09.2017

Розслідування справи стосовно голови правління ПАТ "Об'єднана
гірничо-хімічна компанія" Руслана Журила завершиться у жовтні. Про це
заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар
Холодницький.
"Справу не закрито, справа на стадії завершення", - сказав Холодницький в програмі
"Право на владу" на телеканалі "1+1", відповідаючи на запитання про те, чи достовірна
інформація про нібито закриття цієї справи. "Як прокурор конкретних термінів
(завершення розслідування - ред) назвати не можу, але в мене як у керівника прокуратури
справа стоїть (у планах) на завершення на жовтень", - додав він. Як відомо НАБУ 25 січня
2017 року затримало голову ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Руслана Журило,
який може бути причетний до завдання збитків компанії на суму понад 300 млн гривень. 28
січня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з
альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн. 9 березня Апеляційний суд Києва
зменшив заставу затриманому керівнику ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія"
Руслану Журилу зі 100 млн грн до 12 млн грн. 24 березня Журило вийшов під заставу 12
мільйонів гривень. ЗМІ повідомляли, що за ОГХК стоїть екс-нардеп Микола Мартиненко, а
Журило був призначений на посаду за його протекцією. Сам Журило це спростовував. У
листопаді 2015 року нардеп Сергій Лещенко звинуватив ОГХК в невигідності продажу
продукції австрійській компанії Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG. За його
словами, директор і акціонер Bollwerk Вольфганг Айбергер є також керівником компанії
Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, через яку Східний ГЗК закуповував
урановий концентрат в Казахстані. Лещенко стверджує, що Bollwerk є "прокладкою" і
пов'язана з Мартиненком. Останній заперечував це, визнаючи лише, що знайомий з
Журилом з 2006 або 2007 року, коли той був заступником директора Східного ГЗК.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Суд арестовал имущество
ЗАлКа
11.09.2017

Суд арестовал все имущество единственного в Украине производителя
первичного алюминия Запорожского алюминиевого комбината (Запорожье).
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской обл.
По данным ведомства, арест наложен в ходе уголовного производства, открытого в
2016 году по подозрению должностных лиц ЗАлКа в присвоении имущества предприятия,
что причинило ущерб на 5 млн гривен. "С целью недопущения хищения государственного
имущества, уничтожение предприятия, следователем, прокуратурой и судом было принято
решение о наложении арест на все имущество Запорожского алюминиевого комбината", говорится в сообщении. Расследование ведется по признакам частей 3 и 5 ст. 191
Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем
злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц;
совершенные в особо крупных размерах или организованной группой). Как сообщали
Українські Новини, в августе СБУ сообщила совладельцу "РусАла" Олегу Дерипаске о
подозрении в уничтожении ЗАлКа в интересах российских конкурентов. Правоохранители
сообщили о подозрении 9 членам организованной группировки в уничтожении ЗалКа в
интересах российских конкурентов. В марте СБУ сообщила о подозрении директору ЗАлКа
в злоупотреблении служебным положением. 12 марта 2015 г. Верховный Суд подтвердил
постановление Высшего хозяйственного суда о возврате в государственную собственность
68,01% акций ЗАлКа в связи с невыполнением его собственниками инвестиционных
обязательств. После этого доля компании "РусАл", ранее владевшей 97,5% акций
комбината через компанию Velbay Holdings Limited (Кипр), сократилась до 29,5%, в свою
очередь ФГИ было передано 68,01% акций ЗАлКа. В июне 2015 года ФГИ установил
оперативное управление на ЗАлКе. В феврале 2001 года компания "АвтоВАЗ-Инвест",
представляющая интересы российских компаний "АвтоВАЗ", концерна "Арлан" и
Внешэкономбанка, купила у ФГИ 68% акций ЗАлКа. В 2004 году 95% акций "АвтоВАЗИнвеста" купила российская промышленная группа СУАЛ, акционерами которой являлись
бизнесмены Виктор Вексельберг и Леонард Блаватник. В марте 2007 года активы "СУАЛа"
были объединены с активами компании "Русский алюминий" и с глиноземными активами
компании Glencore (Швейцария) в крупнейшую алюминиевую компанию "РусАл". В
феврале 2008 года Генпрокуратура подала иск в Хозсуд Киева с требованием расторгнуть
заключенный в 2001 году договор купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа между ФГИ и
"АвтоВАЗ-Инвестом". Ранее ФГИ в ходе очередной проверки зафиксировал невыполнение
инвестобязательств собственником ЗАлКа. В Украине "РусАл" контролирует Николаевский
глиноземный завод, который является единственным производителем глинозема в
Украине, использующегося для производства алюминия.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Украина снизила вдвое стартовую цену продажи
ГП "Завод алюминиевой фольги"

13.09.2017

Запорожское региональное отделение ФГИ снизило в два раза
стартовую цену на целостный имущественный комплекс (ЦИК) ГП "Завод
алюминиевой фольги" (ГП "ЗАФ"), сообщается в газете "Ведомости
приватизации" от 13 сентября текущего года.
Согласно публикации, начальная цена объекта приватизации (с НДС) - 583,977 млн
грн, тогда как ранее в 2016-2017гг объект выставлялся на аукционы по цене 1 млрд
159,711 млн грн, но покупателей на него не было. Новый аукцион состоится 13 октября
2017 года, прием заявок - до 17:00 9 октября. На балансе предприятия учитываются 85,517
тыс. необоротных активов, в том числе 85,513 тыс. – незавершенные капитальные
инвестиции на сумму (технологическое оборудование, не смонтированное и не введенное в
эксплуатацию). Как сообщалось, в 1995 году бывший тогда государственным Запорожский
алюминиевый комбинат (ЗАлК) привлек под госгарантии кредит $76,45 млн на постройку
завода алюминиевой фольги для упаковки продуктов питания, оборудование под который
поставила итальянская компания Fata. Предполагалось, что производственные мощности
позволят выпускать 36 тыс. тонн упаковочных материалов в год, в том числе 27 тыс. тонн
гладкой алюминиевой фольги. Во время последующей приватизации ЗАлКа
недостроенный завод не вошел в его уставный капитал, оставшись в госсобственности. На
его базе в 2004 году было создано госпредприятие с уставным капиталом 375,972 млн грн,
но производственную деятельность не осуществляло. Выручка от реализации у
предприятия отсутствует, а чистый убыток в 2016 году составил 356 тыс. грн, в 2015 году 332 тыс. грн. Стоимость активов завода к концу 2016 года – 374,149 млн грн. ФГИ в ноябре
2015 года сообщил о включении в перечень подлежащих приватизации объектов группы
"А" (малая приватизация) ЦИК госпредприятия "Завод алюминиевой фольги".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

За последние три года Николаевский глиноземный инвестировал
в экологическую безопасность производства $30 млн

ЗАлК вызвал работников из вынужденных
отпусков из-за простоя
01.09.2017

ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат"
(ЗАлК) вызвал работников из вынужденных отпусков, в которых они
пребывали с 17-18 августа по причине простоя.
Как сообщил представитель комбината, с 1 сентября работники вышли из отпусков.
При этом он уточнил, что предприятие в настоящее время не выпускает алюминиевую
катанку из-за отсутствия сырья - первичного алюминия. "Катанку во втором и третьем
кварталах мы не выпускали по двум причинам: есть еще продукция на складе, а также из-за
проблем с осуществлением хозяйственной деятельности - счета арестованы, проводится
следствие. Поэтому закупку сырья нам, по сути, заблокировали, как и выпуск продукции. В
настоящее время осуществляется текущая непроизводственная деятельность", - пояснил
собеседник агентства.Как сообщалось, Служба безопасности Украины под процессуальным
руководством прокуратуры проводит расследование ситуации вокруг ЗАлКа, объявив о
подозрении девяти членам международной преступной группировки, в том числе трем
россиянам, которые подозреваются в умышленном уничтожении целостного
производственного комплекса ЗАлКа в интересах конкурентов из России. По заключению
экспертов, в результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму свыше
$39 млн и более 100 млн грн. Кроме того, сообщалось, что ЗАлК в I полугодии-2017получил
чистую прибыль в размере 227,611 млн грн, тогда как в аналогичном периоде 2016 года
был чистый убыток 281,994 млн грн. Чистый доход в этот период составил 15,456 млн грн,
тогда как в первом полугодии-2016 он отсутствовал. Непогашенный убыток к концу июня
2017 года составил 6 млрд 514,908 млн грн. Во втором квартале-2017 комбинат не
производил продукцию, но реализовал 96,946 тонн ранее выпущенной алюминиевой
катанки и 1,309 тонны катанки из давальческого сырья. Предприятие в 2016 году
произвело 552,287 тонны алюминиевой катанки, а также 119,547 тонн - из давальческого
сырья. Реализовало 116,49 тонн и 116,966 тонн из давальческого сырья. В целом
произведено 671,834 тонн катанки, реализовано - 233,456 тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

13.09.2017

С момента прихода нового инвестора на Николаевский
глиноземный завод (НГЗ) вложения в экологическую безопасность
предприятия составили порядка $30 млн.
Завод сертифицирован на соответствие требованиям международных стандартов
качества, экологии и охраны труда ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Передовые
предприятия тяжелой промышленности не первый год работают в соответствии с
европейскими экологическими стандартами и, несмотря на кризис, находят силы
наращивать инвестиции в природоохранные проекты. Одним из наиболее ярких примеров
экологической безопасности можно считать Николаевский глиноземный завод. Благодаря
инвесторам, одно из крупнейших в Европе предприятий цветной металлургии
сертифицировано в соответствии с международными стандартами. Деятельность
компании в вопросах реализации экологических проектов носит системный характер. С
начала кризиса собственники инвестировали около 300 млн грн. Предприятием проведена
рекультивация шламового поля № 1, на что израсходовано 110 млн грн. Завершены работы
по укрытию пылящей поверхности грунтом на 100%. Уже более 13 лет как введено в
эксплуатацию шламохранилище № 2, на котором в прошлом году выполнены работы по
устройству дамб, кольцевого дренажа, внутриплощадочным сетям пылеподавления, по
пруду-накопителю. Введенная в эксплуатацию система газоочистки на печах обжига
известняка позволила добиться степени обезвреживания выбросов на уровне 99%.
Благодаря установленным электрофильтрам, в атмосферу уходят очищенные дымовые
газы, пыль остается в электрофильтре и пневмотранспортом отправляется на
шламоудаление. В целом, по данным издания "Апостроф", в 2014 г. собственники НГЗ
инвестировали в природоохранные мероприятия 74,7 млн грн, в 2015 году – 123,7 млн грн,
в 2016 году - 82,9 млн грн. Учитывая общий экономический кризис, а также сложную
ситуацию в отрасли, такие инвестиции заслуживают уважения. Ежегодно компания
проводит оценку статуса реализации принципов и подходов, закрепленных в положениях
экологической политики, и намечает планы на следующий год. ..
Читать полностью >>>

Читайте также: Почему Украине нельзя отказываться
от своего индустриального потенциала >>>

По материалам ukranews.com
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 МЕТАЛОПРОКАТ

Syngenta ищет партнеров для производства
пестицидов в Украине
Украина за 8 мес.-2017 нарастила внутренний рынок
потребления металлопроката на 1,4%
12.09.2017

Украинские предприятия в январе-августе 2017 года нарастили
потребление металлопроката на 1,4% по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года - до 3 млн 19,9 тыс. тонн с 2 млн 978,8 тыс. тонн.
Как сообщили в объединении металлургических предприятий "Укрметаллургпром",
данная тенденция демонстрирует оживление экономики страны. По данным объединения,
за указанный период потребление металлопроката украинского производства на
внутреннем рынке снизилось на 3,6%, - до 2,204 млн тонн с 2,287 млн тонн. При этом
возрос импорт на 17,9% - до 815,9 тыс. тонн с 691,8 млн тонн. В том числе ввоз
длинномерного проката увеличился на 40% - до 327,3 тыс. тонн с 233,8 тыс. тонн, плоского
проката на 7,4% - до 481,2 тыс. тонн с 447,9 тыс. тонн, но снизился полуфабрикатов на
26,7% - до 7,4 тыс. тонн с 10,1 тыс. тонн. За восемь месяцев 2017 г. украинские
метпредприятия снизили экспорт металлопроката на 20,6% - до 9,602 млн тонн с 12,096
млн тонн. В том числе экспорт длинномерного проката снизился на 26,2% - до 2,359 млн
тонн с 3,197 млн тонн, плоского проката возрос на 0,1% - до 3,412 млн тонн с 3,408 млн
тонн, полуфабрикатов снизился на 30,2% - до 3,831 млн тонн с 5,491 млн тонн. Как
сообщалось, Украина за восемь месяцев 2017 года сократила производство стали на 16% по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 13,826 млн тонн, общего проката на
18% - до 11,806 млн тонн, чугуна - на 20%, до 12,772 млн тонн. Выпуск труб за указанный
период возрос на 28% - до 691 тыс. тонн, тогда как кокса снизился на 21% - до 6,859 млн
тонн. В августе было произведено 1,924 млн тонн стали, 1,610 млн тонн общего проката,
1,816 млн тонн чугуна, 93,9 тыс. тонн труб и 912 тыс. тонн кокса. В 2016 году выпуск стали
возрос на 6% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн, чугуна - на 8%, до 23,6 млн
тонн, общего проката - на 6%, до 21,4 млн тонн. Выпуск труб за этот период сократился на
1% - до 849 тыс. тонн, но возрос кокса - на 10% - до 12,723 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Украина в ВТО инициирует спор с Казахстаном
по ограничению экспорта труб
20.09.2017

Украина решила подать запрос во Всемирную торговую
организацию (ВТО) в отношении возможного спора с Казахстаном о снятии
барьеров для экспорта в эту страну украинской трубной продукции.
"Мы инициируем спор по антидемпинговым мерам в отношении импорта
украинской трубной продукции на территории Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), в том числе в Казахстан", – сказал собеседник. Он не уточнил других деталей. Как
сообщалось, в конце августа Минэкономразвития провело встречу с представителями
трубной промышленности, на которой обсуждались препятствия поставкам украинских
труб на внешние рынки, в том числе в страны Евразийского экономического союза
(ЕврАзЭС), в особенности – Казахстан и Беларусь. Украинские производители выразили
обеспокоенность, что антидемпинговая пошлина в размере 18,9-37,8% не дает украинской
продукции возможности конкурировать на рынке ЕврАзЭС. Отмечалось, что в настоящее
время ведется пересмотр ограничительных мер, который был инициирован украинскими
производителями с целью их либерализации. "Для нас важно противодействовать мерам,
которые ограничивают доступ украинской трубной продукции на внешние рынки. Поэтому
мы рассмотрим возможность защиты прав и интересов Украины в торгово-экономической
сфере в рамках механизмов, предусмотренных соглашениями ВТО", - сказала по итогам
встречи замглавы МЭРТ – торговый представитель Украины Н.Микольская. Участники
встречи отметили, что ограничительные меры по доступу украинских труб, в частности, к
традиционным рынкам Казахстана и Беларуси, являются искусственными и не
отвечающими нормам международного торгового права, установленным ВТО. Ранее в
конце апреля этого года Украина на заседании Комитета ВТО по антидемпинговой
практике обвинила страны-члены ЕАЭС Армению, Казахстан, Киргизстан и РФ в
систематическом нарушении норм и правил ВТО в ходе проведения антидемпинговых,
антисубсидиарных и специальных защитных расследований, потребовав прекращения
порочной практики. Украинская делегация поставила в известность, что антидемпинговые
расследования в отношении импорта на территорию ЕАЭС прутков, ферросиликомарганца
и стальных труб происхождением из Украины проведены с нарушением ряда положений
ст.2 (определение демпинга), 3 (определение ущерба) и 5 (процедура возбуждения и
проведения расследования) Соглашения ВТО о применении ст. VI ГАТТ 1994 и ГАТТ. В ходе
заседания украинская делегация выдвинула Армении, Казахстану, Киргизстану и РФ
требование упразднить решение ЕАЭС о введении антидемпинговых мер по пруткам,
прекратить расследование относительно ферросиликомарганца без введения ограничений
и пересмотр антидемпинговых мер по стальным трубам без пролонгации их действия. В
ходе заседания представители стран-членов ЕАЭС не предоставили объяснений на
затронутые Украиной вопросы и отметили, что предоставят ответы в письменном виде в
ближайшее время. Крупнейшим производителем труб в Украине является "Интерпайп".
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
ХІМІЧНО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Хімзавод Фірташа оскаржив борг перед
Ощадбанком на $100 млн
04.09.2017

Концерн "Стірол" подав апеляцію на рішення суду про стягнення на
користь Ощадбанку 104 мільйонів доларів. Про це повідомляє Finbalance,
передає портал epravda.com.ua
Вищий господарський суд України 28 серпня почав провадження за касаційною
скаргою ЗАТ "Концерн Стирол" на рішення Господарського суду Донецької області від
23.11.2016 року та постанову Донецького апеляційного госпсуду від 20.03.2017, якими
частково було задоволено позов Ощадбанку і вирішено стягнути з концерну Стирол в
користь держбанку 104 млн доларів. 8 червня Вищий госпсуд повернув без розгляду
касаційну скаргу Стиролу на ці рішення в зв'язку з несплатою державного мита. 20 березня
Донецький апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Стиролу на
рішення Господарського суду Донецької області від 23 листопада 2016 року. Стирол в 2011
році залучив в Ощадбанку кредит на 100 млн доларів. Кредит був наданий до 21 серпня
2014 року за 10,05% річних. Концерн Стирол, який знаходиться в підконтрольній
проросійських бойовиків Горлівці, входить до групи Ostchem Дмитра Фірташа. Нагадаємо,
ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко наказав здійснити демонтаж виробничих
потужностей Горлівського хімічного концерну "Стірол" на металобрухт.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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08.09.2017

Мировой лидер на рынке средств защиты растений ищет
возможность производить свои пестициды на территории Украины для
уменьшения операционных и логистических затрат.
«Мы давно рассматриваем вопрос сотрудничества с украинскими производителями
пестицидов. Изначально мы вели переговоры с компанией НПП «Заря», но в связи с
военными действиями мы вынуждены были прервать переговоры и искать других
партнеров. На данный момент мы ведем переговоры с компанией «Ukravit», которая уже
покупает у нас сырье для некоторых своих препаратов, а также с компанией «Alfa Smart
Agro», которая недавно построила завод по производству пестицидов в Белой Церкви. Хочу
также отметить, что у нашей компании очень высокие требования к качеству пестицидов,
которые производит и реализует наша компания», - сообщил в ходе пресс-конференции
"Соглашение года на агрохимическом рынке: ChemСhina и Syngenta" генеральный директор
"Syngenta" в Украине, Гебхард Рогенхофер. Ранее сообщалось, что Syngenta планирует запуск
проекта по утилизации пестицидов в Украине. "Мы давно и долго разговариваем с
госструктурами на эту тему (утилизации нелегальных пестицидов - ред.). Пока не можем
организовать транспортировку нелегальных пестицидов в Польшу и Германию, где есть
заводы по утилизации", - добавил Рогенхофер. Отметим, Syngenta является одним из
мировых лидеров в сфере средств защиты растений и семеноводства. В компании работают
28 тыс. сотрудников более чем в 90 странах мира. В июне сообщалось, что китайская
государственная химическая компания ChemChina приобрела 94,7% акций Syngenta.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
Детективы НАБУ задержали подозреваемых по делу
Укрхимтрансаммиака

11.09.2017

Детективы НАБУ задержали трех человек по подозрению в
завладении и легализации более 40 млн грн средств ГП Укрхимтрансаммиак.
Задержанным сообщено о подозрении.
И. о. директора Укрхимтрансаммиака подозревают в совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или
завладение им путем злоупотребления служебным положением). Двух руководителей ЧП,
задействованных, по данным детективов, в схеме завладения средствами госпредприятия и
их дальнейшей легализации подозревают также в преступлении, предусмотренном ч.3
ст.209 УК (легализация доходов, полученных преступны путем). По версии следствия, в
течение 2014 г. указанные лица вступили в преступления сговор с целью завладения
средствами, которые предназначались для выполнения работ по техническому
переоснащению систем оповещения населения, проживающего в 2,5-км зоне от оси
украинского участка магистрального аммиакопровода Тольятти-Одесса. По версии НАБУ,
основная часть средств была оплачена на условиях предоплаты на счета подконтрольных
предприятий, а затем использована подозреваемыми для собственных нужд. Детективы
НАБУ и прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры будут ходатайствовать
в суде об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с
альтернативой залога в размере 13,6 млн грн каждому. Расследование дела
Укрхимтрансаммиака детективы НАБУ начали в феврале 2016 г.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Президентом компании «Henkel в Украине»
назначена Нина Домбровская
12.09.2017

Владимир Соха освобожден от должности президента компании Henkel
в Украине, его сменила на этом посту Нина Домбровская, которая до этого
назначения занимала пост генерального менеджера Henkel Beauty Care Retail.
"Президент Henkel в Украине, генеральный менеджер Henkel Bautechnik Владимир
Соха принял решение отойти от дел и покинуть компанию", – сообщила пресс-служба
"Henkel Украина". В компании уточнили, что Н.Домбровская работает в "Henkel Украина" с
2007 г., а до этого - бренд-менеджер в Unilever Украина (1998–2001) и занимала должность
group brand manager в Nestle Украина (2001–2007). Компания Henkel была основана в 1876
г. и является одним из мировых лидеров по производству косметики, бытовой химии,
строительных материалов. Глобальный объем продаж компании в 2016 финансовом году
составил EUR18,7 млрд, скорректированная операционная прибыль – EUR3,2 млрд. В том
числе совокупный объем продаж продукции трех ведущих брендов компании Loctite,
Schwarzkopf та Persil превысил EUR6 млрд. Выручка ООО "Хенкель Украина" в 2016 г.
выросла на 20% – до 1 млрд 962,03 млн грн, а чистая прибыль – вдвое, до 134 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ПАТ «Сумихімпром» Фірташа замовив Коломойському
їдкого натру на 75 мільйонів
13.09.2017

ПАТ «Сумихімпром» 1 вересня уклало угоду з ПАТ «Дніпроазот» про
постачання їдкого натр на 75,00 млн грн. Про це повідомляється у системі
«Прозорро», передає nashigroshi.org
Залізницею поставлятимуть технічний їдкий натр марки РД по 18 252 грн. за тонну.
У вересні 2016 року «Сумихімпром» замовив іншому постачальнику технічний їдкий натр
на 4% дешевше – по 17 556 грн. за тонну в перерахунку на 100% NaOH. У липні 2016 року
«Дніпроазот» виграв тендер «Сумихімпрому» з нижчою на 17% ціною в 15 582 грн. за тонну
в перерахунку на 100% NaOH. Але тоді договір про закупівлю так і не підписали у строк з
вини переможця тендеру. «Дніпроазот» належить групі «Приват» Ігоря Коломойського.
Державний «Сумихімпром» із часів Януковича знаходиться під контролем групи Дмитра
Фірташа, який знаходиться під слідством у Австрії. Від імені компанії угоду по брухту
підписав Ігор Лазакович, колишній менеджер групи «Остхем». У 2016 році сумська
прокуратура оголосила йому підозру по розтраті майна в особливо великих розмірах,
службовій підробці та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. Однак на початку
2017 року його зняли з розшуку. Відзначимо, «Сумихімпром» 1 вересня уклало угоду з ТОВ
«Укрспецлом» на постачання брухту чорних металів на 80,00 млн грн. Нагадаємо, в кінці
серпня цього року на «Сумихімпром» освоїли випуск нової марки складних мінеральних
добрив на базі цеху гранульованого суперфосфату, продуктову лінійку підприємства
поповнило добриво марки NPK 6:24:12. Новий вид добрив можна застосовувати як під озимі
культури, так і для ярої пшениці, буряка, картоплі.
Читати повністю >>>

Читайте також: Прокуратура розкрила схему
розкрадань на "Сумихімпром" >>>

За матеріалами nashigroshi.org

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

Украинский производитель химикатов планирует
выйти на рынок Италии
18.09.2017

ООО НПП «Заря» планирует поставлять промышленные взрывчатые
вещества ведущему итальянскому производителю бустеров для проведения
буровзрывных работ. Об этом заявил гдиректор НПП Александр Чернецов.
«Сегодня продукция НПП «Заря» широко представлена на европейском рынке. В
этом году мы расширяем географию продаж и налаживаем поставки на рынок Италии.
Сотрудничество с итальянскими компаниями является перспективным направлением, так
как в этой стране проводятся большие объемы работ по горной выработке и строительству
тоннелей», - сказал Чернецов. Заключение контракта стало возможным благодаря
высокому качеству продукции НПП «Заря», конкурентной цене, а также гибким условиям
логистики. На данном этапе украинское предприятие успешно прошло согласование
документов и получило необходимые разрешения. До конца 2017 года будет направлена
тестовая партия спецхимии. В случае успешного сотрудничества, в следующем году объемы
поставок могут быть увеличены в несколько раз. НПП «Заря» - лидирующее предприятие
химической промышленности со 100-летней историей. В настоящее время продукция
завода находит применение в химической, фармацевтической, горнодобывающей,
металлургической и агрохимической отраслях. В Украине это единственное производство,
способное предложить подобный ассортимент продукции в рамках одного предприятия.
НПП «Заря» расположено г. Рубежное Луганской области.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
МЭРТ ввело санкции против предприятий
группы Еврохим

Фонд государственного имущества отложил
приватизацию ОПЗ
22.09.2017

ФГИ рассчитывает провести приватизацию ПАО "ОПЗ" весной 2018 г.
Как сообщил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров, Фонд
рассчитывает представить результаты оценки ОПЗ в ноябре.
"Мы провели конкурс по отбору оценщиков, и они уже работают, чтобы в
установленные сроки закончить оценку ОПЗ", – отметил он. Господин Трубаров добавил,
что задачей Фонда является провести прозрачную и эффективную приватизацию
предприятия и ведутся все подготовительные работы, чтобы весной следующего года
провести приватизацию ОПЗ. Напомним, 23 августа ФГИ объявил конкурс по отбору
субъектов оценочной деятельности для определения стоимости государственного пакета
акций ОПЗ. ФГИ дважды выставлял ОПЗ на продажу: сначала в июле 2016 года по стартовой
цене 13,18 млрд грн, а затем в декабре по сниженной цене 5,16 млрд грн, но оба раза
безрезультатно. Отметим, Кабмин утвердил финансовый план ОПЗ. Как объяснил первый
заместитель главы ФГИ Дмитрий Парфененко, финплан скорректирован с учетом того, что
завод работает не на полную мощность на давальческом сырье. Прибыль прогнозируется
на уровне 6,4 млн грн. Напомним, ФГИ выбрал Международную консалтинговую компаниюОценка (МКК-Оценка) оценщиком государственного пакета акций планируемого к
приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ). Стоимость услуг данной компании 198 тыс. грн, а срок выполнения работ - 30 дней. Напомним, что после двух неудачных
попыток приватизации ОПЗ, в конце декабря 2016 года завод сообщил о временной
остановке производства в связи с высокими ценами на природный газ и накопленными
долгами за его поставки. Предприятие заявило о поиске компаний, заинтересованных в
аренде целостного имущественного комплекса завода на длительный период. …
Читать полностью >>>

20.09.2017

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины
ввело санкции в отношении ряда предприятий группы "Еврохим", а также
других российских поставщиков минудобрений.
Решение закреплено приказом МЭРТ №1383 от 19 сентября. Санкции введены
против ООО "Агроцентр Еврохим-Липецк", "Агроцентр Еврохим-Краснодар", "Агроцентр
Еврохим-Невинномысск", "Агроцентр Еврохим-Волгоград", "Агроцентр Еврохим-Орел",
"Еврохим Трейдинг Рус", АО "Невинномысский Азот", АО "МХК Еврохим", "Новомосковская
акционерная компания "Азот". Кроме того, МЭРТ ввел санкции против ООО "Галактика",
"Русагрохим", "Боснис", "Агрохимуниверсал", "Агроцентр-Белгород", "АгрохимцентрТамбов", "Рязаньагрохим", "Югагрохим", "Зарайская Сельхозхимия", "Аграрник",
"Целинскагрохимсервис", "Юг-Бизнеспартнер", "Агрохимуниверсал", "Тандем", АО
"Агрохимия", "Общество поддержки фермерских хозяйств", "Балттрейдхим". Санкции в
виде приостановки внешнеэкономической деятельности таких субъектов введены по
представлению Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины.
"Установлено, что указанные предприятия осуществляют поставку азотных удобрений
(аммиачной селитры) на временно не подконтрольные украинской власти территории
Донецкой и Луганской областей вне таможенного контроля через прекращенные или
запрещенные правительством пункты пропуска на российско-украинской границе", –
сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. По данным ведомства, средства, уплаченные так
называемым "ДНР" и "ЛНР" за "растаможку" минудобрений, в дальнейшем использовались
для финансирования незаконных вооруженных формирований.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

По материалам investfunds.ua
Європа зацікавилася промисловим гігантом
ДП “ХІМПРОМ”
29.09.2017

Міський голова Первомайського Микола Бакшеев і керуючий
справами виконавчого комітету міськради Денис Коваленко побували на
першій всесвітній конференції Global Chlor-Alkali Conference.
Конференція відбулася 13 вересня в Антверпені (Бельгія) і була організована
інформаційно-аналітичною компанією IHS Markit. Чиновники поділилися інформацією,
щодо налагодження співпраці з операторами цього ринку, для подальшого відновлення
виробництва ДП “Хімпром”. ДП “Хімпром” – ще на початку липня 2005 р потрапив під
процедуру банкрутства і у 2006 р зупинений. У березні 2007 р завод відновив виробництво
хлору, каустику і хлорного вапна, в результаті чого було отримано збиток в 14 млн.грн.
Виробництво було припинено і більше не відновлювалася. У 2012 р завод почалася
ліквідація заводу. У 2015 р Науково-дослідний і проектний інститут ”Ніохим“ представив
проект заводу з випуску каустичної соди на майданчику колишнього ДП” Хімпром “. На
першому етапі завод буде виробляти каустичну соду, сульфат натрію, ціаліти, трону.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Черкасский "Азот" Фирташа остановил
производство карбамида

Виробництво плитки зі скла набирає
небачених обертів

22.09.2017

ПАО "Азот" (г. Черкассы), входит в группу Ostchem, остановило
производство карбамида и сократило выпуск аммиака. Об этом со ссылкой
на Инфоиндустрия сообщает БизнесЦензор.
В то же время, выпуск аммиачной селитры продолжается. Учитывая спрос и ценовой
рост на нитрат аммония, останавливать его производство нецелесообразно. С остановкой
карбамида можно ожидать излишка аммиака на черкасском "Азоте". Предположительно
полупродукт будет направлен на "Ровноазот", входит в группу Ostchem, работающий на
привозном аммиаке. Известно, что для ровенского предприятия OSTCHEM искал аммиак у
разных производителей за границей. Видимо, на заводе запасы аммиака недостаточны, а
высвободившийся объем в Черкассах станет хорошей сырьевой базой для "Ровноазота".
Аммиак последнее время дорожает на мировых рынках, а его предложение ограничено. У
украинских предприятий уже возникали затруднения с закупкой аммиака в сентябре.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Ostchem обещает погасить долги перед аграриями
к началу посевной

06.09.2017

Скляна плитка стала гідною альтернативою керамічній. Її
перевагами є зовнішні характеристики, відмінна якість та багатий
асортимент.
У свою чергу, по міцності вона нітрохи не поступається керамічній, до якої всі
звикли. Скляна плитка є облицювальною та виготовляється з метою оздоблення інтер'єру,
надання йому стильності, блиску у прямому сенсі цього слова. Переваги декоративної
скляної плитки: відрізняється міцністю; невибаглива в догляді; має прекрасні зовнішні
характеристики; не боїться вологи; стійка до температур; безпечна в експлуатації;
візуально збільшує простір. Дійсно, така плитка має ефектний зовнішній вигляд, легко
миється, дуже міцна, термічно оброблена, що забезпечує високу стійкість до температур,
здатна візуально розширювати межі приміщень, через те усе більша кількість людей
обирають її для ванної кімнати, кухні і навіть для стін, тим самим витісняючи звичайну
керамічну плитку з ринку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Асоціації «Скло України»

22.09.2017

Компания Ostchem, входящий в Group DF Дмитрия Фирташа,
рассчитывает на продолжение работы своих заводов по давальческой
схеме с «Аграрным фондом» и полное погашение долга перед аграриями до
весны 2018 года.
«Мы находим пути, чтобы постепенно гасить эти долги, но и чтобы нам не пришлось
остановить заводы. За несколько месяцев мы уже погасили свыше 300 млн грн. Думаю, к
завершению сезона осень-зима - к весне - мы погасим этот долг целиком», - сообщил
управляющий директор Group DF Борис Краснянский. Он напомнил, что долг в размере
около 2 млрд грн возник после остановки заводов в феврале, когда им была прекращена
поставка природного газа. «Мы стараемся работать со всеми кредиторами. Не со всеми это
легко получается, но с кем работаем, движется хорошо: большинство из наших кредиторов
понимают это и работают с нами успешно», - сказал Краснянский. Он уточнил, что
сотрудничество Ostсhem с государственным «Аграрным фондом», начатое в июне 2017 г.,
продолжается и имеет хорошие перспективы для продолжения. «Фонд приобретает
удобрения заранее и у него усиливается рычаг во взаимоотношениях с аграриями, заводы
получают работу, а рынок заранее насыщается удобрениями», - пояснил управляющий
директор Group DF. Для справки: три химических завода, которые входят в группу Ostсhem,
остановили работу в феврале из-за прекращения снабжения газом со стороны НАК
«Нафтогаз Украины» по причине отсутствия средств для предоплаты за топливо. При этом
сельхозтоваропроизводители тогда уже внесли предоплату за удобрения на общую сумму
около 2 млрд грн. ПАО «Аграрный фонд» в июне 2017 г. заказал на 1 млрд грн
минудобрений у группы компаний Ostсhem, что позволило трем предприятиям группы
возобновить свою работу. В частности, 16 июня возобновил работу ПАО «Азот» (Черкассы),
5 июля - ПАО «Ривнеазот», а 7 июля - ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот».
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua

Читайте также: Финансовый план ПАО
"Одесский припортовый завод" >>>

Украина импортирует из России и Беларуси
стекла на $80 млн ежегодно
18.09.2017

Почти 98% сырья для производства стекла Украина экспортирует
в Россию и Беларусь, импортируя из этих стран готовое стекло, говорится
в статье на Экономической правде.
Украина занимает второе место в Восточной Европе по показателю имеющихся
запасов стекольного сырья. Большинство месторождений, а их около 100, имеют
подтвержденные запасы в 5 млн тонн каждое. Однако, каждый год 2% добытого сырья
перерабатываются на низкокачественную продукцию, которую не может использовать
наша строительная промышленность из-за устаревшей технологии. Еще 18% покупает
Белоруссия. Остальные 80% экспортируются в Россию. В прошлом году экспорт в эту
страну составил 300 тысяч тонн на сумму $6 млн. Автор отмечает, что на внутреннем рынке
есть спрос на 3,4 млрд м² современного строительного стекла. Зато, в прошлом году импорт
качественного стекла только на изготовление стеклопакетов достиг 314 тысяч тонн.
Украина же произвела 673 тонны стекла по технологиям XIX века (методом вытягивания и
литья со шлифовкой). Такие стеклянные изделия не могут использоваться в современном
строительстве по техническим нормам Евросоюза, на которые страна обязалась перейти в
рамках Ассоциации с ЕС. Украинские строители и отечественные производители окон
импортируют стекло из России и Беларуси почти на 80 миллионов долларов ежегодно.
Отмечается, что ежегодный прирост мирового производства листового стекла составляет
7%. Средний уровень потребления стекла на одного человека в мире дифференцированный
в зависимости от уровня развития экономики. Для стран, имеющих переходную или
развивающуюся экономику, уровень потребления составляет от 3 до 5 кг на человека. В
развитой Европе это 18-28 кг, в зависимости от страны. Украина производит
ориентировочно 3,5 кг на человека и потребляет менее 5 кг на гражданина. При этом из тех
производимых 3,5 кг - современного флоат-стекла нет. Закрывается спрос на современное
стекло за счет импорта на все 100%.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
МАШИНОБУДУВАННЯ
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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

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Розвиток промисловості дозволить прискорити
ріст економіки на 5%
28.09.2017

Розвиток промисловості, зокрема сегменту машинобудування,
дозволить забезпечити ріст економіки в цілому не менше ніж на 5%,
сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
«Ми говоримо про сталий ріст економіки, а він вимагає розвитку власного машинобудування, впровадження інновацій. І ми маємо створювати додаткові можливості, аби
такий розвиток був якісним», - сказав Прем’єр у Харкові відкриваючи Всеукраїнську нараду
«Стратегічні напрями розвитку машинобудування України: від регіональних ініціатив до
національної промислової політики». Він підкреслив, що сьогодні Україна має унікальний
шанс вийти на світовий ринок зі своїм продуктом. «Експорт України зростає, доля експорту
до країн ЄС зростає. Ми сьогодні постійно працюємо над розширенням ринків збуту
продукції, і дуже важливо, щоб наш машинобудівний комплекс був теж одним з лідерів. І
тут ми бачимо позитивні тенденції», - сказав Глава Уряду. Одним з інструментів досягнення
цілі, на думку Глави Уряду, є Комітет промислового розвитку, створений минулого року.
«Це той майданчик, який напрацьовує необхідні рішення, які ми вже можемо
впроваджувати», - зазначив Володимир Гройсман. Учасники наради, а серед них були члени
Уряду та керівники найбільших промислових підприємств держави, підкреслювали що
було б невірно вважати Україну виключно аграрною державою. Агросектор справді
становить значну долю економіки, проте маючи підприємства на кшталт «Турбоатом» або
«Електроважмаш» та інших, маючи потужний сектор IT, було б невірним не думати про
промисловий та інноваційний розвиток – як ще одну точку зростання. У ході дискусії
промисловці висловили декілька пропозицій, які могли б стимулювати розвиток. Серед них
– чітке визначення промислової товарної номенклатури з урахуванням потреб ринку та
наукових напрацювань, опрацювання можливостей доступного кредитування для
промислових підприємств та розумний протекціонізм на внутрішньому ринку.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

СБУ: Богуслаєв продав контрольний пакет АТ «Мотор Січ»
китайцю, заводу загрожує знищення
11.09.2017

Власник унікального заводу продав контрольний пакет «Мотор
Січі» громадянинові Китаю. Служба безпеки відкрила провадження за
статтею «диверсія». Про це пише glavcom.ua
СБУ побоюється, що згодом потужності заводу з виробництва авіадвигунів «Мотор
Січ» перенесуть за кордон, а унікальне підприємство знищать. Про це йдеться в ухвалі
Шевченківського суду Києва від 7 вересня 2017 року. Своїм рішенням за клопотанням
контррозвідки суд арештував частину акцій «Мотор Січі». У тому числі: 9,999% акцій на
рахунку «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови); 17,311% акцій на рахунку
«Business House Helena, AG» (Панама); 3,1152% акцій на рахунку «Enfields Trade & Capital
Corp.» (Панама); 1,3035% акцій на рахунку «Waldo Trade Ltd.» (Британські Віргінські
острови); 9,2717% акцій на рахунку «Granum Corporation» (Панама); 9,99% акцій на рахунку
«Likatron Enterprises Limited» (Кіпр); 5,01% - приватної особи. Підставою для розслідування,
що стартувало два місяці тому став продаж контрольного пакету акцій «Мотор Січі».
Минулого року його набули офшорні структури, за якими стоїть новий власник – китаєць.
Представники топ-менеджменту та власники ПАО «Мотор Січ» ведуть підготовку до
переміщення виробництва за межі України, що призведе до «ліквідації та знищення»
заводу, стверджується в матеріалах СБУ. Мета угоди, вважають силовики: «ослаблення
держави шляхом зруйнування вказаного підприємства як об'єкта, що має важливе
народногосподарське та оборонне значення». Донедавна В`ячеслав Богуслаєв, як основний
акціонер, напряму володів 15,83% акцій «Мотор Січі», крім того, він контролював 17,3%
акцій через Business House Helena, 15,7% акцій через «Гарант Інвест», «Гарант Альфа», ЗАТ
«Торговий дім «Олена»,?СК?«Мотор Гарант» та інші компанії. Минулого року його власний
пакет зменшився з 15,81% до 1,04%. Слідчі впевнені, що Богуслаєв також позбувся частки і
у підконтрольних йому офшорах. Начебто, новим господарем «Мотор січі» став китайський
громадянин, який володіє фірмою Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. (ім`я
китайця не уточнюється в судових матеріалах). У руках останнього тепер перебуває
контрольний пакет підприємства у розмірі 56%, записаний на довірених осіб покупця та
афілійовані з ним компанії. Готуватися до угоди сторони розпочали ще в лютому 2015 року.
Тоді «Мотор Січ» та китайська Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. уклали
Меморандум про співробітництво з метою створення заводу із виробництва авіаційних
двигунів у місті Чунціні (КНР). Навесні минулого року «Мотор Січ» отримала позику у
розмірі $100 млн від фірми з Віргінських островів Skyrizon Aircraft Holdings Limited (через
посередника нею володіє згадуване вище Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co.,
Ltd.). Гроші було надано під 0,3% річних на 10 років. Скандал навколо співпраці з
китайцями виглядає дивним з огляду на її підтримку українським урядом. Ще до відкриття
кримінального провадження віце-прем'єр-міністр Степан Кубів з гордістю заявляв
журналістам, що «Мотор Січ» та Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd почнуть
спільне виробництво та обслуговування авіадвигунів в Китайській народній республіці.
Називав це «перемогою». У свою чергу, Китай планував інвестувати $250 млн у запорізьке
підприємство. Як повідомляв в інтерв’ю виданню delo.ua голова наглядової ради «Мотор
Січ» Анатолій Малиш, будівництво в КНР стартувало рік тому, а поетапне введення в
експлуатацію очікується з наступного року. Спочатку китайці збиратимуть двигуни з
готових вузлів, пізніше перейдуть на замкнений цикл. Китайський напрямок мав частково
компенсувати втрату значного ринку «Мотор Січі» в Росії. На побоювання журналістів щодо
копіювання технології китайською стороною, Анатолій Малиш заспокоював: «юридична
служба займається цим питанням..». Китай розраховує на виробництво вертолітних
двигунів Д-136, МС-500В і ТВ3-117ВМА-СБМ1В, а також двигунів для літаків загального
призначення АІ-450С, турбореактивних Д436-148ФМ і Д-18Т тощо. Навесні Кубів анонсував,
що перший двигун, зібраний за українськими технологіями на потужностях в Китаї, «може
бути показаний» до кінця цього року. СБУ не оцінило такої «райдужні» перспективи та, як
ішлося вище, на початку липня відкрила кримінальне провадження. Згодом в офісах
«Мотор Січі» та спорідненого «Мотор Банку» відбулись обшуки. Силовики впевнені, що
Богуслаєв добре знав про наслідки угоди: «…ослаблення України, як держави внаслідок
зруйнування АТ «Мотор Січ», яке має народногосподарське та оборонне значення, шляхом
переміщення за кордон українського виробництва та технологій». Зі свого боку, в
Антимонопольному комітету вважають, що наявні всі ознаки порушення законодавства про
захист економічної конкуренції: частка громадянина Китаю перевищила 50% голосів без
отримання дозволу Антимонопольного комітету. Комітет наполягає на недопущенні
подальшої перереєстрації права власності на акції АТ «Мотор Січ». Варто зазначити, що
«Мотор Січ» має на Китай великі плани. Ще один потенційно потужний проект із КНР –
спільне виробництво 50 літаків Ан-178. Рамкову угоду про серійне виробництво підписали
держпідприємство «Антонов» та китайська фірма Beijng A-Star Science & Technology Co., Ltd
два роки тому. «Мотор-Січ» має виготовляти двигуни для Ан-178. Наразі цей проект
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тимчасово підвис у повітрі. Про високий інтерес «Мотор Січі» до цієї співпраці може
свідчити заява, яку зробили його представники під час останнього авіасалону Le Bourget2017. Вони повідомили журнлістів про чергові перемовини з китайцями щодо виробництва
літака. Заява була неочікуваною для офіційних представників «Антонова» та
«Укроборонпрому», розповідав «Главкому» співробітник оборонного концерну. Вона
прозвучала попри те, що жодних зрушень у цьому питанні не відбулося. Рамкова угода
щодо Ан-178 не містить зобов’язань, але китайці для її реалізації створили спеціальну
компанію Beijng A-Star Holding Co. LTD, з якою Україна вже підписала низку таких
документів: контракт на виконання програми співробітництва щодо літака Ан-178, який
містить перелік контрактів для здійснення програми Ан-178 та зобов’язання щодо їх
підготовки та підписання; контракт на постачання 12 літаків (2+10) виробництва ДП
«Антонов»; контракт на постачання 40 комплектів для складання та налагодження
виробництва Ан-178 в КНР. Як раніше писав «Главком», попри військове вторгнення Росії
та запровадження Києвом антиросійських санкцій українське підприємство?«Мотор Січ»?і
далі обслуговувало армію країни-агресора. Машинобудівний завод із Запоріжжя у 2016 році
ремонтував двигуни для літаків авіаполку міноборони Росії, задіяного у воєнній операції в
Сирії. На сьогодні «Мотор Січ» є виконавцем держоборонзамовлення з ремонту та
модернізації авіаційної техніки, має важливе значення для економіки та обороноздатності
України. Наразі підприємство засипано військовими замовленнями – розробляє, ремонтує,
модернізує та відновлює авіаційну техніку. Станом на 2017 рік держава має закупити
авіаційні двигуни ТВ3-117ВМА-СБМ1В серії 4Е та модернізацію вертольотів Мі-8ТП до виду
Мі-8 МСБ-В; Мі-2 до виду Мі-2 МСБ; Мі-8Т (Мі-9) до виду Мі-8 МСБ-В. Консолідований чистий
прибуток «Мотор Січі» в першому кварталі 2017 року становив 1,457 млрд гривень, що в 4,8
разу більше, ніж в аналогічний період минулого року.
Читати повністю >>>
© Федір Орищук, «Главком»
За матеріалами glavcom.ua
 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
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Китайские журналисты посетили
ГП "ХМЗ "ФЭД"
04.09.2017

При содействии Посольства Украины в КНР и Харьковской ОГА в
нашем городе сегодня побывали журналисты ведущих независимых
изданий и популярных блогов из Китая и Украины.
В программу визиты был включен и наш завод. Китайская делегация посетила музей
истории ГП «ХМЗ «ФЭД», а также технический музей, где представлена продукция,
выпускаемая нашим предприятием. Как отметил китайский журналист одного из
международных изданий, первый раз он был в Украине в конце 2014 года, когда начинался
экономический кризис. Сегодня он видит изменения, экономический подъем в стране. В
Китае хорошо знают марку «ФЭД». Можно сказать, с нее началась традиция украинской
промышленности и она отображает мощность Украины. Информационный тур китайских
журналистов продлится до 10 сентября. Кроме Харькова и Харьковской области они
планируют посетить другие регионы нашей страны.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ГП «ХМЗ «ФЭД»
Обновлен кредитный рейтинг
ПАО «ХАРТРОН»
13.09.2017

РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о подтверждении
долгосрочного кредитного рейтинга по национальной шкале ПАО
«ХАРТРОН» (ЕГРПОУ 14313062) на уровне uaBB+ с позитивным прогнозом.
Заемщик с рейтингом uaBB+ характеризуется ниже чем достаточной кредитоспособностью, по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности сильно зависит от влияния неблагоприятных
коммерческих, финансовых и экономических условий. Агентство обновило кредитный
рейтинг после анализа данных консолидированной отчетности ПАО «ХАРТРОН» за первое
полугодие 2017 года. В период с 30.06.2016 года по 30.06.2017 года активы ПАО «ХАРТРОН»
выросли на 7,48% до 639,88 млн. грн. Сокращение объема обязательств и обеспечений за
тот же период составило 0,71%, при этом собственный капитал Предприятия вырос на
16,13%. В результате коэффициент финансовой независимости увеличился на 3,19 п.п., и на
30.06.2017 года составил 42,84%. Отметим, ПАО «ХАРТРОН» работают в таких сегментах
рынка, как ракетно-космическая отрасль, энергетика, в том числе атомная,
железнодорожный транспорт. Ракетно-космическое направление в деятельности ПАО
«ХАРТРОН» является приоритетным. Предприятие продолжает занимать лидирующее, а в
некоторых случаях и монопольное положение на рынке космических технологий.
Читать полностью >>>
По материалам expert-rating.com
ИГ УПЭК приглашает к сотрудничеству
профильных специалистов
15.09.2017

Индустриальная группа «УПЭК» 8 сентября приняла участие в
городской ярмарке вакансий «Dream Job», презентовав посетителям
актуальные вакансии крупнейшей машиностроительной компании региона.
Мероприятие проходило возле Харьковского национального академического театра
оперы и балета им. Н. В. Лысенко, и, по информации организаторов, собрало более 3 тыс.
человек. УПЭК предложил соискателям более 30 вакансий на предприятиях, входящих в
состав Индустриальной группы. Это не только популярные специальности в сфере продаж,
финансов и маркетинга, но и работа на производстве в реальном секторе экономики.
«Вакансиями в нашей компании интересовались не только специалисты с опытом работы,
но и студенты. Мы открыты к сотрудничеству, и сегодня УПЭК предоставляет студентам и
выпускникам возможность производственной практики и стажировки, а молодым
специалистам – возможность получить свое первое рабочее место. Любой желающий
может получить рабочую профессию непосредственно на производстве, – рассказывает HRменеджер ИГ УПЭК Светлана Коренская. – Со многими из посетителей ярмарки вакансий
мы договорились о собеседованиях, по результатам которых будет принято окончательное
решение о дальнейшем сотрудничестве». Отметим, Индустриальная группа УПЭК - одна из
крупнейших в Украине частных компаний, занимающая лидирующие позиции в
нескольких продуктовых сегментах и производстве компонентов для крупнейших
конвейеров СНГ, объединяющая ряд ведущих машиностроительных предприятий и
инженерных центров с более чем полувековой историей. Компания основана в 1995 году и
сегодня развивается как клиентоориентированная инженерная индустриальная группа.
УПЭК
разрабатывает
и
производит
подшипники
и
электродвигатели,
электротурбокомпрессоры и насосы, шлифовальные станки с ЧПУ, трансмиссии и шасси,
климатические системы на базе воздушного цикла, прицепную сельхозтехнику, а также
другие машины, оборудование, узлы и компоненты для железнодорожной, автомобильной,
сельскохозяйственной,
энергои
электромашиностроительной,
оборонной,
металлургической и других отраслей. …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ИГ УПЭК
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Честное акционерное: Григоришин получит
право на выкуп Турбоатома

В Сумском НПО завершена работа над патрубками
всаса и нагнетания для IBG
19.09.2017

Мечта
украинско-российского
предпринимателя
Константина
Григоришина стать мажоритарным владельцем харьковского Турбоатома в
ближайшее время может воплотиться в жизнь.
В ходе намеченной на 2018 год приватизации Турбоатома Григоришин может
получить первоочередное право на покупку акций крупнейшего в Украине производителя
турбинного оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Такие
привилегии бизнесмену достанутся автоматически, если 3 октября на собрании
акционеров Турбоатома нынешний мажоритарный собственник - Фонд государственного
имущества - проголосует за реорганизацию формы собственности предприятия из
публичного акционерного общества в частное.
Дилемма для ФГИ. Недавно ПАО Турбоатом объявил о проведении внеочередного
собрания акционеров, которое состоится 3 октября в Харькове. Единственный вопрос в
повестке дня - реорганизация общества из ПАО в ЧАО. Ничем не примечательное на первый
взгляд решение может кардинально повлиять на процесс приватизации крупнейшего
предприятия энергетического машиностроения. Согласно закону об акционерных
обществах, акционеры ЧАО (в отличие от ПАО) имеют преимущественное право на
приобретение акций, продаваемых другими акционерами. Турбоатом - одно из немногих
машиностроительных предприятий, которые продолжают стабильно работать. Его
выручка за 2016 год - 2,17 млрд грн, чистая прибыль - 1,06 млрд грн. Сейчас ФГИ
принадлежит 75,2% акций харьковского предприятия, подконтрольная Григоришину КУА
Сварог Эссет Менеджмент владеет 15,3% Турбоатома, 5,6% находятся в собственности
кипрской Biscone Limited, аффилированной с российским холдингом Силовые машины
Алексея Мордашова. Еще около 1% акций завода принадлежит Мегабанку, рассказывал
ранее его совладелец и по совместительству гендиректор Турбоатома Виктор Субботин. От
позиции ФГИ зависит, получат ли другие акционеры привилегии в ходе его приватизации.
Дело в том, что после преобразования Турбоатома в ЧАО ФГИ будет обязан предложить
компаниям Григоришина и Мордашова выкупить выставляемый на приватизацию пакет по
стартовой цене пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
Мордашову реализовать это право вряд ли удастся. В феврале Верховная Рада приняла
закон, запрещающий участие в приватизации российским инвесторам. У Григоришина,
который в прошлом году получил украинское гражданство, таких проблем быть не должно.
Только в случае отказа миноритарных акционеров от выкупа акций ФГИ сможет продать
госпакет Турбоатома третьим лицам. В начале 2016 года Фонд государственного
имущества заблокировал реорганизацию шести энергокомпаний холдинга ДТЭК из ПАО в
ЧАО, проголосовав "против" на собрании акционеров. Как будет себя вести ФГИ в случае с
Турбоатомом? В пресс-службе ведомства не ответили на запрос LIGA.net.
Дилемма Григоришина. Кроме Григоришина интерес к приватизации Турбоатома
проявлял харьковский бизнесмен Александр Ярославский, который выразил готовность
купить предприятие совместно с одним из крупнейших сырьевых трейдеров - корпорацией
Glencore. И Ярославский, и другие потенциальные инвесторы могли бы вступить в игру,
выкупив миноритарный пакет акций завода у Алексея Мордашова. У самого Григоришина
довольно серьезные финансовые проблемы. В мае 2016 года предприниматель проиграл в
Лондоне суд партнерам по НПО им. Фрунзе - Вадиму Новинскому и Владимиру Лукьяненко почти на $300 млн. По информации LIGA.net, Григоришин планировал подать апелляцию на
это решение, ее исход неизвестен. Басманный суд Москвы 13 апреля заочно арестовал
бизнесмена по подозрению в уклонении от уплаты налогов почти на $10 млн. В ноябре
2016 г. Гудермесский городской суд Чечни арестовал недвижимое имущество Григоришина
в России, а также взыскал с него $230 млн в пользу совладельца Чеченэнерго Хасана Эдиева.
Чтобы остаться на российском рынке энергетического машиностроения, группа
Энергетический стандарт Григоришина привлекла в партнеры совладельца VS Energy
Евгения Гинера. С 2016 года его сыну Вадиму принадлежит 99% российского филиала ООО
Энергетический стандарт - поставщика в Россию продукции Сумского НПО имени Фрунзе,
завода Запорожтрансформатор, акционером которых является Григоришин. До сих пор нет
ясности, какой пакет Турбоатома планируется выставить на продажу. Еще в феврале 2017 г.
премьер-министр В.Гройсман говорил, что контрольный пакет нужно оставить в
собственности государства. Спустя полгода его позиция изменилась. "К приватизации
предлагаем крупные предприятия и предприятия, работающие в нерегулируемых
отраслях. В их числе… Турбоатом и другие, - заявил премьер на заседании правительства 12
сентября. - Медлить (с приватизацией. - Ред.) дальше нельзя".
Читать полностью >>>
© Евгений Головатюк
По материалам biz.liga.net
ГП «Электротяжмаш» посетили Глава Кабмина, Минэкономразвития, Харьковской обладминистрации
28.09.2017

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и Первый вицепремьер-министр – Министр экономического развития и торговли Степан
Кубив ознакомились с работой завода «Электротяжмаш».
Визит состоялся в рамках Всеукраинского совещания «Стратегические направления
развития машиностроения Украины: от инициатив к национальной промышленной
политике». По итогам мероприятия Глава Правительства отметил: «Сегодня Украина имеет
уникальный шанс выйти на мировой рынок со своим продуктом. Экспорт Украины растет,
доля экспорта в страны ЕС увеличивается. Мы сегодня постоянно работаем над
расширением рынков сбыта продукции, и очень важно, чтобы наш машиностроительный
комплекс был так же одним из лидеров. И тут мы видим положительные тенденции».
Степан Кубив подчеркнул: «Нам необходима перезагрузка экономики и формирование
инновационных продуктов, потому что у нас есть потенциал». «Годовой оборот
«Электротяжмаша» в среднем составляет порядка 2 миллиардов гривен, в настоящее время
мы работаем над заказами для ключевых партнеров – «Укргидроэнерго», компаний из
Индии, Бангладеш и других стран», – сообщил и.о. директора завода Дмитрий Костюк.
Отметим, завод "Электротяжмаш" объявил тендер на привлечение мультивалютной
возобновляемой кредитной линии в сумме 520 млн гривен. Как говорится в объявлении
предприятия в системе публичных закупок ProZorro, срок кредитной линии - 5 лет.
Ожидаемая стоимость обслуживания линии составит 439,14 млн гривен. Процентная
ставка по кредиту на 1-год и 2-й год будет составлять не менее 5%, на 3-й, 4-й - не менее
10%, на 5-й - не менее 70%. Напомним, 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 г. Завод "Электротяжмаш" один из крупнейших в Украине производителей энергетического оборудования выпускает гидро- и турбогенераторы, электродвигатели мощностью от 160 Вт до 12,5 МВт,
уникальные электрические машины для прокатных станов.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ГП «Электротяжмаш»
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Сумские машиностроители справились с очередным заданием в
рамках реализации контрактов с немецкой компанией Ingenieurbüro R.
Großmann GmbH & Co. KG (IBG), изготовив партию патрубков всаса и нагнетания.
Они, как и многая другая техника, над которой сегодня трудятся в цехах
предприятия, будут применены в процессе обустройства месторождения, которое
проводит заказчик. В частности, изготовлено шесть патрубков. Оборудование успешно
прошло испытания и в ближайшие дни будет передано на отгрузку. По словам начальника
отдела управления по продажам СНПО Владимира Андриенко, изготовленные патрубки
будут использованы в составе центробежных компрессоров на компрессорной станции
среднего давления. «Газ из данной станции будет поставляться на установку осушки газа
(именно для ее реконструкции заводчане сейчас производят ряд сложных технологических
блоков). Там будет происходить процесс поглощения избыточной влаги, после чего,
достигнув необходимого уровня точки росы, поток голубого топлива направится на
компрессорную станцию высокого давления, где так же будет представлена продукция
нашей торговой марки. Речь идет об уже изготовленных 12 патрубках, а также 6 входных и
концевых сепараторах-каплеотделителях, которые сейчас проходят процедуру покраски.
Таким образом, продукция Сумского НПО будет задействована заказчиком на всех
ключевых этапах компримирования и подготовки газа на обустраиваемом
месторождении», – рассказал Владимир Николаевич. Отметим, ПАО «Сумское НПО»
продолжает реализацию ряда контрактов, подписанных с компанией Ingenieurbüro R.
Großmann GmbH & Co. KG (IBG) из Германии. Один из них – на поставку технологически
сложных блоков для переоснащения установки осушки газа, в рамках выполнения
которого уже стартовал выпуск крупногабаритных, толстостенных абсорберов. Ранее
сообщалось, в Сумское НПО началась череда гидроиспытаний емкостного оборудования,
которое изготавливается согласно договору с компанией Ingenieurbüro R. Großmann GmbH
& Co. KG (IBG). Данная техника заменит устаревшее оборудование, применяемое в
установке осушки газа, реконструкцией которой занимаются немецкие партнеры.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Сумского НПО

 МЕТАЛООБРОБКА

Энергомашспецсталь продолжает поставки продукции
предприятиям ArcelorMittal
20.09.2017

Энергомашспецсталь осуществила очередную поставку деталей для
казахстанского металлургического комбината ArcelorMittal Temirtau ПАО
«ЭМСС»: 8 опорных валков общим весом 239,850 т.
Валки предназначены для стана горячей прокатки «1700», а также станов холодной
прокатки «1400» и «1700». Еще два опорных валка общей массой 49,09 т были отправлены
в город Льеж на бельгийский металлургический комбинат АМ Liege. Европейской
компании ArcelorMittal Belval & Differdange были поставлены оси валков в количестве
четырех штук. Общий вес поставки 32,08 тонн. Отметим, в цехе металлургической
оснастки ПАО «Энергомашспецсталь» запущен в работу новый продольно-фрезерный
станок модели 6620. Установка, монтаж и наладка оборудования проводилась силами
специалистов завода и работников ООО «Укрмегастрой». В настоящее время работы по
вводу в эксплуатацию станка закончены. Продольно-фрезерный станок приступил к
выполнению производственной программы. Продольно-фрезерный станок модели 6620
предназначен для обработки поверхности плоскостей стальных изделий массой до 50 тонн.
Напомним, ПАО «Энергомашспецсталь» изготовит и поставит в Мариуполь партию роликов
для рольгангов. Заказ будет выполнен в рамках контракта, заключенного между ПАО
«ЭМСС» и ММК им. Ильича в январе 2017 года. В объем данной поставки войдут 20 роликов
общим весом 69 т. На ЭМСС изделия пройдут полный цикл производства и будут
поставлены заказчику в ноябре-декабре 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ПАО «Энергомашспецсталь»
ХАРП представил новую продукцию
на украинском рынке
28.09.2017

Харьковский подшипниковый завод (ХАРП) представил новую
продукцию на украинском рынке в рамках участия в международной
специализированной выставке AgroExpo-2017 (20–23 сентября, г.
Кропивницкий).
Впервые на выставке ХАРП презентовал новые разработки – подшипники HARP
AGRO с конструктивно новыми системами уплотнений повышенной герметичности XSHIELD, которые отличаются еще более высокими техническими показателями защиты и
надежности. Высокие показатели герметичности и полная защита от пыли, грязи, грубых
примесей новых разновидностей подшипников HARP AGRO достигается за счет
применения многокромочных резиновых уплотнений в сочетании с металлической
защитной шайбой. Данная линейка многокромочных уплотнений повышенной
герметичности X-SHIELD создана специально для применения в подшипниках,
эксплуатируемых в особо сильно загрязненной и сверх сильно загрязненной средах. «Мы
прорабатывали новые конструкции уплотнений около полугода и в итоге создали
надежную систему защиты для подшипникового узла, где подшипник совершает не более
500 об./мин., – рассказывает главный конструктор Украинского конструкторского
технического бюро подшипниковой промышленности (УКТБПП) Сергей Семыкин. – Для
эффективной работы сельскохозяйственной техники необходима полная герметичность и
защита подшипника от пыли, грязи, воды, а также дополнительная защита от грубых
примесей и утечек смазочного материала из подшипников, которые новые уплотнения
обеспечивают на 100%. Подшипниковые узлы, укомплектованные подшипниками HARP
AGRO с такими уплотнениями, являются необслуживаемыми на весь период эксплуатации».
Кроме того, инновационные уплотнения X-SHIELD увеличивают срок безотказной работы
подшипников HARP AGRO на 50%, и отличаются широким диапазоном рабочих температур
(от -40 до +150°С). Отметим, Харьковский подшипниковый завод (ХАРП)
продемонстрирует инновационные решения агронаправления на международной
специализированной выставке «AGROEXPO», самом большом агропромышленном форуме в
Украине, который состоится в период с 20 по 23 сентября 2017 года в г. Кропивницкий.
Напомним, по итогам участия в международной выставке сельского хозяйства «AGRA 2017»
(26-31 августа, г. Горня Радгоне, Словения) Харьковский подшипниковый завод (ХАРП)
осваивает новый и перспективный рынок подшипниковой продукции в Словении.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ИГ УПЭК
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В Украине открылся крупнейший завод
французского концерна Nexans

Крюківський вагонзавод постачатиме запчастини для ескалаторів
для київського метро на понад 25,6 млн грн
18.09.2017

Київський метрополітен провів тендер на поставку тягових ланцюгів
для сходових полотен ескалаторів метрополітену різних модифікацій.
Очікувана вартість закупівлі становила 25 млн 644 тис. 344 грн.
Переможцем тендеру став Крюківський вагонобудівний завод, який київським
метрополітенівцям має поставити 1827 погонних метрів ланцюгу різних модифікацій. Про
це повідомляється на офіційному веб-порталі публічних закупівель «Прозорро». Під час
тендеру вагонобудівники за своє продукцію пропонували ціну у розмірі 25,51 млн. гривень.
Єдиним конкурентом крюків’ян була ТОВ «Австрійські конструкційні полімери» із
пропозицією в 25,64 млн. гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами kg.ua
СКБ «Укрэлектромаш» на Всеукраинской конференции
работников лифтовой отрасли
26.09.2017

Специалисты
Специального
конструкторского
бюро
(СКБ)
«Укрэлектромаш» приняли участие в XІХ-й Всеукраинской Конференции
работников лифтовой отрасли Украины.
Конференция, которая объединяет на одной площадке работников лифтовой
отрасли Украины, ЖКХ, а также компании связанные с поставкой оборудования, монтажом
и эксплуатацией лифтов, пройшла 29–30 августа в Кирилловке (Запорожская обл). СКБ
«Укрэлектромаш» презентовал современные надежные лифтовые электродвигатели и
безредукторные лебедки с высоким КПД, низким энергопотреблением и уровнем шума и
вибраций. «Работники лифтовой отрасли знают нашу продукцию, потому что со многими
мы уже сотрудничаем, поставляя им лифтовые двигатели. Сейчас мы ведем переговоры о
поставке энергоэффективных лифтовых лебедок. Мы являемся единственным украинским
производителем данного лифтового оборудования. Многие компании активно
поддерживают отечественного производителя, потому что это позволяет им снизить
затраты на комплектующие, получить оперативный сервис и удобную логистику»,–
рассказывает директор по маркетингу «УПЭК-Трейдинг» Наталья Акименко. В рамках
деловой программы конференции также были рассмотрены вопросы состояния и условия
работы лифтовой отрасли Украины в 2017 году и перспективы ее дальнейшего развития. ...
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ИГ УПЭК
Харківський завод підйомно-транспортного устаткування відвантажив
«АМКР» кран вантажопідйомністю 16 тонн
27.09.2017

З цеху «Блюмінг» Харківського заводу підйомно-транспортного
оборудованіяі на адресу пат «арселорміттал кривий ріг» відвантажено
пратцен кран вантажопідйомністю 16 т.
Слід зазначити, що це вже другий пратцен кран, що поставляється ТОВ «ХЗПТО» на
адресу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Досвід поставки попереднього крана дозволив
фахівцям ХЗПТО підійти комплексно до вирішення завдань, поставлених замовником, а
відповідно максимальному задоволенню потреб при експлуатації обладнання. ТОВ
«Харківський завод підйомно-транспортного устаткування» працює на ринку підйомнотранспортного устаткування з 1931 року. Основними замовниками продукції заводу є
підприємства металургії, гірничо-видобувної промисловості, будівельної галузі та
машинобудування. За 85 років своєї історії підприємство відвантажило замовникам в 40
країнах світу понад дев’ять тисяч мостових кранів різних типів і призначення.
Підприємство виготовляє сучасні мостові і козлові крани, канатні дороги, фунікулери,
електроталі, грейфера, різні вантажозахватні пристосування, виготовлені відповідно до
вимог національних і міжнародних стандартів.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 КОМПЛЕКТУЮЧІ & ДЕТАЛІ. ПРИЛАДИ & ІНСТРУМЕНТИ

ПАТ «ПААЗ» збільшив обсяг реалізації
продукції на 32,6%
05.09.2017

ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод», за підсумками роботи в
січні-серпні 2017 р. збільшив обсяг реалізації продукції у порівнянні з
аналогічним періодом 2016 р. на 32,6%.
За цими даними, ПААЗ продав товарів на суму майже 106 млн.грн. У тому числі
гальмівної апаратури реалізовано майже на 83 млн.грн. (приріст 28%), товарів народного
споживання – понад 20 млн.грн (69% приросту). Експорт в загальному обсязі відвантаженої
за 8 місяців 2017 року продукції склав 71,3%, в тому числі гальмівної апаратури – 80,8%. За
аналізований період значно збільшилися постачання в країни СНД, щодо цього ж періоду
роком раніше. В тому числі, в Білорусь – на 57,5%, Киргизстан – 65,7%, Казахстан – більш
ніж на 123%, Узбекистан – більш ніж в 5 разів, Грузію більш ніж в 6 разів. Проводилися
відвантаження новим споживачам в Молдові та Азербайджані. В цілому, за підсумками
восьми місяців 2017 року частка відвантаженої на експорт продукції зросла на 31,9%, в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У серпні підприємство спрацювало теж
результативно, демонструючи зростання показників продажів і у порівнянні з аналогічним
періодом минулого року, і до попереднього місяця: до серпня 2016 року – на 26%, зокрема
гальмівної апаратури – на 14%, ТНП – 74%, а в порівнянні з липнем 2017 року – на 15%,
зокрема гальмівної апаратури – 17%, товарів народного споживання – 14%.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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В Бродах Львовской обл. 30 августа т.г. состоялось открытие первой
очереди завода компании «Электроконтакт Украина», входящей в немецкое
подразделение французского производителя кабелей Nexans.
Площадь нового завода составляет более 20 000 кв. м, из них – 10 000 кв. м занимает
производственный цех. Завод специализируется на выпуске кабельных сетей для
автомобилей концерна BMW. По информации ИА «Интерфакс-Украина», инвестиции Nexans
в создание нового завода составили 1 миллиард гривен. Его строительство было начато в
июне 2016 года. Планируется также строительство второй очереди завода. Объект стал
третьей производственной площадкой компании Nexans в Украине. Два предприятия
французской компании уже работают в Золочеве и Перемышлянах. Завод в Бродах стал
одним из самых крупных производственных предприятий Nexans, работающих в Румынии,
Мексике, Болгарии, Китае, Словакии, Чехии, Тунисе. Компания Nexans является вторым в
мире производителем различных кабелей.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
На заводі «Кромберг енд Шуберт» у Житомирі
запускають новий проект
12.09.2017

На заводі «Кромберг енд Шуберт» запускають виготовлення
кабельних мереж до Seat Ateca, а також підвищили середню заробітну плату
працівникам та планують збільшити чисельність штату на 800 людей.
«Спочатку будуть виготовлятися тестові проводки, так звані «Dummy» з 43-го
календарного тижня. Пізніше буде розпочато повноцінне виробництво трьох видів
проводки: MOTORRAUM, INNENRAUM та AUTARKE Працівників для проекту будемо
комбінувати – частина уже працюючих та частина нових людей. Це абсолютно новий
проект, і це нові можливості для розвитку наших працівників», – коментує начальник
виробництва Михайло Бруновський. SEAT – це нова модель, яка фактично дуже схожа на
Volkswagen Tiguan, і так само монтується в автомобіль на заводі в Вольфсбурзі. «Щодо
матеріальної мотивації – наша ціль стати одним із кращих платників і найкращим
підприємством у Житомирі. Керівництво компанії реагує на зміни, які торкаються нашого
життя, зокрема, рівень оплати праці. Ми йдемо поступово до цього. І 1 вересня – є одним із
етапів, коли ми підвищили в цілому по компанії заробітні плати на 20%. Наша ціль, за
умови відпрацювання повного місяця та за умови виконання плану на 100%, вийти на
рівень 10 тис. грн з податками, і 8 тис грн на руки», – розповів керівник відділу управління
персоналом Максим Козирєв. На підприємстві переконані, саме у командній роботі людей,
які відповідально ставляться до своєї справи і постійно розвиваються, полягає міць
компанії «Кромберг і Шуберт». Набір нових працівників уже відкритий. На «Кромберг енд
Шуберт» наголошують, щоб стати успішним, тут не важливий попередній досвід чи освіта
кандидата, адже кожен, хто приєднується до команди, проходить тритижневе навчання.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
В Винницкой области откроется завод по выпуску автокомпонентов для Mercedes-Benz

14.09.2017

Осенью в Виннице должен заработать украинского-американское
предприятие «Электрические системы», на котором будут выпускать
автомобильные шнуры, кабели и схемные жгуты к европейским автомобилям.
На предприятии «Электрические системы» уже до конца сентября начнут
устанавливать оборудование. Государственное предприятие "Электрические системы"
работает в сотрудничестве с американской корпорацией Delphi PLC - международной
компанией по производству автокомплектующих. «Электрические системы» - это новое
предприятие, которое будет производить электрокабельные жгуты для автомобилей
европейских заводов. До конца года должны трудоустроить 750 человек, ввести в
эксплуатацию здание и начать производство. Вообще на предприятии будет 2500 рабочих
мест. Предприятие инвестирует около 80 млн. гривен в реконструкцию здания на
территории ГП «45 Экспериментальный механический завод» и планирует там
производить не менее 300 000 единиц готовой продукции. Сейчас около 200 человек
проходят стажировку в Ивано-Франковске на базе госпредприятия «Карпаты».
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
СБУ заподозрила «Южкабель» в сотрудничестве
с террористами «ДНР»
19.09.2017

СБУ заподозрила харьковский завод «Южкабель» в сотрудничестве с
террористами «ДНР». В «зоне риска» оказался его владелец - депутат
горсовета Харькова Владимир Золотарев, которого считают одним из главных
спонсоров Геннадия Кернеса.
Над одним из богатейших бизнесменов Харькова, главой завода «Южкабель»
Владимиром Золотаревым сгущаются тучи. Как следует из материалов уголовного дела
№32017220000000079, открытого управлением СБУ в Харьковской области в июне этого
года, крупнейший в Украине производитель кабельно-проводниковой продукции, оказался
в эпицентре грандиозного скандала. По информации спецслужб, продукция «Южкабеля»
поставлялась транзитом через Россию в псевдореспублику «ДНР» для оказания помощи так
называемому «министерству связи ДНР» в создании сетей связи. Схема поставок, как
указывают в СБУ, выглядела так: Продукция «Южкабеля» поставлялась в адрес ООО
«Торговый дом «Южкабель», зарегистрированного в г. Белгород (Россия), а также в адрес
компании Haci Camalxan из Азербайджана и еще одному белгородскому ООО «Телекомгрупп». Эта тройка, в свою очередь, реэкспортировала кабель через неконтролируемые
Украиной участки границы для так называемого «государственного предприятия связи
«Углетелеком», который был создан террористами «ДНР» на базе отжатых активов
«Укртелекома». «Полученные от ПАО «Завод Южкабель» товары используются им
(«Углетелекомом») для создания и расширения собственных сетей связи: мобильного
оператора «Феникс», линий связи так называемого «руководства «ДНР» и базовых
предприятий «ДНР». Расчеты за поставки товаров осуществляются за счет так называемого
«бюджета «ДНР», поскольку «Углетелеком» финансируется через так называемое
«казначейство» «ДНР». Расчеты между предприятиями «ДНР» и иностранными
транзитными компаниями осуществляются через Банк «Центр международных расчетов»
(ЦМРБанк, Москва), который имеет монопольное право на проведение безналичных
расчетов по внешнеэкономическим контрактам между предпринимателями РФ и так
называемыми «ЛНР/ДНР», - указывают в СБУ. В рамках указанного уголовного
производства 31 августа спецслужба провела обыски в офисе производственного
кооператива «Практик» (Константиновка, Донецкая область), которым владеет местный

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

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

бизнесмен Леонид Иващенко. Сделано это было в рамках еще одного эпизода, который
расследует СБУ. «Должностные лица ПАО «Завод Южкабель» в период с 01.01.2016 по
31.12.2016 безосновательно завысили налоговый кредит по НДС путем проведения
бестоварных операций с предприятием с признаками фиктивности производственный
кооператив «Практик» (код ЕГРПОУ 23119040), в результате чего уклонились от уплаты в
бюджет Украины налога на добавленную стоимость на общую сумму более 5 млн гривен, то
есть в особо крупных размерах» - так в СБУ излагают его фабулу. Среди изъятых
документов значительная часть, по данным «ОЛИГАРХА», касалась финансовохозяйственных отношений «Практика» с «Южкабелем». Все происходящее можно считать
очень плохим сигналом для харьковского предприятия и в первую очередь для его
фактического владельца Владимира Золотарева. ...
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Немецкая компания LEONI открыла
второй завод в Украине
29.09.2017

Один из крупнейших производителей кабельных сетей для
автомобилей концерн LEONI открыл производство в Коломые ИваноФрансковской обл. Участие в открытии нового завода принял президент Украины.
"Сегодняшнее событие является важным, особенно, если учесть, что концерн LEONI один из крупнейших в мире производителей электрических кабельных сетей. Главные
заказчики продукции LEONI - автогиганты Дженерал Моторз, Фольксваген, Ауди, Порше,
Ламборгини и другие элитные марки автомобилей", - сказал президент Украины Петр
Порошенко. Глава государства отметил, что до 2021 года в Коломые должно быть создано 5
тыс. рабочих мест, а уже сейчас их количество равно 800. Также он подчеркнул, что
инвесторы обеспечат заработную плату, которая будет равняться 8 тыс. грн, уникальный
социальный пакет для работников и европейские стандарты. Напомним, компания Leoni AG
уже создала 6000 рабочих мест во Львовской области. ООО Леони Ваеринг Системс УА ГМБХ
основано на полной собственности концерна Leoni AG (Нюрнберг, Германия)) в Украине
находится в селе Нежухов Стрыйского района Львовской области и работает с 15 июля
2003 года. Завод, который был построен в рекордно короткие сроки - 11 месяцев,
производит электрические кабельные сети для авто. Комплектующие поступают в
основном из Германии, Франции, Испании, Великобритании, тогда как готовая продукция
отправляется в Германию, Бельгии, Великобритании, Польши. Основные направления
холдинга Leoni AG: 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, DAF.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
 ЦИФРОВА. РАДІОТЕХНІЧНА. КОМП'ЮТЕРНА. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА & ПОБУТОВА ТЕХНІКА

KTD Group к началу 2018г намерена запустить
завод холодильников в Черкассах
07.09.2017

Компания KTD Group в конце 2017-го – начале 2018 гг. планирует
запустить производство холодильников на новом заводе в Черкассах,
сообщил руководитель PR-отдела KTD Group Валерий Сорока.
По его словам, плановое смещение сроков запуска производства (первоначально
планировалось начать производство летом текущего года) связано с намерением
доработки пресс-форм и штампов для холодильников с достижением всех необходимых
норм качества для проведения сертификации. "По холодильникам было принято решение
доработать пресс-формы и штампы с целью повышения их качества. Т.е. решили сыграть на
опережение для проведения сертификации, чтобы в дальнейшем с ужесточением норм нам
не пришлось останавливать завод и что-то переделывать – ведь требования к
оборудованию постоянно повышаются. Поэтому мы несколько скорректировали планы и
намерены начать производство холодильников зимой", - пояснил он. В.Сорока добавил, что
необходимость доработки также обусловлена планами выпускать продукцию не только
для украинского, но и для европейского рынка. "При этом наши стандарты ничем не
уступают европейским, но мы хотим зарекомендовать себя в Европе как надежного
производителя и конкурировать уже не с брендами В-сегмента, а, условно говоря, с такими
производителем, как Samsung. Для этого мы привлекли итальянских и китайских
инженеров, благодаря которым получаем красивый дизайн, высокое качество и низкую
себестоимость", - отметил он. В.Сорока сообщил, что новый завод в Черкассах, как и
планировалось, запущен весной текущего года, на первом этапе на нем начато
производство электропечей (духовок), и за три месяца их уже выпущено 10 тыс. ед. двух
моделей. В августе на новом заводе также начато производство конвекторных
обогревателей, которых до конца года планируется выпустить 100 тыс. ед. ...
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Украинский производитель счетчиков NIK подписал
договор с британской CyanConnode
20.09.2017

Украинский производитель счетчиков NIK подписал договор с
британской CyanConnode на поставку оборудования и программного
обеспечения для интеллектуальных измерительных систем на сумму $29 млн.
Как сообщила британская компания на сайте Лондонской фондовой биржи, в рамках
заказа в течение трех лет будет поставлено около 1 млн комплектов оборудования и ПО. В
качестве оплаты за оборудование CyanConnode получит $13 млн, еще $16 млн поступит в
качестве оплаты за использование ПО в течение 10 лет после инсталляции готовых
изделий. Отметим, компания «НИК» – один из крупнейших представителей в Восточной
Европе в сфере производства измерительных приборов, систем энергоменеджмента,
энергетического консалтинга и инжиниринга. Ключевыми направлениями деятельности
компании являются: производство счетчиков электроэнергии, воды, тепла, газа;
разработка и внедрение AMI-систем (АСКУЭ) и других систем автоматизации и управления
в сфере енергетики; проектирование, строительство и модернизация подстанций;
разработка и внедрение систем автономного/резервного энергообеспечения; поставка и
полный сервис при установке газовых генераторов для резервного электроснабжения
производства GENERAC (США). Вся производимая в Украине продукция, как счетчики
электроэнергии, так и система коммерческого учета, полностью разработана
специалистами конструкторского бюро компании «НИК-ЭЛЕКТРОНИКА» с использованием
новейших технологий и учетом инновационных производственных процессов, внедренных
на предприятии. Начинала компания свою деятельность в 1997 году как небольшая
торговая фирма и за годы успешной плодотворной работы выросла в крупное торговопроизводственное предприятие с собственными, уже хорошо известными в Украине и за
рубежом, торговыми марками «NiK» и «Novasys».
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Производитель самоспасателей DEZEGA официально
открывает новый завод в Турции
20.09.2017

Компания DEZEGA, украинский производитель средств индивидуальной
защиты органов дыхания, 21 сентября официально откроет новый завод в
Измире (Турция).
Согласно сообщению, завод площадью 1,800 тыс. кв. м расположен в Эгейской
свободной экономической зоне. Он рассчитан на производство около 120 тыс.
самоспасателей и респираторов, а также сопутствующего оборудования в год. На
торжественную церемонию открытия завода приглашены, в частности, министры
экономики и министр энергетики Турции, губернатор и мэр Измира, глава Эгейского
индустриального парка, посол Украины в Турции, представители Госслужбы по вопросам
труда и независимого профсоюза горняков. По словам председателя совета директоров
DEZEGA Антона Саковича, на турецком рынке компания уже представлена восемь лет, и
строительство нового завода - логичное, экономически выверенное решение. "Решение о
создании нового производства за рубежом принято в начале 2013 года. На то время наша
продукция использовалась в 30 странах мира, и логистике уделялось большое внимание.
Турцию, как страну для новой производственной площадки, выбрали по ряду причин:
наличие сильных местных партнеров, близость к ряду наших традиционных рынков,
удобная логистика", - цитируют в пресс-службе А.Саковича. По его словам, на сегодня
продукция DEZEGA используется уже в 49 странах. Компания в 2013 году провела глубокий
анализ турецкого рынка на предмет локализации собственного производства в стране,
изучила несколько потенциальных производственных площадок и остановилась на
Эгейской свободной экономической зоне в Измире. "Эта площадка за счет выгодного
географического положения обеспечивает близость к нынешним и потенциальным
клиентам. В регионе также есть квалифицированный технический и административный
персонал", - отмечается в сообщении. На сегодня на предприятии уже создано несколько
десятков рабочих мест, планируется постепенное наращивание мощностей и увеличение
количества производственных специалистов.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

На ПАО «ЗТР» прошел надзорный аудит
ИП «СЖС Украина»
05.09.2017

В июне 2017 г. представители компании FE «SGS UKRAINE» (Украина)
провели надзорный аудит интегрированной системы менеджмента ПАО
«Запорожтрансформатор» (ЗТР).
Аудит
подтвердил
соответствие
системы
менеджмента
требованиям
международного стандарта ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества. Требования».
По результатам аудита представителями компании отмечены сильные стороны системы
менеджмента предприятия, такие как: система менеджмента имеет реальную поддержку со
стороны высшего руковод-ства; для снижения рисков, связанных с персоналом, на
предприятии создана «Школа подготовки кадров». В ходе надзорного аудита
несоответствия не выявлены. Группой аудиторов был дан ряд рекомендаций,
направленных на совершенствование системы менеджмента ПАО «ЗТР». Группа аудиторов
заключила, что организация установила и поддерживает систему управления в
соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2015 и демонстрирует способность
системы достигать согласованные требования к продукту и услугам в рамках области
применения системы, Политики организации и ее Целей.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ПАО «ЗТР»
Харьковский "Турбоатом" подписал
соглашения на 5,5 млрд грн.
28.09.2017

Государственный "Энергоатом" вместе с "Турбоатомом" и
компанией Westinghouse Electric Sweden AB образуют 5-летний проект
повышение эффективности и производственной мощности действующих
энергоблоков украинских АЭС.
Проектные документы подписаны 28 сентября в Харькове в присутствии премьерминистра Украины Владимира Гройсмана. Подписана, в частности, Программа участия
между "Энергоатомом" и "Турбоатомом" по поставке оборудования для АЭС Украины на 5летний период 2018-2022 гг. на сумму около 100 млн долл. Кроме того, подписаны Договор
между "Донбассэнерго" и "Турбоатомом" о поставке турбины К-330-23,5 мощностью 330
МВт для реконструкции блока 6А Славянской ТЭС на сумму 317 млн грн, а также
Меморандум о взаимопонимании между Westinghouse Electric Sweden AB и ПАО
"Турбоатом" о повышении эффективности работы оборудования и повышения мощности
действующих энергоблоков АЭС Украины, оборудованных российскими турбинами и
генераторами, на сумму 100 млн долл. Комментируя подписание документов, Гройсман
отметил: "Только что мы подписали 5,5 млрд грн. Это означает, что в ближайшие годы
предприятия будут загружены работой, около 15 тысяч людей будут получать заработную
плату, а в этом цикле будут задействованы более 10 предприятий Украины". Отметим,
харьковский "Турбоатом" к 2025 года потратит $ 110 млн на техническое переоснащение
завода. Основным документом, определяющим техническую политику предприятия
является "Программа технического перевооружения" Турбоатом "в 2025 года", которая
направлена на развитие всех видов производства: механосборочного, заготовительносварочного, металлургического. Общая сумма средств, запланированная на техническое
перевооружение в 2025 г. составляет $ 110 млн. За последние 10 лет освоено около $70 млн.
С 2008 по 2016 г. затраты на техническое перевооружение механосборочного производства
составили около 45 млн долл. За этот период проведена модернизация и ремонт около 110
единиц действующего оборудования и внедрено около 60 единиц нового. Техническое
перевооружение механосборочного производства включает в себя переоснащение
лопаточного и роторного (паротурбинного и гидротурбинного) производства. В
лопаточном производстве проведена модернизация и ремонт 30 единиц действующего
оборудования ( "Forest", "ИС-800", "ГФ2253", "65А90", "ГФ2171", "Метабо" и др.) И внедрена
10 единиц нового современного оборудования. Напомним, 22 сентября 2017 г. ЗАО
«Укргидроэнерго» заключило контракт с ОАО «Турбоатом» на модернизацию, поставку и
монтаж оборудования. В рамках проекта «ГЭС Укргидроэнерго. Реконструкция. II очередь.
Корректировка », утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от
21.12.2016 года № 996-гг, ОАО« Турбоатом »выполнит модернизацию гидротурбинного
оборудования с заменой вала турбины, камеры рабочего колеса, вспомогательных систем
технологической автоматики, а также примет участие в вводе в эксплуатацию
гидроагрегата станционный № 1 на филиале «Каховская ГЭС». Сумма контракта ЗАО
«Укргидроэнерго» с ОАО «Турбоатом» составила 92 млн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам kh.depo.ua, uprom.info

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

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

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Кременчуцький завод дорожніх машин показав
зразки нової техніки
26.09.2017

ПАТ «КРЕДМАШ», виробник дорожньої техніки, представив зразки
своєї продукції, які виготовлені з дотриманням євростандартів: серед
новинок заводу регенератор асфальту, міні-гудратор та інші.
Регенератор асфальту призначений для переробки старого асфальту, який потім
можна використовувати повторно при ямковому ремонті доріг. Ця машина вже працює в
Кременчуцькому ШРБУ (дорожньому ремонтно-будівельним управлінням), а також в
Кривому Розі. Регенератори асфальту поставляються і в Румунію – машини відповідають
євростандартам. «Вже зараз маємо право на продаж у ЄС», – каже президент Микола
Данилейко про перспективи «Кредмаш». Гудронатор – це остання розробка підприємства.
Вона для того, щоб дорожники в процесі ямкового ремонту не обробляли краї ями віником
зі смолою. Були представлені і зразки нової техніки КрАЗ, в тому числі і автомобільпилосос «Чистий шлях-2», який раніше презентували на самому заводі. Відзначимо, за сім
місяців 2017 р. виготовлено і відвантажено споживачам 34 асфальтозмішувальні установки.
Це на 2 установки більше, ніж за весь 2016 рік. Портфель замовлень підприємства
сформований вже до кінця року. Триває поставка установок нового покоління українським
споживачам. Тільки в цьому місяці українські дорожники отримали 2 асфальтозмішувальні
установки КДМ206 і КДМ208. Серійне виробництво мінігудронаторов КДМ337 набирає
обертів. Уже п'ять КДМ337 допомагають дорожникам ремонтувати дороги, замінюючи
ручну некваліфіковану працю. Чекає свого споживача і регенератор асфальту РА802.
Більшість виготовлених на ПАТ «Кредмаш» установок і обладнання використовуються для
будівництва і ремонту доріг в Україні, тим самим покращуючи якість життя українців.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
ХМЗ «ПЛИНФА» целенаправлено повышает
качество выпускаемой продукции
28.09.2017

Качество продукции относится к числу важнейших показателей и в
значительной степени определяет выживаемость и успех предприятия в
условиях рынка.
Отсюда вытекает необходимость постоянной, целенаправленной, кропотливой
работы по повышению качества выпускаемой продукции, которой занимается центральная
заводская лаборатория (ЦЗЛ). Руководит лабораторией Бондаренко Ирина Павловна,
специалист высокой квалификации, важность работы которой была отмечена занесением
на Доску Почета к Дню машиностроителя. В состав ЦЗЛ входят: измерительная,
механическая, спектральная, санитарно-промышленная и химическая лаборатории.
Лаборатории оснащены всем необходимым оборудованием. Измерительная лаборатория
проводит ежедневную проверку годности мерительного инструмента, ремонт и настройку.
В механической лаборатории определяют твердость металла нестандартных деталей с
помощью стационарного твердометра. В функции химической и спектральной
лаборатории входит выполнение экспресс-анализа «расплава» (при плавке в ЛЦ) для
своевременной корректировки количества ингредиентов, последующий анализ «ковшевой
стали» с помощью углеродной установки для определения марки стали. Санитарнопромышленная лаборатория проводит периодические отборы проб воздуха рабочей зоны,
проб сточных вод, измерение физических факторов на рабочих местах: метеофакторов (t
воздуха, влажность), шума, освещенности. Один раз в три года личный состав ЦЗЛ проходит
обязательное обучение в рамках повышения квалификации. Центральная заводская
лаборатория аттестована по всем необходимым направлениям и может проводить
независимые экспертизы для других предприятий.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ХМЗ «ПЛИНФА»
 ГАЛУЗЕВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ торгівлі, в т.ч. меблі

Крупнейший в Украине завод холодильного оборудования
обойдется в 30 млн евро
25.09.2017

Холдинг UBC Group, работающий в области холодильной техники и
промо-продуктов, инвестировал €18 млн в запуск первой очереди завода по
производству холодильного оборудования в Виннице.
"Сейчас мы заканчиваем строительство и ожидаем, что первая очередь завода с
декабря начнет выпуск тестовых партий морозильных ларей. Мощности первой очереди
составляют 60 тыс. штук в год. Ее бюджет - 18 млн евро", - сообщил президент UBC Group
Игорь Гуменный. По его словам, после запуска первой очереди компания начнет
строительство второй. "После запуска первой очереди мы планируем расширение корпуса с
20 тыс. кв. м. - до 35 тыс. кв. м. Вторая очередь будет выпускать холодильные шкафы, с ней
мы выйдем на мощность 150 тыс. штук в год", - сказал Гуменный. Капитальные инвестиции
второй очереди составят около 10-12 млн евро. "Мы инвестируем не только в Винницкий
завод. В Харькове мы расширяем производство, достраиваем новый цех металлообработки,
который занимает две тыс. кв. м. На еще одном Харьковском заводе по производству
промо-продуктов, мы планируем технологический скачек - переход с аналоговой печати на
цифровую", - рассказал президент компании. Гуменный уточнил, что сейчас инвестиции в
расширение мощностей - это кредиты банков и средства компании. "В капитал планирует
войти Европейский банк реконструкции и развития. Как наш партнер - банк может стать
соинвестором, он должен принять соответствующее решение до нового года", - отметил он.
По словам директора компании, UBC Group является крупнейшим производителем промопродуктов в Европе. Компания занимает 18% доли мирового рынка барных охладителей.
"Цель компании на ближайшие пять лет вырасти по барным охладителям на 7% и занять
до 25% доли мирового рынка. В Америке у нас доля 8-10%, мы хотим до 2022 года удвоить
долю. У нас фокус сейчас на Испанию, Англию, Германию, Латинскую Америку и Северную
Америку, там мы наращиваем свою долю", - заметил И. Гуменный. UBC Group имеет три
завода в Украине и офисы в 26 странах. В группу входит несколько подразделений: "UBC
Сool"- занимается разработкой и производством холодильной техники для напитков и
продуктов, включает в себя завод в Дергачах (Харьковская обл.), "UBC Promo" - разработкой
и производством промоушен-материалов, "UBC Engineering" - предоставлением монтажных
и пуско-наладочных услуг в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, "UBC
Service"- предоставлением сервисных услуг, услуг по реконструкции профессионального
холодильного оборудования; "UBC Distribution" - продажей продуктов и услуг "UBC Group";
"UBC Armature" - проектированием и инсталляцией оборудования и техпроцессов,
дистрибуцией промышленной арматуры и расходных материалов. UBC Group также
принадлежит сеть пивоваренных ресторанов "Stargorod" в СНГ и странах Балтии.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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ДП "АВІАКОН" освоїв ремонт вертольотів
типу МИ-14

30.08.2017

Відновлений на ДП "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон",
що входить до складу ДК "Укроборонпром", Ми-14ПЛ заступив на бойове
чергування з охорони морських кордонів України.
Раніше, капітальний ремонт та ремонт з продовження встановлених показників
вертольотів Ми-14ПЛ авіації Військово-Морських Сил Збройних сил України здійснювалися
фахівцями ДП “Севастопольське авіаційне підприємство". На ДП “Авіакон” здійснили
дослідження з визначення технічного стану та виконали відновлювальні роботи на
вертольоті Ми-14ПЛ, який не підіймався в повітря з 1993 року. 26 грудня 2016 року на
Конотопському авіаремонтному заводі були виконані випробувальні польоти вертольоту
Ми-14ПЛ після відновлення, з встановленням нового ресурсу. Інженерно-технічний склад
та працівники Конотопського авіаремонтного заводу, в співпраці з представниками
інженерної служби військової частини, виконали надскладне завдання у найкоротший
термін. Слід також зазначити, що відновлення першого вертольоту Ми-14ПЛ на ДП
“Авіакон” було виконано за власні кошти підприємства.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
В Украине представили новый легкий
самолет Y1 "Дельфин"
04.09.2017

ГП "Одесский авиационный завод", входящее в состав ГК
"Укроборонпром", по собственной инициативе разработало новый легкий 4местный одномоторный самолет, который получил название Y1 "Дельфин".
Легкость управления и гибкость применения этого самолета позволяет
использовать его как первую ступень в обучении летчиков, как патрульный самолет для
мониторинга приграничных зон или лесных пожаров, а также как акробатический или
легкий пассажирских самолета, передает пресс-служба "Укроборонпрома". Y1 "Дельфин" в
деле подготовки летчиков как нельзя лучше подходит для первых полетов, во время
которых курсанты осваивают азы летного дела. Он оснащен двигателем от французской
компании Societe de Motorisations Aeronautiques, входящей в масштабный авиаконгломерата Safran SA. Этот двигатель способен разгонять Y1 "Дельфин" до 385 км/ч и
обеспечивает беспосадочный полет на расстояние до 1320 км. Сейчас специалисты завода
продолжают работу над созданием специализированных версий самолета.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Армія за 53 мільйони відремонтує санітарнотранспортний літак «Рятунчик»
04.09.2017

Військова частина А0215 (Вінниця, командування ВПС) МО України
30 серпня уклала угоду з ДП «Завод 410 ЦА» ДК «Укроборонпром» про
ремонтні послуги на 52,53 млн грн.
До грудня виконають капітальний ремонт санітарно-транспортного літака Ан-26
№68-06, а саме: ремонт двох авіадвигунів АИ-24ВТ, повітряних гвинтів АВ-72Т,
турбореактивного двигуна РУ19А-300 і системи нейтрального газу, встановлення
піротехнічних засобів, акумуляторних батарей, авіашин першої категорії та низки нових
систем, виготовлення чохлів і заглушок, фарбування, укомплектування. Ціна договору
також включає вартість аеронавігаційних послуг аеропорту «Жуляни». Після надання
послуг літак матиме міжремонтний ресурс 4 тис год. і 4 тис посадок, міжремонтний строк
служби дев’ять років, гарантійний ресурс 1 тис год. і 500 посадок та гарантійний строк
служби два роки. Закупівлю провели за переговорною процедурою, оскільки в Україні такі
роботи виконує тільки «Завод 410 ЦА». За даними ЗМІ, у 2015 році цей літак із неофіційною
назвою «Рятунчик» відновили до льотного стану за участі волонтерів, ДП «Антонов» та
інших підприємств і передали 15-й бригаді військово-транспортної авіації ВПС.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Кому нужны украинские
самолеты
26.09.2017

В последние годы украинское авиастроение оказалось в непростой
ситуации. Из-за войны с Россией потерян основной рынок сбыта. Возникли
проблемы и с поставками комплектующих. Речь идёт о выживании индустрии

Антон Сорокин (имя изменено по просьбе героя) работает в концерне "Антонов"
около 10 лет. Не так давно его призвали в армию. Пока молодой человек защищал родину,
агрегатно-сборочный цех 03 госпредприятия "Антонов", в котором он работал,
ликвидировали, а его перевели работать в другой цех. "Меня, как и множество других
сборщиков, поставили в безвыходное положение: либо перевод, либо за забор", — жалуется
Сорокин. По словам нашего героя, многие работники заводов "Антонова" уже уволились. Те
же, кто остался, получают только 2/3 зарплаты. "Думаю, что мне делать по возвращении из
армии. По моей специальности работы в Украине нет. Придётся искать заработок где-то в
Европе. А это тоже нелегко", - вздыхает Антон.
Время перемен. В июле этого года Кабмин принял решение об упразднении
концерна "Антонов" и передаче входящих в него заводов непосредственно
Укроборонпрому. В самом ГП "Антонов" утверждают, что, несмотря на изменение формы
собственности и кадровые перестановки, предприятие продолжит работать, как и
работало, а на рынке их продукция по-прежнему будет представлена под брендом
"Антонов". "Зарплату платят всем, пусть не врут. Более того, зарплата, несмотря на
отсутствие требуемого объёма работ, выплачивается копейка в копейку и день в день.
Также никто не расформировывал никакие цеха. Просто произошло объединение
серийного и опытного заводов "Антонова", — объяснил вице-президент ГП "Антонов"
Юлий Киселёв. Более того, если верить отчёту предприятия, в прошлом году чистая
прибыль выросла по сравнению с 2015-м более чем в четыре раза, до 178 млн грн. А
руководство предприятия говорит о намерении привлекать инвесторов, которые
обеспечат продвижение и продажу самолётов Ан на мировом рынке. Также в планах
расширение рынков сбыта, адаптация предприятия к требованиям стандартов НАТО и
разработка механизма продажи самолётов путём привлечения лизинговых компаний.
Кроме того, предприятие планирует открыть региональные сервисные центры в Судане,
Колумбии, Индии, ЮАР, Болгарии и на Мальте.
Формализм или выгода. В состав упразднённого этим летом концерна "Антонов"
входили госпредприятие "Антонов", на котором реализован полный цикл создания,
производства и поддержания лётной годности самолётов; Харьковское государственное
авиационное производственное предприятие, где строили, ремонтировали и
модернизировали самолёты; а также завод 410, который занимается ремонтом самолётов
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Ан-24/26 и Ан-32. Эти предприятия передали в непосредственное управление другому
государственному концерну — Укроборонпрому. Точнее говоря, предприятия передали
Укроборонпрому ещё в 2015 году. А госконцерн "Антонов" оказался "бумажной" структурой
в более обширном концерне. Так он просуществовал три года, пока в июле 2017-го
правительство не решило "навести порядок" и ликвидировать концерн. Свои действия
чиновники обосновали тем, что у концерна накопились долги в размере 706 млн грн.
Однако не исключено, что реальная причина ликвидации — желание власти единолично
контролировать финансовые потоки его предприятий, а также получить доступ к лакомым
кускам земли, на которых находится часть заводов "Антонова". Кабмину, который
принимал решение о ликвидации концерна, в определённой логике не откажешь. Подход к
управлению ключевым авиационным предприятием необходимо срочно менять. "ГП
"Антонов" за два года не выпустил ни одного самолёта. Это самый яркий показатель его
деятельности", — говорит экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава. Ранее
основную часть заказов на новые самолёты "Антонову" давали российские компании.
Теперь же сотрудничество с ними полностью прекращено. Нет заказов и от так называемых
стран-изгоев — Кубы, Ирана и Северной Кореи. "Наивно думать, что Укроборонпром,
объединяющий около 130 предприятий, сможет эффективно привлекать инвестиции или
государственное финансирование, чтобы возродить былую славу "Антонова". Одно дело,
когда с тем или иным инвестором договаривается руководитель конкретного
предприятия, и совсем другое — когда начальник департамента "монстра", в который
превращён Укроборонпром", — говорит эксперт Экономического дискуссионного клуба
Геннадий Рябцев. Как он поясняет, в Укроборонпроме административный аппарат съедает
столько средств, что инвестор десять раз подумает, прежде чем подписывать договор о
сотрудничестве с этой "чёрной дырой". Более того, раньше содержать ГП "Антонов"
помогали "Авиалинии Антонова". Авиакомпания располагает флотом большегрузных
самолётов "Руслан" и "Мрия", способными ежегодно перевозить около 25 тыс. тонн грузов.
Именно доходы авиакомпании позволяли Украине поддерживать иллюзию
авиастроительной страны — разрабатывать новые проекты самолётов, такие как Ан-148,
Ан-158 и Ан-178. Эти модели с восторгом воспринимали на авиашоу, но они не шли в
серийное производство. Сейчас генерируемыми авиакомпанией доходами будет
распоряжаться непосредственно Укроборонпром.
Что нам стоит самолёт построить. Ещё одна проблема — замена
комплектующих российского производства. Именно из-за большого числа российских
запчастей после разрыва связей с Россией "Антонов" фактически остановил производство.
На стапелях завода стоят около десятка недостроенных самолётов. "На сегодня ни одно
государство в мире не может самостоятельно выпускать самолёты без привлечения
иностранных поставщиков, и Украина не исключение", — говорит авиационный эксперт
Богдан Долинце. Правда, генеральный директор Института гражданской авиации
"Украэропроект" Кирилл Новиков уверяет, что поставщиков недостающих
комплектующих предприятие уже определило. "Руководство "Антонова" их обнародует,
если это не будет противоречить интересам нацбезопасности. И где-то через месяца два, я
думаю, начнёт выполнять первые контракты", — уверен он. Подтверждает слова эксперта
и отчёт по работе ГП "Антонов", согласно которому предприятие завершило мероприятия
по импортозамещению покупных комплектующих изделий производства РФ на самолётах
Ан-148, Ан-158, Ан-178, где доля российских узлов и материалов ранее составляла 50–60%.
При этом доля комплектующих украинского производства увеличилась с 25% до 38%.
Между арабами и китайцами. Что касается первых контрактов, о которых
упоминает Новиков, то, скорее всего, речь идёт о совместном проекте с Саудовской Аравией
по грузовому самолёту Ан-132Д, где наши конструкторы предложили решение полностью
без российских комплектующих. Саудовская компания Taqnia Aeronautics хочет построить
на территории королевства комплекс по производству этих самолётов. Ещё одна линия
будет функционировать в Киеве. Через пару лет на каждой из площадок должны собирать
по 12 самолётов в год. Стоимость одной машины составит около $35 млн. В июне этого года
Верховная Рада уже приняла закон, которым разрешила "Антонову" создание совместного
предприятия за рубежом. "Саудовцы в современной геополитике — это правильный
клиент. У них полно денег, проводится политика импортозамещения, и они хотят
построить у себя завод, на котором будут собирать самолёты. Но тут опять-таки встаёт
вопрос, как сделать так, чтобы они не забрали наши разработки и наших специалистов", —
говорит директор компании Friendly Avia support Александр Ланецкий. Что касается других
проектов, то о них пока достоверно ничего не известно. Ранее в прессе активно
обсуждалось сотрудничество с китайцами по строительству второго самолёта "Мрия".
Впрочем, эксперты называют этот вариант скорее фантастическим. "Если в проект с
Саудовской Аравией я верю, то сотрудничество с китайцами вызывает сомнения. Разве что
нашлась бы какая-то лизинговая компания, которая профинансировала процесс создания
самолёта, а потом бы сдавала его в аренду. Но это скорее из области фантастики. Ведь в
"Мрию" нужно вложить миллиард. И строить его будут три-четыре года. А в Украине за эти
годы три раза поменяется правительство и директора заводов", — отмечает Ланецкий.
Продавать или подождать? Госпредприятию могло бы помочь привлечение
стратегического инвестора. Но у государства нет чёткой концепции по развитию
авиастроения. Кроме того, для авиапрома обычно планирование инвестиций на 20–30 лет
вперёд, в Украине же делать долгосрочные инвестиции довольно рискованно.
Приватизировать предприятия "Антонова" в таком состоянии, в котором они находятся
сейчас, тоже не лучший вариант. Сохранение предприятий после приватизации вызывает
опасения. Серийный и опытный заводы "Антонова" находятся в Киеве, в непосредственной
близости от станции метро "Святошино". То есть для девелоперов это более чем лакомый
кусок. На месте цехов можно построить целый микрорайон и обеспечить себя работой на 10
лет. Более того, даже приватизация "Антонова" на прозрачном конкурсе может
представлять опасность. В мире есть примеры, когда авиастроительные компании просто
скупали конкурентов и за несколько лет их уничтожали. Так, в 1997 году перед созданием
Airbus немецкий авиастроительный концерн купил нидерландский Fokker и через год его
обанкротил. Через несколько лет Boeing купил McDonnell Douglas и через два года закрыл
гражданское производство, оставив лишь производство истребителей. "В мире нет
свободных ниш, нет никого, кто ждёт самолёты "Антонова". Есть масса производителей,
начиная с бразильцев, канадцев, американцев, итальянцев и заканчивая китайцами", —
поясняет Ланецкий. По его словам, одно время "Антонов" зарабатывал, поставляя самолёты
государствам, которые не хотели или не могли покупать машины западного производства.
Это вооружённые силы России, Ирана, Северная Корея, Куба. Другим странам, по уверениям
эксперта, украинские самолёты не нужны. Разве что американцы могли бы заказать
"Антонову" машины для карманного правительства какой-то банановой республики и
заплатить за 10 воздушных судов вперёд. "Это стало бы выходом. Можно было бы
договориться, что мы делаем самолёты, а недостающее оборудование на них поставляют
западные предприятия. Но это требует большой кропотливой работы руководства завода,
корпорации и страны", — считает Ланецкий. Одним словом, выход один — создание
реально работающей долгосрочной стратегии развития авиационной промышленности и
привлечение государственных дотаций на прозрачной основе. С этим пока сложно.
Существующая стратегия развития авиапрома принята Кабмином ещё в 2008 году, и можно
смело утверждать, что она провалилась. Да и по сути этот документ носит
преимущественно декларативный характер. У властей есть временной лаг в несколько лет,
чтобы спасти авиационный имидж страны. Но отведённое на реанимацию время уходит.
Читать полностью (инфографика) >>>
© Елена Романюк
По материалам focus.ua
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Если бы не судебный арест, у ПАО НСЗ "Океан" уже
появился бы законный собственник
01.09.2017

Ее рабочий офис и квартиру трижды за полгода обыскивали
сотрудники Генпрокуратуры и СБУ, Министерство юстиции трижды
проверяло ее деятельность как арбитражного управляющего.
А имя фигурирует в целом ряде громких заявлений, в том числе авторства
известных политиков. Ранее не замеченная в скандалах, ликвидатор ПАО "Николаевский
судостроительный завод "Океан" Ирина Сербин стала героиней многочисленных статей и
сюжетов после того, как 9 сентября 2016 г. все имущество ПАО НСЗ "Океан" (включая
причалы, квартиры и больницу) было арестовано решением Печерского суда г. Киева, а 25
сентября контроль над территорией и имуществом "Океана" получило ООО "ОкеанСудоремонт". Ликвидация была заморожена. Спустя считанные недели оборудование ПАО
НСЗ "Океан" начали вывозить на пункты приемы металлолома. А весной 2017 г., судя по
публикациям николаевских СМИ, на арестованном ПАО НСЗ "Океан" развернулся
незаконный ремонт судов, причальная стенка судостроительного завода начала
использоваться для незаконной перевалки различных грузов, в порту "Океана"
неоднократно были замечены суда под флагом Российской Федерации. Кто стоит за
превращением судостроительного завода в контрабандный порт, какая судьба ждет самый
молодой завод отрасли, и стоит ли верить в истории про российский след в деле "Океана"?
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua
ГПУ хоче повернути в держвласність
заводи Новинського
04.09.2017

Генеральний прокурор Юрій Луценко має намір зрушити з місця
процес повернення в державну власність Чорноморського суднобудівного
заводу та "Миколаївського суднобудівного заводу "Океан".
"Я ставлю собі планку: принаймі в перших інстанціях завершити процес повернення
державі Чорноморського суднобудівного заводу та заводу "Океан". Ці дві справи сильно
затягнулися, і я розумію, що їх рішення залежить більшою мірою від центральних органів в
Києві", - сказав він на прес-конференції 4 вересня. Луценко також наголосив на необхідності
перевірок використання бюджетних коштів та комунального майна. Як повідомлялося, 5
квітня Генпрокуратура оголосила в розшук групу осіб, підозрюваних в доведенні
"Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" до банкрутства і нанесенні йому збитків на
1,5 млрд грн. Одному з арбітражних керуючих і двом керівникам компаній, причетних до
незаконного заволодіння майном суднозаводу, оголошено підозру в скоєнні злочинів,
передбачених ч. 5 ст. 191 КК (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах
групою осіб). "Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на виробництві
і ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотоннажністю до 350 тис. тонн. ЧСЗ
знаходиться в стадії банкрутства з 2014 року. Ініціатором банкрутства виступило
"Балаклавське рудоуправління", яке, як і ЧСЗ, підконтрольне Новинському. Провадження у
справі про банкрутство було порушено Госпсудом Миколаївської області на початку лютого
2014 року. Луценко 13 липня 2017 року на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив, що
Печерський райсуд Києва ухвалою від 21 червня заарештував 99,87% акцій "ЧСЗ" і 21 об'єкт
нерухомого майна підприємства в Миколаєві і с.Коблево Миколаївської області. У "Смартхолдингу" розцінили заяву генпрокурора про арешт акцій ЧСЗ і початок досудового
розслідування як тиск на компанію та її акціонера Новинського.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Новинский зачистил свой бизнес
в Николаеве
05.09.2017

Пока генпрокурор Юрий Луценко грозится отобрать у Вадима
Новинского Черноморский судостроительный завод, «Смарт-холдинг» без
лишнего шума переоформил на себя сопутствующие активы.
На прошедшей летом церемонии награждения журналистов в рамках ежегодного
конкурса «PRESSзвание» владелец «Смарт-холдинга» и один из богатейших бизнесменов
Украины Вадим Новинский с грустью в голосе заявил, что нынешним властям выгодно
искажение событий в стране. В тот момент его бизнес вошел, пожалуй, в самый
некомфортный период в своей истории. В декабре 2016 г. Верховная Рада частично лишила
Вадима Новинского депутатской неприкосновенности, дав согласие на привлечение его к
уголовной ответственности. В марте 2017, как сообщал «ОЛИГАРХ», были арестованы все
недвижимые активы, принадлежащие компании Новинского «Смарт Мэритайм Груп» в
рамках уголовного производства №42016000000002995, которое Генпрокуратура
расследует с конца 2016 года. В мае 2017 ГПУ начало досудебное расследование в
уголовном производстве № 42017000000001341 по факту злоупотребления служебным
положением должностными лицами Министерства промышленной политики Украины,
Фонда государственного имущества Украины и ПАО «Херсонский судостроительный завод»
(контролируется «Смарт-холдингом») при внесении в 2011 году изменений в договор
купли-продажи акций Черноморского судостроительного завода, что привело к
уменьшению объема инвестиционных обязательств на сумму более 500 млн гривен. Через
несколько месяцев после этого акции и имущество ЧСЗ оказались под арестом.
Параллельно Генпрокуратура активизировала расследование в рамках уголовного
производства № 42014150020000020 по факту махинаций должностных лиц ПАО
«Николаевский судостроительный завод «Океан», в частности, искусственного
наращивания задолженности этого предприятия перед компанией «Консалтинг-Гамма» (ее
считают близкой к Новинскому) на сумму 1,5 млрд гривен, что позволило последней
получить контроль над комитетом кредиторов предприятия. А на днях глава ГПУ прямо
заявил, что ставит себе планку «хотя бы в первых инстанциях завершить процесс
возвращения государству Черноморского судостроительного завода и завода «Океан».
Казалось бы, «Смарт-холдинг» при наличии стольких фронтов должен отсиживаться в
глухой обороне. Но так считают те, кто не знает человека, который в 2014 г послал на три
буквы будущего президента в ответ на обидное прозвище «Сука православная», заслужив
тем самым, по слухам, повышенное внимание новой власти к своей персоне. Пока ГПУ
распутывает клубок оффшоров Новинского и поднимает архивные документы о
приватизации ЧСЗ, «Смарт-холлдинг» под носом у Луценко провел спецоперацию по
легализации контроля над одним из его ключевых сопутствующих активов —
Николаевским машиностроительным заводом. Еще несколько месяцев назад профиль
этого предприятия можно было найти на сайте «Смарт-холдинга». Сейчас эта страница уже
удалена, но в кэше Google еще можно изучить искомую страницу. На ней указано, что
Николаевский машиностроительный завод специализируется на выпуске и ремонте
продукции для нужд судостроения, в его состав входит 5 цехов, а на предприятии работает
более 300 человек. Впрочем, все это уже не актуально — как выяснил «ОЛИГАРХ», 23
августа хозяйственный суд Николаевской области официально завершил процедуру
ликвидации Николаевского машиностроительного завода, зафиксировав отсутствие у него
каких-либо активов. По решению суда, завод прекратил существование, не погасив
кредиторам около 18 млн гривен. Куда ушло имущество предприятия? В ходе ликвидации
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оно было реализовано в конце 2016 г на общую сумму 271 млн гривен трем компаниям —
уже упомянутой «Смарт Мэритайм Груп», а также «Наваль Логистик» и «Судокомплект».
Последней компании досталась львиная доля активов банкрота, за которые она выплатила
260 млн гривен. Такая щедрость «Судокомплекта», который называет своим
собственником скандально известного бизнесмена Бориса Подольского, но знающие люди
относят его к орбите все того же Новинского, легко объяснима, если изучить состав
кредиторов Николаевского машиностроительного завода, разделивших между собой
полученные деньги. Почти 90% общей суммы кредиторской задолженности предприятия
(она составила 310 млн гривен) сконцентрировала одна компания — «Шиппинг плюс Лтд»,
которую также принято относить к сфере влияния Вадима Новинского. Именно она
получила большую часть средств, вырученных от продажи имущества завода-банкрота.
Позволив тем самым своему хозяину без лишних затрат легализовать стратегически
важное для судостроительного бизнеса имущество.
Читать полностью >>>
© Егор Кажанов, «ОЛИГАРХ»
По материалам oligarh.media
Аудиторов не пустили проверить судостроительный
завод Новинского
13.09.2017

Руководство ПАО Черноморский судостроительный завод не
допустило проведения ревизии аудиторами, которые должны проверить
законность использования средств по государственной программе.
"Управлением Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области согласно
плана проведения мероприятий государственного финансового контроля для проверки
состояния выполнения ПАО Черноморский судостроительный завод Государственной
целевой оборонной программы строительства кораблей класса корвет осуществлена
попытка начать контрольное мероприятие. Однако ЧСЗ, который определен исполнителем
этой программы, не допустил представителей Госаудитслужбы к проведению ревизии,
аргументируя тем, что в течение 2014-2017 гг. бюджетных средств не получало", - сообщает
пресс-служба Государственной аудиторской службы Украины. Там также отметили, что за
период действия государственной программы, начиная с 2011 г., Черноморский
судостроительный завод получил почти 85 млн грн. 17 августа сообщалось, что сотрудники
Генеральной прокуратуры проводят обыски на судостроительных предприятиях
Новинского. Печерский районный суд Киева наложил арест на 99% акций ЧСЗ, которые
распределены между девятью юридическими лицами. Санкции наложены по ходатайству
Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства, открытого в мае 2017 г. Само
дело было открыто ГПУ по заявлению одного из депутатов Верховной Рады (имя не
раскрывается). Другим определением суд наложил арест на все имущество завода. ЧСЗ
находится в стадии банкротства с 2014 г. Инициатором банкротства является Балаклавское
рудоуправление, которое, также принадлежит Новинскому.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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На суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» відбувся спуск
другого в цьому місяці судна –днопоглиблювального судна проекту СДС-15 з
символічною назвою «МИКОЛАЇВЕЦЬ».
Перед спуском потужного земснаряда генеральний директор компанії «НІБУЛОН»
Олексій Вадатурський ознайомив гостей із потужностями заводу, що наразі проходить
глибоку реконструкцію, а саме: із працюючими вже складом металу з ділянкою очистки та
ёрунтовки металу і цехом металообробки з найсучаснішим обладнанням від провідних
виробників світу (Швеції, Нідерландів, Німеччини) та збірно-секційним цехом та складом
суднового обладнання, відкриття яких відбудеться найближчим часом. За словами
директора суднобудівно-судноремонтного заводу «НІБУЛОН» Дмитра Горбенка, спущене
цього дня судно, дійсно, унікальне, аналогів йому немає. Так, виявилося, що і в ЄС не готові
були виготовити ексклюзивне обладнання для такого складного інженерного судна в
обумовлені терміни. Але для «НІБУЛОНа» немає нічого неможливого, і після напружених
переговорів вдалося знайти спільну мову з постачальниками, тож судно спустили на воду із
затримкою всього на 2 тижні від запланованого терміну. Нагадаємо, 8 вересня на ССЗ
«НІБУЛОН» відбувся спуск на воду восьмого (останнього із серії) несамохідного судна
проекту В2000, що призначене для експлуатації на річці Південний Буг.
Читати повністю >>>

Читайте також: Компанія «НІБУЛОН» продовжує
модернізацію власного суднобудівного заводу >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «НІБУЛОН»
Миколаївська ОДА заявила про ініціювання технічного
аудиту активів СБЗ ім. 61-го комунара
21.09.2017

Після того, як працівники заводу не дочекалися зорзумілої відповіді від
очільників ОДА та тимчасово перекрили магістральну трасу, в ОДА розповіли,
як намагалися вирішити проблему місяць тому.
За підсумком зустрічі Олексія Савченка та керівника ДК «Укроборонпром» Романа
Романова з трудовим колективом Суднобудівного заводу імені 61-го комунара, місяць тому,
«Укроборонпром», у день зустрічі направив до Кабміну проект розпорядження, в якому
Міністерству оборони України запропоновано взяти на облік крейсер «Україна» і сплатити
борги за його утримання – близько 60 млн грн. Це, в свою чергу, мало дозволити вирішити
питання з погашенням заборгованості по заробітній платі перед трудовим колективом
підприємства. Наразі даний лист знаходиться на розгляді у відповідних структурах і
проходить всі передбачені законом процедури - відзначають в ОДА. Також головою
Миколаївської ОДА ще 23 серпня було видане розпорядження «Про створення території,
найбільш привабливої для залучення інвестицій на базі ДП «Суднобудівний завод ім. 61-го
комунара». А 30 серпня - розпорядження про утворення робочої групи з метою вирішення
проблемних питань та визначення напрямів підвищення ефективності роботи заводу ім.
61-го комунара, створення території, найбільш привабливої для залучення інвестицій на
базі ДП «Суднобудівний завод ім. 61-го комунара». До складу робочої групи увійшли
керівники структурних підрозділів ОДА, представники профспілки, керівництво і головний
інженер заводу ім. 61-го комунара, представники ДК «Укроборонпром», фіскальної служби
Миколаївської області, регіонального відділення Фонду держмайна та ін. Як наголошують в
облдержадміністрації, завод є режимним підприємством. Тому, щоб робоча група розпочала
свою роботу, зокрема приступила до проведення технічного аудиту активів заводу,
необхідне погодження з боку ДК «Укроборонпром» доступу спеціалістів на його територію.
11 вересня відповідне звернення було направлено на адресу генерального директора ДК
«Укроборонпром» Романа Романова.
Читати повністю >>>
За матеріалами maritimebusinessnews.com.ua
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Украинские судостроители высказываются за изменение правил
игры на отечественном отраслевом рынке, а также создание властью
условий для сохранения и развития отрасли и ее экспортного потенциала.
В ходе парламентского "круглого стола" "Развитие судостроения в Украине"
гендиректор Smart Maritime Group (SMG) "Смарт-холдинга" Василий Федин признал: в связи
с отсутствием государственной политики по поддержке инвестиционно- и наукоемкой
отрасли,
на
сегодняшний
день
судпром
Украины
практически
утратил
конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем отраслевом рынке. В числе
причин сложившейся ситуации в отрасли, глава SMG выделил высокую себестоимость
продукции украинского судпрома: "При самой низкой зарплате, себестоимость украинской
продукции самая высокая в Европе, и на порядок выше, чем в Азии", - отметил он. По
словам В.Федина, высокая себестоимость обусловлена рядом факторов, в числе которых:
неконкурентная по сравнению с зарубежными рынками кредитная политика, таможенные
пошлины на отраслевой импорт, высокие налоги на землю для масштабного
промпроизводства. "Ни один бизнес такого не выдержит" - сказал он, заметив: при объемах
производства в 300-400 млн грн, в 2016 году SMG заплатил налог на землю в размере 48
млн грн, других сборов и налогов – на 78 млн грн. По данным В.Федина, объемы
производства SMG в последние годы резко сократились: если в прежние годы это было
$100 млн, то после 2014 года они упали до $15 млн, сказал он. В свою очередь замдиректора
компании "Нибулон" Владимир Клименко акцентировал: планы правительства по
возрождению речного судоходства, и, в частности, по Днепру, должны учитывать, в первую
очередь, интересы украинских судостроителей и судоходных компаний: "Мы
категорически против, чтобы в Украину заходили любые суда под любым флагом", подчеркнул он, уточнив: в первую очередь речь идет о судах под флагом РФ. Вместе с тем,
возможность работы на украинском рынке для европейских судоходных компаний должна
обеспечиваться согласно общеевропейской практике: в рамках двусторонних договоров, с
возможностью для судов с украинским флагом "зеркально" работать в европейской стране,
подчеркнул В.Клименко. При этом он выразил уверенность, что возрождение речного
судоходства по Днепру во многом будет зависеть от грамотной налоговой политики
властей. "Мы должны сделать так, чтобы Днепр был свободен от налогов", - сказал он.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ
 ЛОКОМОТИВОБУДУВАННЯ. ВАГОНОБУДУВАННЯ.

Одіозний Вадим Войтик не буде директором
"Локомотиворемонтного заводу"
15.09.2017

Компанія «НІБУЛОН» спустила на воду унікальне
днопоглиблювальне судно

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

Судостроители ожидают от власти изменения правил игры
на украинском отраслевом рынке

Руслана Терешка висунули на пост директора Локомотиворемонтного заводу, який кілька тижнів тому місто викупило на аукціоні
за 34 млн грн. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.
Його заступником буде екс-очільник ЄРЦ, скандальний Вадим Войтик. "Також у
Фонд державного майна подав членів наглядової ради - ними будуть мої заступники
Микола Вітенко, Олексій Кайда та Богдан Білик", - каже міський очільник. Нагадаємо, 28
серпня Івано-Франківський локомотиворемонтний завод офіційно став власністю міста.
Руслан Терешко - голова Івано-Франківської міської організації партії "Батьківщина",
депутат міської ради, член постійної депутатської комісії з питань бюджету, підприємець.
Читати повністю >>>
За матеріалами firtka.if.ua
В Днепре тепловозоремонтный завод
потерял 1 млн грн
18.09.2017

Аудиторы во время ревизии на предприятии "Днепропетровский
тепловозоремонтный завод" обнаружили потерь на 1 миллион гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Восточного офиса Госаудитслужбы.
По данным аудиторов, завод перечислил предприятию "Толк" 400 тысяч гривен и
предприятию "Укрексимпром" – почти 350 тысяч гривен за не поставленный товар, а также
не принял меры по взысканию этих денег. Кроме того, завод безосновательно перечислил
почти 266 тысяч гривен на выплату надбавок, премий и материальной помощи людям,
которые являются не сотрудниками предприятия, а штатными работниками профсоюзного
комитета. Материалы ревизии направлены в полицию. Частное акционерное общество
"Днепропетровский ТРЗ" (г. Днепр) – одно из самых мощных тепловозоремонтных
предприятий Украины. Предприятие специализируется на ремонте грузовых
магистральных тепловозов и запасных частей. Предприятие имеет производственную и
ремонтную базу, которая состоит из четырех основных цехов сборочного, дизельного,
электроаппаратного и колесно-тележечного, заготовительных и вспомогательных цехов
кузнечного, литейного, механосборочного, инструментального, ремонтно-механического,
ремонтно-строительного, энергосилового, транспортного цехов и отделов.
Читать полностью >>>
По материалам dnepr.news
Фірми-прокладки знову заблокували тендери
на закупівлю піввагонів для Укрзалізниці
18.09.2017

Частину тендерів на закупівлю 2 500 піввагонів, яку повторно оголосив
Дарницький вагоноремонтний завод (Укрзалізниця), було заблоковано 15
вересня 2017 року скаргами до Антимонопольного комітету України.
Їх подала дуже відома останнім часом фірма ТОВ «Максмед Інтернешнл». Про це
повідомляє прес-служба КВБЗ. Три з одинадцяти тендерів, загальний обсяг закупівлі
піввагонів за якими становить 800 одиниць, призупинено на період розгляду АМКУ
поданих скарг. З огляду на те, що до кінця бюджетного року залишилося зовсім небагато
часу, подальше затягування тендерів фірмами-прокладками призведе лише до зриву планів
оновлення рухомого складу Укрзалізниці та до втрати замовлень на вантажні вагони в
поточному році такими виробниками як ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ПАТ
«Дніпровагонмаш», ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод». " У результаті такої
«діяльності» тисячі вагонобудівників залишаться без роботи і зарплати, а бюджети всіх
рівнів будуть позбавлені додаткових фінансових надходжень. При цьому в Міністерстві
економічного розвитку і торгівлі України до сьогоднішнього дня впевнені, що діючий
Закон «Про державні закупівлі» та електронна система державних закупівель «ProZorro» є
найбільш досконалими інструментами в організації державних закупівель. Чому ж тоді такі
фірми, як ТОВ «Максмед Інтернешнл», керують державними стратегічно важливими
торгами? Чи не час внести необхідні зміни в законодавство про закупівлі та вдосконалити
саму систему «ProZorro»? Щоб вигоду від економії на закупівлях отримувало держава, а не
фірми-прокладки, що спеціально гальмують тендерні процедури.
Читати повністю >>>
За матеріалами energolife.info
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Компания "Азовмаш" может поставить "Укрзализныце"
вагонокомплекты еще на 95 млн гривен

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

18.09.2017

ООО "Азовмаш" (Киев) признано победителем двух аукционов на
поставку до конца 2017 г. вагонокомплектов в адрес филиала "Центр
обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" на общую сумму 95,04 млн грн.
Согласно информации на портале ProZorro, аукционы состоялись 12 сентября
(ожидаемая стоимость вагонокомплектов по каждому из них - 47,52 млн гривен), в них
также участвовали ПАО "Кременчугский сталелитейный завод" (КрСЛЗ, Полтавская
область) и его дилер - ООО "Менорита" (Днипро). При этом все три участника аукциона
первоначально заявили цену 47,52 млн гривен, которая осталась неизменной в течение
трех раундов аукциона. Еще два аналогичных тендера, объявленные 29 июня, не
состоялись, поскольку к участию в торгах был допущен только КрСЛЗ (тендерные
предложения подавало также ООО "Машбудинвест"). Между тем 19 августа ЦОП УЗ объявил
еще два тендера на закупку боковых рам и надрессорных балок каждый на сумму 31,92 млн
гривен. Кременчугский СЛЗ недавно также выиграл ряд торгов на поставку аналогичной
продукции (объявленных филиалами УЗ - Дарницким и Стрыйским вагоноремонтными
заводами) на сумму более 40 млн гривен, по некоторым из них в сентябре уже заключены
договоры. Вторыми участниками тендеров были либо "Менорита", либо "Машбудинвест",
предлагавшие продукцию КрСЛЗ, при этом все участники первоначально заявляли
ожидаемую сумму и не снижали ее в ходе аукционов. ООО "Азовмаш" входит в
"Азовмашинвест Холдинг", созданный для управления машиностроительными активами
группы "Азовмаш". В августе текущего года ООО "Азовмаш" также выиграл 16 тендеров на
поставку вагонного литья для УЗ на общую сумму 52 млн гривен. В составе холдинга
вагонное литье выпускает ЧАО "Азовэлектросталь" (Мариуполь).
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua

Августовские регистрации авто с пробегом
увеличились в 19 раз
06.09.2017

В августе на первичном рынке было зарегистрировано 11 тыс. 783
легковых автомобилей, из которых 5 тыс. 185 шт. - импортированные
авто, бывшие в эксплуатации.
Таким образом, импортный секонд-хенд охватил 44% первичного рынка легковых
автомобилей. Автомобили с иностранной регистрацией в этой статистике не учитываются.
Относительно августовского показателя прошлого года произошел 19-кратный рост
количества первичных регистраций легковушек с пробегом. И в то же время, впервые с
начала года, отмечено снижение активности в этой части авторынка относительно
предыдущего месяца, которое составило 0,6%. Наиболее популярным брендом в б/у
сегменте августа стал Volkswagen, автомобили которого выбрали 934 автомобилиста.
Renault сместился на второе место – 922 первичные регистрации, третью и четвертую
позицию уверенно заняли Skoda (611 шт.) и Opel (381 шт.). На пятом месте Nissan (246 шт.),
с отставанием в один автомобиль шестое место у BMW. Также в топ-10 вошли: Ford (235
шт.), Mercedes-Benz (213 шт.), Toyota (171 шт.), Audi (169 шт.). Отметим, в августе 2017
года украинцы приобрели и зарегистрировали 6,6 тыс. новых легковых автомобилей. В
результате спрос на автомобили в последний летний месяц по сравнению с прошлым годом
вырос на 17%. С таким показателем август так и не стал самым урожайным месяцем
летнего сезона, оставив пальму первенства июню, тогда реализовано почти 6,9 тыс. авто.
Зато относительно предыдущего месяца активность на рынке выросла почти на 3%.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Ассоциации «Укравтопром»

 ТРАМВАЇ

Производство легковых авто в Украине
в августе возросло в 2,1 раза
07.09.2017

Новый трамвай Татра-Юг вышел на
ходовые испытания
14.09.2017

Трехсекционный
частично
низкопольный
трамвай
К1М6,
созданный компанией Татра-Юг, после двух лет разработки начнет
испытания в Каменском. Об этом сообщает Южный курьер.
В Каменское 12 сентября привезли в полуразобранном виде для проведения
испытаний и сертификации новенький трехсекционный трамвай модели К1М6, созданный
компанией Татра-Юг, головной офис которой находится в Одессе, а производственные
мощности - в Днепре на площадках завода Южмаш. На данный момент трамвай изготовлен
в единственном экземпляре. Чтобы получить сертификат государственного образца,
дающий право серийного выпуска и работы на пассажирских маршрутах, трамвай должна
пройти испытания. В Каменском трамвай для начала пройдет тестирование на путях депо,
после этого - ходовые испытания на городских линиях. Всего испытания будут длиться не
менее 10-14 дней. Длина трамвая - 26 метров. В салоне 70% доли низкого пола - высокий он
лишь над передней и задней тележками. В салон ведут четыре двери, две из них - в
низкопольную часть. Вагон способен развивать до 75 км/ч и перевозить до 267 пассажиров.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
В Одессе представили новый
низкопольный трамвай
16.09.2017

В Одессе презентовали новый частично низкопольный трамвай
"Каштан", собранный в вагоноремонтных мастерских предприятия на
Алексеевской площади.
Вагон получил номер 3144 и стал восьмым трамваем, произведенным КП
"Одесгорэлектротранс" методом глубокой модернизации. Его оборудовали пандусом для
заезда пассажиров на инвалидных колясках, визуальной информационной системой
оповещения маршрута следования для пассажиров с нарушениями слухового аппарата, а
также звуковой информационной системой для оповещения пассажиров с недостатками
зрения. Вагон 3144 получил новый дизайн салона: при его производстве применялись
новые материалы. Остекление трамвая выполнено из тонированного стекла, что
уменьшает попадание солнечного света в салон. До конца года в КП "ОГЭТ" планируют
выпустить еще пять вагонов с частично низким уровнем пола. Отметим, КП
"Одесгорэлектротранс" намерен купить 5 трамвайных кузовов по 22 миллиона гривен. Об
этом свидетельствуют данные тендера опубликованы на портале публичных госзакупок
Prozorro. Сам тендер был объявлен 25 июля, а 5 сентября в нем завершился прием заявок.
На тендере намерены потратить 22 миллиона гривен, что дает цену в 4,4 млн. за один
корпус. Участниками стали киевские фирмы "Политехносервис" и "Киевский завод
электротранспорта". Интересно, что "Политехносервис" к этому выигрывал два тендера на
поставку 5 корпусов каждый, а также поставил самый корпус, купленный еще в 2015 г.
Последняя закупка 5 корпусов в нынешнем году при начальной цене в 4,35 млн. В ходе
торгов подешевела до 4,396 млн. Согласно тендерной документации, компания-победитель
должна поставить 5 трамвайных кузовов с частично низким уровнем пола и электронной
транзисторных-импульсной системой управления тяговым электроприводом. Они должны
быть изготовлены не ранее 2016 года, уровень низкого пола не менее 30%, иметь общую
пассажировместимость не менее 145 человек и 26 пассажирских сидений. Срок
эксплуатации должен быть не менее 16 лет. По сути, эти корпуса идентичны тем, которые
уже были закуплены в 2015-2017 гг. В количестве 11 штук. Однако, как ранее анонсировал
директор КП "Одесгорэлектротранс" Дмитрий манерно, нынешние 5 единиц должны иметь
измененный дизайн передней и задней части. …
Читать полностью >>>
По материалам od.vgorode.ua
Поляки построят трамвайный завод
в Киеве
29.09.2017

Компания Pesa (Польша) намерена построить завод
крупноузловой сборки трамваев в Киеве. Об этом в интервью изданию
"Новое Время" сказал мэр Киева Виталий Кличко.
"Открою небольшую тайну. Дело в том, что когда я ездил на польский завод Pesa, то
договорился с руководством компании, что в Киеве они откроют свой завод - сначала
крупноузловой сборки, а потом и полного цикла", - заявил он. Также Кличко отметил, что
90% киевских трамваев старше 30 лет, а для полного обновления транспортного парка
необходимо закупить 165 трамваев, более 230 автобусов и 230 троллейбусов. Ранее
коммунальное предприятие "Киевпастранс" договорилось с компанией Pesa (Польша) о
поставке 40 трамваев за 1,8 млрд гривен. На данный момент в Киеве уже эксплуатируется
около 10 трамвайных вагонов Pesa. Pesa - крупнейший польский производитель рельсовых
транспортных средств - электрических и дизельных поездов, локомотивов и трамваев.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
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Производство легковых автомобилей в Украине в августе т.г.
возросло в 2,1 раза по сравнению с тем же месяцем 2016 года - до 652 ед.,
что также на 58% превысило показатель июля текущего года.
Такой прирост выпуска легковых авто к августу прошлого года обусловлен тем, что
за этот месяц текущего года 76 автомобилей выпустил Запорожский автозавод (тогда как в
августе прошлого года ни одного), а ЧАО "Еврокар" нарастило производство Skoda на 83,2%
- до 586 ед. В то же время по сравнению с июлем-2017 ЗАЗ сократил выпуск легковушек на
28,3%, но "Еврокар" нарастил на 89%. По данным ассоциации, ЗАЗ в августе, помимо
легковых авто, выпустил 32 коммерческих автомобиля и два автобуса (в августе прошлого
года не выпускались), а в целом за восемь месяцев – 475 легковых, 285 коммерческих авто и
16 автобусов (за тот же период 2016 года – только четыре легковых авто). С учетом
указанных августовских показателей производство легковых автомобилей в Украине в
январе-августе выросло на 86% к аналогичному периоду 2016 г. - до 4125 ед., в том числе
"Еврокар" нарастил производство на 65,3% - до 3650 ед. Как информирует ассоциация,
наивысшую динамику роста по итогам восьми месяцев продолжает демонстрировать
производство автобусов: их выпущено 463 ед. против 107 ед. за тот же период 2016 года. В
том числе 220 ед. произведены заводом "Черкасский автобус" (прирост в 2,4 раза), 59 ед. Часовоярским автобусным заводом (за тот же период 2016 г. – 4 ед.), 96 ед. – Черниговским
автозаводом корпорации "Эталон" (против одного), 16 ед. – ЗАЗом (ни одного), 72 ед. –
корпорацией "Богдан" (11 ед.). Коммерческих авто за этот период текущего года выпущено
286 ед., в том числе 285 ед. выпущены ЗАЗом, 1 – "Черкасским автобусом". Как сообщалось,
ПАО "АвтоКрАЗ" с августа прошлого года не предоставляет информацию об объемах
производства автомобилей. Производство легковых автомобилей в Украине в 2016 году
сократилось 23,2% по сравнению с 2015 г. - до 4,34 тыс. ед. При этом "Еврокар" увеличил
производство автомобилей Skoda почти на 94% - до 3,937 тыс. ед., тогда как ЗАЗ сократил
выпуск авто на 89% - до 403 ед. Выпуск автобусов снизился на 64,2% - до 321 ед.
Читать полностью >>>

Читайте также: ТОП-10 моделей на рынке
новых легковых авто >>>

По материалам interfax.com.ua
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Перший віце-прем'єр-міністр України приємно вражений якістю
техніки виробництва «БОГДАН МОТОРС»
12.09.2017

Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку
і торгівлі України Степан Кубів відвідав потужності заводу ДП «АСЗ №2» АТ
«АК «Богдан Моторс» та ознайомився з модельним рядом техніки.
Під час огляду та опробуванні військової техніки Степан Іванович зазначив:
«Забезпечення армії сучасною автомобільною технікою вітчизняного виробництва має
стати одним із першочергових завдань Уряду. Представлена та випробувана особисто мною
автомобільна техніка виробництва «Богдан Моторс» на десятки років випереджає наявну
на озброєнні у військових». За словами пана Кубіва, Міністерство економічного розвитку та
торгівлі найближчим часом має за мету розпочати розробку середньострокової стратегії
розвитку автомобілебудування на п’ять років, що передбачатиме локалізацію виробництва
в Україні. Ця стратегія буде передбачати розвиток українського автопрому, створення
додаткових робочих місць в цій та суміжних сферах виробництва. Основним завданням
стратегії є максимальна локалізація виробництва автомобілів в Україні. «Держава та Уряд
мають сприяти створенню технопарків задля відновлення автомобілебудування в країні», підкреслив Перший віце-прем’єр-міністр України. Підтримав Першого віце-прем'єр-міністра
України і Заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Павловський Ігор
Валентинович. За словами посадовця, нова техніка військового призначення заводу
«Богдан Моторс» дійсно має необхідну якість та відповідає вимогам ЗСУ, але повинна ще
пройти державні випробування перед тим, як буде розглянуто питання щодо прийняття її
на озброєння в українську армію. Голова Черкаської обласної державної адміністрації Юрій
Ткаченко, що був присутній на зустрічі, також відмітив: «Виготовлена на «Богдан Моторс»
техніка досить конкурентоспроможна і обласна державна адміністрація буде сприяти
завантаженню виробництва заводу задля створення робочих місць та збільшення
відрахування податків до бюджету, що є гостро актуальним в умовах децентралізації,
оскільки кошти залишаться вобласному та місцевому бюджетах». ...
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центр АК «Богдан Моторс»
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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«АвтоКрАЗ» прошел первый надзорный аудит
системы менеджмента качества

 ВАНТАЖНИЙ ТРАНСПОРТ

БЕЛАЗ досрочно выполнил поставку
техники в Украину

29.09.2017

На «АвтоКрАЗе» проведен первый надзорный аудит системы
менеджмента качества (СМК) в период действия сертификата на СМК по
ISO/TS16949:2009 «Системы менеджмента качества.
Особые требования по применению ISO 9001:2008 для автомобильных производств
и организаций, производящих соответствующие сервисные части». Проверка проводилась
международными аудиторами немецкого сертификационного органа DEKRA. В ходе аудита
тщательной проверке подверглась документация всех уровней. Инспектировали также
функционирование СМК в производственных подразделениях, результативность принятых
корректирующих и предупреждающих действий, улучшения, которые произошли в
течение периода от последнего аудита и прочее. На заключительном совещании
аудиторами отмечено значительное улучшение функционирования процессов СМК,
улучшение процесса понимания требований ISO/TS 16949:2009 и даны рекомендации по
дальнейшему внедрению системы. В настоящее время трудовой коллектив автозавода
начал работу по улучшению СМК в соответствии с требованиями стандарта IATF
16949:2016, который в 2018 г. заменит ISO/TS 16949: 2009. Увеличение объема требований
к СМК в новом стандарте добавляет новый виток в развитии системы, что положительно
повлияет на улучшение качества продукции предприятия и повышения репутации ЧАО
«АвтоКрАЗ» среди партнеров и заказчиков. Напомним, что «АвтоКрАЗ» получил первый
сертификат IATF №0251318 в ноябре 2016 г, таким образом присоединившись к мировой
автомобильной общественности. Он подтверждает соответствие СМК требованиям ISO/TS
16949:2009. Целью технической спецификации ISO/TS 16949: 2009 является разработка
системы менеджмента качества, которая обеспечивает постоянное улучшение с акцентом
на предупреждение дефектов и уменьшения потерь в цепи поставки. …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «АвтоКрАЗ»
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Знайомство малих і середніх підприємств
з «Industrie 4.0»
07.09.2017

Великі виробники, особливо автомобільні компанії та їх
постачальники, вже користуються всіма перевагами, які пропонують для їх
бізнесу цифрові технології.
У той же час малі і середні підприємства все частіше починають замислюватися над
впровадженням цифрових технологій. Хмарні рішення є чудовою відправною точкою.
Замовлення нового автомобіля вимагає час, необхідний для прийняття рішення: яка
потужність двигуна? Дизельний або бензиновий двигун? А може електрокар? Потрібно
вибрати колір, матеріал салону, за бажанням замовити панорамний дах і визначитися з
мультимедійною системою. Вже тільки ці варіанти відображають вельми складний
характер процесів автомобілебудування. Автовиробники вже давно використовують
інструменти дігіталізації, які допомагають утримувати зазначені процеси під контролем.
Дігіталізація допомагає легко впоратися з труднощами, що властиві автомобілебудуванню,
і заощаджувати гроші. Наприклад, компанія «Volvo Cars» змогла зменшити свої витрати на
проектування вдвічі завдяки програмному продукту для планування та моделювання її
виробничих ліній. А японському автовиробникові «Nissan» вдалося практично вдвічі
скоротити час на розробку нового автомобіля, використовуючи Siemens CAD. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ДП "Сіменс Україна"
Інновації Bosch на Міжнародному
автосалоні у Франкфурті
13.09.2017

Компанія Bosch працює над створенням технологічних рішень для
дорожнього руху майбутнього: без нещасних випадків, стресів і шкідливих
викидів.
Асистент автоматичного паркування: паркування в автоматичному режимі
заощаджує час і зменшує психологічне навантаження водіїв. У гаражі музею Mercedes-Benz
у Штутгарті Bosch разом з Daimler показують, що система автоматичного паркування вже
реальність. Відтепер за допомогою смартфона водії можуть автоматично ставити
автомобілі на свої паркувальні місця і не слідкувати за їхніми маневрами. Функція стала
можливою завдяки сумісному використанню автомобільних технологій і інтелектуальної
інфраструктури, що створена Bosch. Автоматичне паркування – важлива віха на шляху
автономного водіння. Бездротове оновлення програмного забезпечення: оновлення
програмного забезпечення і додатків через Інтернет абсолютно природнє для користувачів
смартфонів. Відтепер Bosch робить те саме для автомобілів. Програмне забезпечення
автомобіля може бути оновлено, а нові функції додані в автомобіль – у нічний час на
стоянці, у зашифрованому і захищеному від несанкціонованого доступу вигляді. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії "Bosch"
Китай видит большой потенциал в сотрудничестве
с украинским автопромом
19.09.2017
В рамках Форума, проходившего в китайском Чэнду, состоялось
подписание Меморандума о сотрудничестве между ассоциацией
«Укравтопром», компанией Telematics Industry Application Alliance (TIAA) и
Украинским Домом в Пекине.
На церемонии подписания присутствовал советник Посольства Украины в Пекине
Андрей Сергиенко, который отметил важность развития диалога в области внедрения
новых технологий на автотранспорте. Китайские партнеры-организаторы форума оказали
теплый прием украинской делегации и продемонстрировали большое внимание
украинско-китайскому сотрудничеству в автомобильной сфере. Подписанный Меморандум
– это первый шаг в организации совместной деятельности по развитию «интернета
машин» - Internet of Vehicles (IoV) и транспортной телематики. IoV на сегодня является
целой индустрией, занимающейся внедрением высоких технологий в автомобиль и его
связью с интернетом. Сегодня почти все прогрессивные автомобильные бренды в той или
иной степени включают последние научные разработки в свои машины, что является базой
для развития IoV. Для удовлетворения требований автомобильной отрасли и рынка
Украины в передовых технологиях участники Меморандума планируют создать Центр
сотрудничества, функциями которого будут, помимо поиска и закупок продукции,
технологий, программного обеспечения, также привлечение китайского капитала в
украинский автомобильный сектор, обеспечение сотрудничества украинских компаний,
университетов, институтов с китайскими промышленными и инвестиционными
организациями, создание технологических центров и лабораторий, помощь в разработке
общих технологий и продуктов.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Ассоциации «Укравтопром»
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В рекордные сроки Белорусский автомобильный завод выполнил
условия контракта на поставку в адрес ПАО «АрселорМиттал Кривой
Рог» пяти карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75131 грузоподъемностью 130 тонн.
Контракт был подписан в конце июля во время прохождения в Киеве УкраинскоБелорусского бизнес-форума, приуроченного к официальному визиту Президента
Республики Беларусь Александра Лукашенко в Украину. В настоящий момент специалисты
ООО «КРИВБАСС-БЕЛАЗ-СЕРВИС СП» уже завершают монтаж и пусконаладочные работы
самосвалов. Отметим, первый 220-тонный самосвал в Украине носит имя легендарного для
ИнГОКа человека – первого директора комбината Александра Племяшова.
Читать полностью >>>
По материалам autocentre.ua
КрАЗ виграв два тендери на поставку вантажівок
нацгвардійцям Києва
18.09.2017

Представники військової частини № 3078 Нацгвардії України, що
базується у Києві, на початку серпня оголосили про закупівлю
спецавтомобілів. Про це повідомляє портал kg.ua
Закупівлю розподілили на дві процедури торгів, один з яких у свою чергу був
поділений на два лоти. Про це повідомляється на офіційному веб-порталі публічних
закупівель "Прозорро". Самі ж тендери проходили за переговорною процедурою для потреб
оборони. За результатами одного із вищевказаних тендерів, торговий дім «АвтоКрАЗ» за
24,8 млн. грн до 20 грудня цього року (термін дії вже підписаного договору) має поставити
нацгвардійцям вантажні повнопривідні КрАЗи-6233 «Спецназ» (головне фото до статті –
ред.). Очікувана ж вартість за дану партію авто складала 25,92 млн. грн. У рамках другого
тендеру авторкразівці також до 20 грудня цього року поставлять партію із 6 військових
тягачів КрАЗ-64431-02, з колісною формулою 6X4. За договором, вартість автомобілів – 8,5
млн. грн (1,41 млн. грн за 1 тягач). Очікувана замовником вартість на початку тендеру
складала 9,12 млн. гривень. Згідно підписаних з нацгвардійцями угод, на кожну із
вантажівок розповсюджується 5 років гарантії за умови, що напрацювання не
перевищуватиме 30 тис. кілометрів автопробігу.
Читати повністю >>>
За матеріалами kg.ua
Акционеры производителя экскаваторов ПАО "Борекс"
намерены его ликвидировать
21.09.2017

Акционеры ПАО "Борекс" (Бородянка Киевской обл.), производителя
экскаваторов на базе тракторов различных моделей, намерены
ликвидировать общество.
Согласно объявлению в прессе, соответствующий вопрос внесен в повестку дня
внеочередного собрания акционеров ПАО, намеченного на 12 октября. В частности, в
повестку дня собрания внесены вопросы прекращения деятельности ПАО "Борекс" путем
ликвидации "в добровольном порядке по решению собрания акционеров", утверждение
условий и сроков ликвидации, выборов ликвидационной комиссии, а также утверждение
порядка распределения имущества. ПАО "Борекс" работает с 1978 года, первоначально - как
филиал киевского завода "Красный экскаватор", а с 1981 г. - как госпредприятие
"Бородянский экскаваторный завод". В процессе приватизации в 1994 г. преобразовано в
ОАО "Борекс". С 1995 года, помимо экскаваторов, завод наладил выпуск свеклоуборочных
комплексов, затем освоена гамма почвообрабатывающей техники. По информации на сайте
компании, основными рынками сбыта техники были Украина, Россия, Беларусь, Молдова,
Казахстан, Польша, Литва, Чехия. По данным НКЦБФР, по состоянию на второй квартал
2017 года более 60% акций ПАО "Борекс" владеет ООО "Научно-производственная фирма
"Система-Борекс", которой, согласно госреестру, на паритетных началах владеют Виталий
Пилипенко (глава набсовета ПАО "Борекс") и Александр Пилипенко. Уставный капитал ПАО
- 42,75 млн грн. К началу 2017 года на предприятии работали 119 человек. В соответствии с
финансовым отчетом предприятия за 2016 год, его чистый доход составил 15,41 млн грн (в
2015 году - 9 млн грн), чистый убыток 8,84 млн грн (8,3 млн грн). При этом основной
деятельностью было производство машин и оборудования для добывающей
промышленности и строительства, а также подъемного и погрузочно-разгрузочного
оборудования. Для сравнения: в 2008 году чистый доход ПАО "Борекс" превышал 141 млн
грн, а в 2009 году упал до 41 млн грн. В компании агентству "Интерфакс-Украина" пока не
предоставили комментариев по поводу решения о ликвидации ПАО.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Крюківський вагонобудівний завод представив вакуумний
пилосос власного виробництва
26.09.2017

В рамках святкування дня міста кременчука на одній з центральних
площ міста була представлена виставка спеціальної комунальної техніки.
Повідомляє прес-служба підприємства.
Родзинка в тому, що цю техніку створили і виробляють на машинобудівних
підприємствах Кременчуга. Крюківський вагонобудівний завод представив на виставці два
натурних зразка власної техніки: підмітально-прибиральну машину (ПУМ) «Чистий шлях» і
вакуумну підмітально-прибиральну машину (самохідний вакуумний пилосос) «Чистий
шлях центр». ПУМ «Чистий шлях» вже працює на вулицях Кременчука, а машина-пилосос є
новинкою від крюківських вагонобудівників і, так би мовити, недавно народилася. На
виставці була показана також техніка таких машинобудівних підприємств як АвтоКрАЗ,
Кременчуцький завод дорожніх машин та інші.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 ПАСАЖИРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
 АВТОБУСИ

 ТРОЛЕЙБУСИ

В августе активизировался рынок
новых автобусов
04.09.2017

Маріуполь отримав 6 нових тролейбусів
“Дніпро Т103”

11.09.2017

В августе свои первые номера получили 139 автобусов. Таким
образом, рынок новых автобусов в Украине вырос на 30% к августу 2016 г.
и на 45% относительно июля 2017 г, сообщает ассоциация “Укравтопром”.
Все три лидирующие позиции на августовском рынке заняли отечественные
бренды. Так, наибольшую реализацию в 46 автобусов продемонстрировал бренд
черкасского автобусного завода Атаман. По сравнению с августом 2016г. спрос на автобусы
Атаман вырос на 119%. Автобусов марки Рута в прошлом месяце было зарегистрировано 18
шт. и это вторая позиция на рынке. Свой результат годичной давности Рута увеличила на
63%. Замыкает тройку лидеров продукция корпорации Эталон – 14 автобусов (+55%). Всего
с начала года на украинские дороги вышло 926 новых автобусов, что на 39% больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам ukrautoprom.com.ua

Нові тролейбуси вже сьогодні вийшли на найдовший маршрут міста –
15-ий. У тролейбусах є система кондиціонування і wi-fi доступ. Повідомляє
Національний промисловий портал.
Салон кожного транспортного засобу обладнаний монітором для транслювання
соціальних роликів, камерами, датчиком gps-навігації й пандусом для інвалідів. Валентина,
водій нового тролейбуса, зізнається – працювати стало набагато комфортніше. Вартість
одного нового тролейбуса склала 5 млн.грн. Всі вони були куплені за кошти обласного
бюджету. За словами заступника губернатора Донецької області Віктора Ремского, такої
кількості транспорту скільки отримав Маріуполь за останні півтора року, не отримував не
одне українське місто. При цьому він відповів, що на відміну від старих «чеських» трамваїв,
всі тролейбуси абсолютно нові. Вадим Бойченко пообіцяв, що за наступні два роки місто
рекордно збільшить кількість комунального транспорту і закриє практично всі маршрути.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

Шкільні автобуси «БОГДАН» - дітям Львівщини та Херсонщини
до нового навчального року

У Дніпрі оголосили тендер на закупівлю 13-ти
тролейбусів з автономним ходом

12.09.2017

До початку нового навчального року з ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан
Моторс» було відправлено 16 шкільних автобусів «Богдан А22412» для шкіл
Львівської та Херсонської областей.
Дев’ять автобусів попрямували на Львівщину, а сім – для школярів Херсонщини.
Доказом покращення ситуації із шкільним транспортом є той факт, що цього року для
перевезення школярів Львівщини закуплено вже 45 шкільних автобусів а для Херсонщини
– 20. Ці автобуси стали подарунком для школярів, яким стало швидше та комфортніше
діставатись до шкіл. В 2017 році всі автобуси для Херсонщини були виготовлені на
виробничих потужностях ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс». Завдяки новому
транспорту діти мають більше можливостей не лише дістатись до шкіл, але й поїхати на
різноманітні екскурсії. Загалом, згідно інформації Уряду, в поточному році для українських
шкіл планується закупити 275 шкільних автобусів на засадах співфінансування державної
субвенції та коштів місцевих бюджетів.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центр АК «Богдан Моторс»
IVECO выходит в Украине в премиальный
автобусный сегмент
12.09.2017

Компания «IVECO Украина» начинают поставки в Украину
туристических лайнеров премиального класса. Об этом сообщает служба
новостей портала autoconsulting.com.ua
Первый такой автобус IVECO Magelys Pro сегодня был представлен в дилерском
центре АМАКО. Этот автобус уже успел получить титул «Coach of the Year 2016» в Европе и
на подобном ездят футбольные команды «Ювентус» и «Айнтрахт Франкфурт». Первый в
Украине IVECO Magelys Pro – это 12,5-метровый лайнер французского производства. Он
оснащен 400-сильным двигателем Cursor 9 Евро-6, механической КПП ZF и имеет
пассажировместимость 49+2. Отличить на улицах Magelys Pro можно по «серебряной
улыбке» на фронтальной части кузова – этот элемент дизайна характерен для всех IVECO. В
соответствии с европейскими нормами, автобус укомплектован адаптивным круизконтролем, системой экстренного торможения, системой слежения за разметкой, системой
контроля и аварийного пожаротушения. Багажное отделение на 9,5 м3 (в варианте со
спальным местом для водителя – 5,7 м3), позволяет разместить весь багаж пассажиров.
Комплектация салона тоже соответствует статусу этого автобуса. Здесь есть холодильник,
кофеварка, фильтр для воды, туалет, аудио- и видеосистема. Дополнительно может быть
также заказана миникухня и бар. Все сидения имеют удобный профиль и регулируются по
наклону спинки, а внутренние еще и двигаются по ширине. ...
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Завод "Електрон" почне випускати
нові автобуси

Місто Кременчуг отримає нові тролейбуси «Богдан»
у відповідності з підписаним договором
18.09.2017

Відповідно до підписаного договору між ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан
Моторс» та КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» місто Кременчук
має отримати 35 тролейбусів «Богдан Т70117» та 5 «Богдан Т90117».
Поставка є одним з етапів впровадження в життя інвестиційного проекту «Проект
оновлення міського електротранспорту» Кременчуцької міської ради, який передбачає не
лише купівлю тролейбусів, але й відновлення тролейбусної інфраструктури. Придбання
тролейбусів «Богдан» стало можливим завдяки коштам Європейського банку реконструкції
та розвитку, завдяки якому місто Кременчук отримало 8 млн. Євро кредитних та 2 млн.
Євро грантових коштів для оновлення електротранспорту. Це вже буде не перший
тролейбус «Богдан» у Кременчуці, так як в 2016 році місто отримало сучасний міський
тролейбус «Богдан Т70117» з низьким рівнем підлоги, пофарбований у фіолетовий колір –
це фірмовий колір Кременчуцького тролейбуса. ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс»
сподівається і на подальшу співпрацю з КП «Кременчуцьке тролейбусне управління».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центр АК «Богдан Моторс»
Одеса отримала перший з 47 тролейбусів
по кредиту ЄБРР
16.09.2017

15.09.2017

Наступного року вже можно буде купити перші взірці цих автобусів.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує пресслужба Львівської міської ради.
Завод "Електрон" готовий почати випускати автобуси середньої місткості, які місто
купуватиме. "З точки зору автобусів середньої місткості, то на сьогодні "Електрон" такі
автобуси не випускає, але є добра новина: ми мали спільну зустріч з керівником
"Електрону", і ЛКП "Львівелектротранс" і з цілою командою. І добрим є те, що "Електрон"
готовий розпочати випуск автобусів середньої місткості і, я думаю, що наступного року ми
традиційно купимо перші взірці тих автобусів, чим збільшимо кількість робочих місць на
підприємстві і дійсно будемо мати у Львові ще один цікавий виріб. Ми будемо купляти і
автобуси, і трамваї, і тролейбуси. Взагалі, згідно з програмою, яку ми впроваджуємо в
життя, до 2020 року маємо на більше ніж 20% оновити весь громадських транспорт міста
Львова. У наступному році, маючи підтримку Європейського банку реконструкції та
розвитку та Європейського інвестиційного банку, ми отримаємо значні кошти на
оновлення рухомого складу транспорту у місті", - зазначив мер.
Читати повністю >>>
За матеріалами lviv.sq.com.ua
На украинских дорогах появились новейшие
маршрутки «Рута»
24.09.2017

ПАО «Завод Часовоярские автобусы», которое расположено в
городе Часов-Яр Донецкой области, известно своими маршрутками
«Рута». Об этом сообщает служба новостей портала autocentre.ua
Из-за большой площади остекления в народе их прозвали «аквариумами».
Предприятие начинало с моделей на шасси «ГАЗелей», были и более вместительные – на
базе ГАЗ «Валдай». В последние годы предприятие экспериментирует и с шасси
производителей из дальнего зарубежья – индийскими Tata, Ashok Leyland. Нынешним
летом была также замечена экспериментальная модель на базе европейского Ford Transit
2,0T. И вот на киевских дорогах появилась очередная новинка из Часов Яра – на базе
грузовика «Газон Next» грузоподъемностью 5,0 т. Напомним ,что «Газон Next» имеет кабину
от «Газели Next», но отличается оригинальным по дизайну капотом. Двигатель – ЯМЗ53441 стандарта Евро 5 – рабочий объем 4,43 л и мощность 136 л.с. Возможна установка и
3,76-литрвого турбодизеля Cummins мощностью 152 л.с.
Читать полностью (видео) >>>
По материалам autocentre.ua
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КП “Дніпровський електротранспорт” оголосив новий тендер на
закупівлю 13 низькопольних 12-метрових тролейбусів з автономним ходом
на очікувану суму 74,1 млн грн.
Відповідно до технічних умов, тролейбуси не раніше 2017 року випуску повинні бути
довжиною не менше 11,8 метрів і не більше 12,2 метрів, повністю низькопідлоговими,
пасажиромісткістю не менше 100 чоловік (у тому числі 24 сидячих), пристосованими для
пасажирів з обмеженими можливостями. Асинхронний двигун (потужністю не менше 140
кВт) з транзисторних-імпульсною системою управління, передня і задня підвіски і мости, а
також кондиціонери у кабіні водія і салоні автобуса повинні бути європейського
виробника. Гарантійний термін експлуатації – не менше року або 100 тис. км пробігу,
термін експлуатації повинен становити не менше 10 років. Відзначимо, 11 серпня 2017 р.
“Дніпровський електротранспорт” оголосив ще один тендер на закупівлю 12 тролейбусів
(без автономного ходу) на 67,2 млн грн, заявки на який приймалися до 12 вересня, з
терміном поставки техніки до кінця поточного року. Однак Чернігівський автозавод, який і
в цьому тендері безуспішно звертався до замовника з проханням внести зміни до
документації 7 вересня звернувся зі скаргою в Антимонопольний комітет України. В даний
час очікується рішення комітету.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

Перший з 47 тролейбусів “Белкоммунмаш”, закуплених за
кредитною лінією Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР)
для Одеси, вже знаходиться на території України.
На митному терміналі в Луцьку помічено тролейбус “Белкоммунмаш-321” – перший
з партії в 47 машин, придбаних для Одеси по кредиту ЄБРР в розмірі 8 млн євро. За умовами
підписаного в кінці липня цього року договору між заводом “Белкоммунмаш”, КП “Одесміськелектротранс” і ЄБРР, поставки перших тролейбусів повинні відбуватися в термін від
16 до 50 тижнів (від 4 місяців до майже року) з моменту його підписання. Таким чином,
даний тролейбус навіть випереджає встановлені в договорі терміни. З історією закупівлі,
що розтягнулася більш ніж на два роки, можна детально ознайомитися за посиланням .
Всього купили 47 тролейбусів при спочатку планувалися 45. За рахунок зниження ціни під
час тендеру, за ту ж загальну суму кредиту в 8 мільйонів євро вдалося додатково придбати
ще два тролейбуси. Поставляються в Одесу тролейбуси моделі “БКМ-321” мають
рестайлінговий дизайн, збільшене на вимогу замовника кількість сидячих місць в салоні до
31, великі кватирки для поліпшеної природної вентиляції салону, кондиціонер кабіни водія.
Серед інших технічних особливостей, зроблених спеціально для Одеси, слід зазначити
незалежну підвіску передніх коліс, що забезпечує плавність ходу при русі по нерівній
дорозі, бруківці або при перетині трамвайних шляхів, а також дизель-генератор для
автономного ходу. Останній момент є актуальним як для об’їзду перешкод під час руху, так і
для продовження тролейбусних маршрутів в райони, які не мають контактної мережі.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Кто выигрывает троллейбусные тендеры
в этом году

21.09.2017

В 2017 году, похоже, разгорится нешуточная борьба за лидерство на
рынке троллейбусов в Украине. И нельзя однозначно сказать, что по факту
поставок это будет "Богдан".
Пока в "Богдан Моторс" загружены выполнением киевского контракта на поставку
80 единиц троллейбусов, тендеры в остальных городах выигрывают белорусские
производители. Так, в Одессу прибыл первый троллейбус БКМ-321, окрашенный в цвета
флага города, в рамках закупленной партии из 47 штук. Как уже сообщал AUTO-Consulting,
крупнейший тендер для города по обновлению городского электротранспорта, был
профинансирован с помощью кредитных средств ЕБРР. Но сама процедура закупки
растянулась на несколько лет. Победителем стала белорусская компания
"Белукоммунмаш", предложившая на тендер свою модель БКМ 321. Стоимость контракта
составляет 8 млн. 37 тыс. евро. При этом, один троллейбус БКМ-321 обойдется Одессе в 171
тыс евро. До этого Одесса в прошлом году закупала троллейбусы Богдан Т701, которые
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неплохо себя зарекомендовали. Но с учетом такой масштабной поставки основную часть
парка теперь будут составлять белорусские БКМ. Как отмечает AUTO-Consulting,
"Белкоммунмаш" в этом году необычайно активен на украинском рынке и побеждает в
одном тендере за другим. Притом, белорусы научились хорошо разбираться в системе
Prozorro и обходят даже многолетних поставщиков электротехники для городов. Так,
буквально за последние месяцы троллейбусы БКМ-321 отправились в Краматорск, Суммы,
Ровно, Притом, те же Суммы последние годы покупали только троллейбуссы Богдан Т701.
Но, как и в Одессе, которая год назад приобретала "Богданы", чиновники были вынуждены
отдать предпочтение белорусским БКМ по результатам проведенных тендеров. "Богдан
Моторс" тоже нашел где отыграться и поставит 40 троллейбусов для коммунального
предприятия «Кременчугское троллейбусное управление». Троллейбусы будут закуплены
за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Согласно
условиям тендера, завод должен поставить в Кременчуг 35 единиц 12-метровых и пять 18метровых троллейбусов. На очереди еще одна крупная победа "Белкоммунмаша".
Коммунальное предприятие "Днепровский электротранспорт" во вторник, 12 сентября,
объявило новый тендер на закупку 13 низкопольных 12-метровых троллейбусов с
автономным ходом на ожидаемую сумму 74,1 млн гривен в связи с тем, что аналогичные
августовские торги не состоялись из-за отсутствия необходимого количества заявок. В
августе был лишь один претендент - "Белкоммунмаш", а его конкурент в лице
Черниговского автозавода корпорации "Эталон" так и не смог добиться изменения условий
в тендерной документации и не смог участвовать. Отметим, что годом ранее Днепр закупал
троллейбусы собственного производства завода "Южмаш" модели Дніпро Т103, купили 2
троллейбуса с автономным ходом новой модели Т203 и в этом году. Но в крупном тендере
на 13 троллейбусов "Южмаш" почему-то не фигурирует. До конца года осталось провести
еще не так много тендеров. Новые троллейбусы планируют закупить лишь в нескольких
городах, и на общую картину они уже не повлияют.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Концерн «НИКМАС» запустил тролейбус
на автономном ходу
28.09.2017

Концерн «НИКМАС» совместно с генеральным разработчиком и
заказчиком компанией «ДиЭлКом Украина» запустили новый проект троллейбус на автономном ходу.
Он курсирует по маршруту: Кривой Рог – Житомир - Кривой рог. И, если в городах
использует обычное питание от электросети, то между городами движется без электроподпитки, на генераторе. Троллейбус уникален тем, что проходит длительные расстояния,
включая спуски и подъемы, без электричества. Между Кривым Рогом и Житомиром около
1000 километров. Модернизованный троллейбус может быть интересен всем
коммунальщикам и перевозчикам, поскольку это техника, которая заменит дымные
автобусы, зависящие от топлива (газа и солярки). В данном экспериментальном
экземпляре есть весомая частица труда инженеров-конструкторов Полтавского
турбомеханического завода, по разработке которых был создан тормозной компрессор
АКВ-045. Концерн «НИКМАС» как инжиниринговая компания, выпускает инжиниринговую
продукцию во всех областях народного хозяйства.
Читать полностью >>>
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По материалам пресс-центра Концерна «НИКМАС»
 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ

Kia Motors начало производство компактного
кроссовера для рынка Украины
11.09.2017

В сентябре 2017 г. на корейском заводе корпорации Kia Motors
стартует производство компактного кроссовера Kia Stonic для рынка
Украины. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения automotoclub.
Появление автомобиля в стране ожидается в конце 4-го квартала. Производство Kia
Stonic для украинского рынка начнется в сентябре на заводе KMC в Южной Корее. Там же
выпускается и хэтчбек Kia Rio 4-го поколения, с которым Stonic делит платформу. На рынке
Украины Stonic, привычно для Kia, будет доступен в трех вариантах оснащения, при этом
старт продаж ожидается в декабре 2017 года. Первые фото компактного городского
кроссовера Kia Stonic были продемонстрированы в июне 2017 года. По имеющейся на
сегодняшний день информации, Stonic будет оснащаться компактными и легкими
бензиновыми, а также дизельными моторами. Любителям динамичной езды подойдет
литровый 120-сильный турбомотор T-GDI. 1,6-литровый дизель порадует не только
сочным ускорением, но и высокой экономичностью. Для неспешной езды покупателям
предложат атмосферные бензиновые двигатели с рабочим объемом 1,2 и 1,4 литра.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
ЮФ «Антика» консультирует «АВТ Бавария» по вопросам
реструктуризации бизнеса
12.09.2017

Компания «АВТ Бавария», официальный импортер автомобилей BMW
и MINI в Украине, реализует проект по реорганизации бизнеса. Об этом
сообщает портал commercialproperty.ua
Цель проекта – построение современной и максимально эффективной системы
управления, а также повышение корпоративной безопасности и комфорта обслуживания
клиентов за счет введения в эксплуатацию новых административных, торговых и
технических мощностей, а также четкого структурирования бизнеса по направлениям,
построения защищенной структуры активов и т.д. Полное юридическое сопровождение
проекта осуществляет ЮФ «Антика». Для обеспечения максимальной эффективности
работы над проектом создано несколько рабочих групп юристов различной специализации.
Стоит отметить, что одним из особых элементов проекта стало успешное завершение
строительства и прием в эксплуатацию первого пускового комплекса первой очереди
строительства импортерского центра в Бориспольском районе Киевской области, а также
получение права собственности на завершенный строительством объект компанией по
управлению активами, которая входит в группу компаний «АВТ Бавария». Новый
импортерский центр соответствует всем корпоративным стандартам и требованиям
производителей автомобилей и станет самой большой площадкой для экспонирования,
продажи и оригинального сервисного обслуживания автомобилей BMW, Rolls Royce и MINI
на территории Украины. Торжественное открытие объекта состоялось 31 августа 2017 г.
Напомним, новый импортерский-дилерский центр официального импортера автомобилей
BMW в Украине «АВТ Бавария», который стал крупнейшим центром этого автобренда в
Восточной Европе, официально открылся на Бориспольском шоссе под Киевом.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
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BPU и Asters выступили совітниками
компаний ViDi Group
20.09.2017

BPU и Asters выступили советниками в проекте реструктуризации
задолженности компаний ViDi Group - ООО "ВиДи АвтоСити Кольцевая" и
ООО "ВиДи АвтоСити" - перед АО "Ощадбанк".
BPU выступила менеджером проекта и финансовым советником, Asters выступила
юридическим консультантом компаний ViDi Group. "Эта сделка не только полностью
соответствует Закону, но и была выполнена в соответствии с высочайшими
международными стандартами. Над проектом работало более 50 человек. Сотрудники
"Ощадбанка", ViDi Group, Deloitte и советники сторон - все продемонстрировали высокий
уровень профессионализма и нацеленности на результат. Мы уверены, что согласованные
условия позволят компании восстановить эффективную коммерческую деятельность, а
банку - повысить сумму возврата кредита. Это является классическим примером решения
win-win", – прокомментировал соглашение Тимур Коган, Генеральный директор BPU, –
"Для BPU завершение этого проекта является весомой победой на пути построения первой
в Украине компании, которая специализируется на инвестировании в оздоровление
предприятий и реструктуризацию задолженности". "Наконец работа над законопроектом, в
которой наша фирма принимала активное участие вместе со специалистами Всемирного
банка, ЕБРР и другими, материализовалась в первую успешную сделку по
реструктуризации задолженности перед государственным банком ", – прокомментировала
соглашение Ирина Поканай, партнер Asters.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ЮФ Asters
АвтоЗАЗ продовжує роботу з виробництва
автомобілів
21.09.2017

Результати аукціону про передачу прав вимоги за кредитом ніяк не
вплинули на виробництво автомобілів на АвтоЗАЗі, так як в заставі
знаходяться нежитлові допоміжні приміщення.
Стосовно обсягів та темпів виробництва, то у зв’язку з падінням попиту та обсягів
виробництва, підприємство здійснило переоснащення конвеєрної лінії. Якщо раніше темп
конвееру становив 30 автомобілей за годину, то тепер його довелося зменшити до 3-5
автомобілей протягом години. Такі заходи дали змогу відвантажувати готову продукцію
безпосередньо під кожне замовлення, а не працювати на завантаження складів. Подальший
темп виробництва та обсяги товарної продукціх будуть визначатися виключно в
залежності від попиту ринку. На даний момент у виробництві знаходяться моделі ZAZ SENS,
ZAZ VIDA Cargo, ZAZ Lanos Cargo.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
В Киеве откроется дилер
автомобилей DS
22.09.2017

Премиальный автомобильный бренд DS Automobiles является
постоянным партнером конкурса элегантности Chantilly Arts & Elegance
Richard Mille, сообщает autoconsulting.com.ua
В этом году Марка представила на конкурсе уникальный автомобиль DS 7
CROSSBACK в версии Presidential! Конкурс украшали и другие выдающиеся автомобили DS,
в частности лимитированная серия DS 7 CROSSBACK La Première, модели DS и SM,
созданные для президентов Франции, и другие классические автомобили. Марка DS
сегодня – это великолепный микс инноваций и лучших традиций французского
автомобилестроения. Подобный рецепт обязательно приведет к успеху. И к этому успеху
может присоединиться достойный партнер – Марка открывает вакансию дилера DS в
Киеве! Компания DS Automobiles приняла участие в конкурсе Chantilly Arts & Elegance
Richard Mille, который состоялся 10 сентября в резиденции Шантильи. Партнерство DS
Automobiles и различных конкурсов и мероприятий серии Richard Mille продолжается с
момента основания – и каждый раз Марка DS находит, чем удивить искушенную публику. …
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
В Украине стартуют продажи нового
Nissan Qashqai
26.09.2017

Новый Nissan Qashqai, самый продаваемый городской кроссовер в
Европе, уже в октябре 2017 года можно будет приобрести в дилерской сети
компании «Ниссан Мотор Украина».
Qashqai – это самая успешная модель за всю 83-летнюю историю компании Nissan: с
момента запуска в 2007 году было продано более 2 300 000 автомобилей. Эта модель
выиграла свыше 80 наград, в том числе 19 титулов «Автомобиль года». Новый Nissan
Qashqai получил значительные улучшения, которые подчеркивают его премиальный
статус. Обновления коснулись четырех областей – это современный новый дизайн
экстерьера, высококачественная отделка салона, улучшенные ходовые характеристики, а
также новые технологии Nissan Intelligent Mobility, которые обеспечивают более высокий
уровень комфорта и уверенности при управлении автомобилем. Данные изменения
основаны на понимании потребительских настроений и обратной связи с покупателями,
которые призваны укрепить лидирующие позиции Nissan Qashqai в сегменте кроссоверов. ..
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Nissan Ukraine
 ВЕЛОТЕХНІКА

В Украине создан электробайк с большим
запасом хода
17.09.2017

Премьер-министр Владимир Гройсман взялся популяризовать
электрические транспортные средства. Премьер-министр рассказал в
Facebook про новый украинский электробайк DelFast Ebike.
Руководитель DelFast Даниил Тонкопий рассказал, что их творение являет собой
гибрид мотоцикла и горного велосипеда, а потому способно передвигаться по бездорожью.
Его максимальная скорость составляет 55 км/ч, а крейсерская – 45 км/ч. Запас хода DelFast
Ebike – 380 км, что больше, чем у новой Tesla Model 3 2018. Батарея выдерживает до 3000
циклов зарядки-разрядки, также предусмотрена рекуперация тормозной энергии.
Комплектация DelFast Ebike включает GPS-трекер, иммобилайзер, сигнализацию,
дистанционный запуск мотора, также разработают специальное мобильное приложение.
Предусмотрен и USB-порт для подзарядки смартфона. Стартап DelFast c 20 сентября
начинает сбор средств на Kickstarter. В это же время электробайк можно будет увидеть на
престижной выставке Interbike International Expo в Лас-Вегасе. Если DelFast запустят в
производство, то купить электробайк можно будет за $2989.
Читать полностью >>>
По материалам autocentre.ua
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Корпорация "УкрАВТО" планирует выйти на
рынок тракторов с корейскими LS
22.09.2017

Аффилированная с группой DCH компания может
приобрести Торговый дом "ХТЗ"
01.09.2017

Компания Rosiland Engineering Limited (Кипр), аффилированная с
группой DCH, получила разрешение АМКУ на приобретение доли в ООО
"Торговый Дом ОАО "Харьковский тракторный завод".
Согласно сообщению пресс-службы Антимонопольного комитета Украины,
соответствующее приобретение обеспечит покупателю превышение 50% голосов в высшем
органе управления эмитента. Как сообщалось, группа DCH в текущем году получила все
необходимые разрешение АМКУ на приобретение ПАО "Харьковский тракторный завод",
тем самым завершив сделку по покупке завода. ООО "ТД АО "ХТЗ" с уставным капиталом
426,2 тыс. грн зарегистрировано в 2005 году. Согласно госреестру, 100% в нем
принадлежит ООО "Частная инвестиционная компания" (Киев), конечным бенефициаром
является Александр Носуля, зарегистрированный по адресу в Луганске. Как сообщалось,
ХТЗ в начале февраля 2017 года возобновил работу после 10-месячного простоя. За период
с февраля по июнь выпущено около 500 тракторов для Украины и стран СНГ. В планах
завода - выпускать ежемесячно 150 тракторов. При этом 30% продукции предполагается
поставлять на внутренний рынок, остальное – в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Иран.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Завод «КЕМЗ» модернізував тюльпанозбиральний
комбайн під збір часнику
01.09.2017

Дана робота виконана в рамках програми «Експериментальний
інжиніринг». Про це повідомляє Національний промисловий портал, з
посиланням на прес-службу підприємства.
Перед інженерами заводу була поставлена задача адаптації складної голландської
техніки до умов збирання часнику-однозубки. В ході роботи, конструкторським відділом АТ
«КЕМЗ» під керівництвом головного конструктора Олександра Уланова була проведена
відповідна інжинірингова робота, в результаті якої, виробниче крило заводу силами бригад
Юрія Медведєва і Павла Хохлова, здійснило модернізацію трьох комбайнів компанії
«NOBELS». Це дозволило крім підвищення якості прибирання часнику-однозубки,
зменшення відсотка втрат під час збиральних робіт, значно підвищити швидкість
збирання. Модернізована техніка здатна якісно прибирати урожай часнику зі швидкістю 3
гектара в зміну. Ініціатором і замовником цієї цікавої роботи виступило керівництво
компанії ТОВ «Бест Гарлик», в особі її керівника Михайла Петровича Сороки. Керівництво
компанії-замовника залишилося повністю задоволено досвідом ділового партнерства з
нашим заводом. Роботи були виконані якісно і в строк, з урахуванням всіх побажань
замовника. Компанія ТОВ «Бест Гарлик» має намір в найближчому майбутньому розмістити
цілий ряд замовлень по створенню інноваційної техніки пов’язаної із збиранням і
передпродажною підготовкою часнику-однозубки. У свою чергу адміністрація АТ «КЕМЗ»,
від імені колективу заводу «КЕМЗ», висловлює подяку Михайлу Петровичу Сороці, за
надану довіру, і бажає усіляких успіхів у розвитку такого актуального і цікавого, але
багатоскладного бізнесу, як вирощування товарного часник-однозубки.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
ПАТ «Ельвортi» прийняло рішення розмістити облігації
серій В і С на 80 млн грн.
05.09.2017

Рiшенням наглядової ради (протокол №30 вiд 04.09.2017р.) прийнято
рiшення про приватне розмiщення iменних вiдсоткових звичайних
(незабезпечених) облiгацiй публiчного акцiонерного товариства «Ельвортi».
Загальний номінал вартiстю 80 млн. (вiсiмдесят мiльйонiв) гривень, номiнальною
вартiстю 1 000 (одна тисяча) гривень кожна, в кiлькостi 80 000 (вiсiмдесят тисяч) штук
двома серiями: «В» та «С», зокрема: кiлькiсть облiгацiй в серiї «В» - 40 000 (сорок тисяч)
штук, загальна номiнальна вартiсть облiгацiй в серiї «В» - 40 000 000 (сорок мiльйонiв)
гривень, термiн обiгу облiгацiй серiї «В» - до 31 серпня 2027 року (включно); кiлькiсть
облiгацiй в серiї «С» - 40 000 (сорок тисяч) штук, загальна номiнальна вартiсть облiгацiй в
серiї «С» - 40 000 000 (сорок мiльйонiв) гривень, термiн обiгу облiгацiй серiї «С» - до 29
лютого 2028 року (включно). Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi
цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв
(крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу
на дату прийняття цього рiшення 1257,895%. Мета розмiщення цiнних паперiв, а також
напрями використання отриманих коштiв: погашення кредиторської заборгованостi ПАТ
«Ельвортi», зокрема: Фiнансовi ресурси на загальну суму 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв)
гривень, залученi вiд розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених)
облiгацiй серiї «В» та серiї «C», у повному обсязi будуть використанi на погашення
кредиторської заборгованостi ПАТ «Ельвортi», зокрема: 7 450 000 (сiм мiльйонiв чотириста
п‘ятдесят тисяч тисяч) гривень будуть використанi на повернення поворотної фiнансової
допомоги ПрАТ «Ельвортi Груп» (договiр про фiнансову допомогу на зворотнiй основi
№568/310 вiд 16.05.2014р.); 72 550 000 (сiмдесят два мiльйони п‘ятсот п‘ятдесят тисяч)
гривень будуть використанi на повернення позики ПНВIФ «Партнер –Фонд» ТОВ КУА
«Партнер – Iнвест» (договiр позики №402/310 вiд 23.03.2015р.)
Читати повністю >>>
За матеріалами cbonds.info
Херсонський машинобудівний завод налагодить
спільне виробництво з «Гомсельмаш»
18.09.2017

У рамках дводенної робочої поїздки до Гомеля (Білорусь)
херсонська делегація на чолі з головою Херсонської облдержадміністрації
Андрієм Гордєєвим відвідали холдинг «Гомсельмаш».
Очільник області Андрій Гордєєв сказав: «У нас є місія – взяти два підприємства:
«Гомсельмаш» і наш «Херсонський машзавод» та налагодити спільне виробництво. Зараз
ми випускаємо лінійку продукції, крім того розроблений сучасний комбайн. Але ринок
сьогодні диктує те, що ми повинні бути конкурентноспроможніми, а продукція має бути
ширша. Дивлячись на це, ми пропонуємо співробітництво «Гомсельмашу». Адже у нас є
дилерська мережа в Україні (а це більше 20 майданчиків і сервісних центрів), досвід,
традиції та попит на сільгосптехніку». Також він додав, що у нас є державні програми
підтримки машинобудування, але треба локалізація не менше 35%, а «Гомсельмаш»
готовий обміркувати таку поставку. Таким чином об’єднав всі зусилля можна налагодити
співробітництво у сфері промисловості та виробництва ,а саме запустити на Херсонщині
збір «гомсельмашівської» техніки з локалізації вище 35%, або навіть до 60%.
Читати повністю >>>
За матеріалами a7d.com.ua
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Корпорация "УкрАВТО" изучает потребительский спрос на линейку
тракторов южнокорейской компании LS, которая к настоящему времени
не представлена в Украине, сообщила пресс-служба корпорации.
Согласно сообщению, с этой целью "УкрАВТО" представила эти трактора на рамках
международной агропромышленной выставки "АГРОЭКСПО-2017", которая проходит в
Кропивницком. "Возрастающая популярность сельскохозяйственных форумов косвенно
свидетельствует о том, что сельское хозяйство и агропромышленный комплекс начинает
восстанавливаться. Поэтому "УкрАВТО" в рамках выставки с целью изучения спроса
представила линейку техники LS", - отмечает пресс-служба. Данный шаг выглядит
полностью логичным и оправданным, поскольку агросектор начинает демонстрировать
позитивную динамику и имеет огромный потенциал и перспективы для дальнейшего
развития. "Учитывая, что это новый бренд для рынка Украины и эта техника не была
представлена ранее, направление тракторной техники станет "пробным шаром" для
оценки реакции потенциальных клиентов", - добавляют в "УкрАВТО". Агентству
"Интерфакс-Украина" в пресс-службе сообщили, что корпорация пока не озвучивает
информацию, подписано ли дистрибьюторское соглашение с южнокорейской LS, и другие
подробности сотрудничества. По информации "УкрАВТО", LS – лидер среди производителей
тракторов Южной Кореи. Начав деятельность как ветвь бизнеса материнской компании LG,
компания уже пять лет является эксклюзивным поставщиком тракторной техники по
правительственной программе развития сельского хозяйства в стране. Продукция
компании представлена на рынках стран США и Канады, а также в ряде других развитых
стран Европы и Азии. По информации портала "Агроправда", "УкрАВТО" намерена сделать
ставку в Украине на две модели тракторов LS: V-серии мощностью 70-80 л. с. и H-серии
мощностью 110-140 л. с. Цена трактора LS стартует от $38 тыс., а самые мощные будут
предлагаться за $70 тыс. При этом, согласно оценке экспертов, по своим характеристикам
LS являются прямыми конкурентами самых массовых в Украине тракторов МТЗ "Беларусь".
ЧАО "УкрАВТО" зарегистрировано в 1992 году. Владеет контрольным пакетом акций ЗАО "ЗАЗ", польского
автозавода FSO. В структуру корпорации входит около 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины,
дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных
комплексов. В числе партнеров - DaimlerChrysler, General Motors, KIA Motors, Nissan, Toyota, Chery, АвтоВАЗ. В 2016
году корпорация сократила убыток до 3 млн грн по сравнению с 430,8 млн грн годом ранее, чистый доход вырос на
25% - до 1,98 млрд грн.

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ХТЗ і ХПІ підписали Меморандум про
стратегічне партнерство
22.09.2017

Харківський тракторний завод підписав Меморандум про стратегічне
партнерство з Національним технічним університетом «Харківський
політехнічний інститут».
Документ сьогодні, 22 вересня, в рамках ІХ Міжнародного економічного форуму
«Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!» підписали власник і президент групи DCH
Олександр Ярославський та ректор НТУ «ХПІ» Євген Сокіл. Бізнесмен зазначив, що одним з
успішних прикладів інвестиційної роботи групи компаній DCH було відновлення роботи
«ХТЗ». Із початку року завод уже виробив понад 700 машин, до кінця 2017 кількість
вироблених тракторів марки «ХТЗ» зросте до 1 тисячі одиниць. Говорячи про підписаний
Меморандум, Ярославський підкреслив, що угода відкриває нові перспективи для
Харківського тракторного заводу. Відзначимо, 20 вересня в Кропивницькому стартувала
найбільша в Україні агропромислова виставка, яка крім експонування включає
демонстраційний показ техніки та сільськогосподарського обладнання. Харківський
тракторний завод на Агроекспо-2017 представлений двома тракторами серії ХТЗ-242К-20 з
двигуном 240 к.с. і ХТЗ-243К-20 з двигуном 250 к.с., який відповідає екологічним нормам
Євросоюзу Stage IIIA. В рамках демонстраційного показу техніка ХТЗ працюватиме разом з
найбільшими вітчизняними виробниками сільськогосподарського обладнання, а також із
закордонним лідером виробництва - Lemken. Нагадаємо, за перше півріччя 2017 року
Харківський тракторний завод виконав план з виробництва тракторів. Про це журналістам
повідомив президент групи DCH, власник підприємства Олександр Ярославський.
«Поточний план виконано. На даний момент випущено близько 500 тракторів, і ми будемо
працювати над тим, щоб виконати план виробництва за рік», - повідомив Олександр
Ярославський. Власник ХТЗ відзначив, що після десятимісячного простою підприємства
ведеться активна робота з відновлення ринків збуту. «Відвойовуємо назад. За рік усі ринки
було втрачено на всі 100%. В Україну зайшли імпортні аналоги», - підкреслив Олександр
Ярославський. Окрім виробництва техніки, на підприємстві відзначають важливість
випуску запасних частин, так як за час простою на ринку з'явилося багато низькоякісної
контрафактної продукції. За словами генерального директора «ХТЗ» Андрія Коваля, з
початку року було випущено запчастин на суму 34 млн.грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ХТЗ
Бренд «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» на международной
сельскохозяйственной AGROEXPO-2017
26.09.2017

Бренд «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» представили на «AgroExpo» широкий
модельный ряд посевной и почвообрабатывающей техники, в числе
которых новинки в области мирового сельхозмашиностроения.
В центре внимания посетителей крупнейшей экспозиции выставки – тяжелые
зубовые бороны «ЛИРА-XL» и не имеющая аналогов на мировом рынке сельхозтехники
тяжелая дисковая борона «Дукат-GOLD» с шириной захвата в 8 метров и диаметром диска
724 мм. Помимо «тяжелой артиллерии» ЛОЗОВСКИХ МАШИН в этом году повышенным
спросом у аграриев пользуются глубокорыхлители «Гульден» и «Франк». Неизменными
лидерами продаж остаются дискаторы линейки «Дукат» и семейство зубопружинных борон
«Лира». «За более чем 15-летнее присутствие на рынке страны зубовые бороны «Лира»
заняли и удерживают доминирующие позиции в сегменте зубовых борон. Одними из
основных игроков на рынке Украины в сегменте дисковых борон-лущильников являются
дискаторы линейки «Дукат». «Гульден» и «Франк» уверенно приближаются к лидерам в
сегменте глубокорыхлителей. Позиции культиваторов «Червонец» и «Шиллинг» не столь
явные, но их доля в данном сегменте неизменно растет», – рассказывает Вице-президент по
маркетингу и продажам ИГ УПЭК Роман Гиршфельд. В ходе деловых встреч на выставке
достигнуты договоренности о поставке агрегатов «ЛОЗОВСКИХ МАШИН» крупным и
средним фермерским хозяйствам на сумму более 30 млн. грн. Роман Гиршфельд уточняет,
что речь идет о продажах дискаторов линейки «Дукат», в том числе «Дукат GOLD», зубовых
борон «Лира» и «Лира XL», глубокорыхлителей «Гульден» и «Франк». «Несомненным
успехом также можно считать получение заявок как предзаказы на первую серийную
партию трейлеров Английской линейки – «Albion-26», – добавляет Роман Гиршфельд.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ИГ УПЭК

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

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

 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

НПО «Практика» представила новые
образцы бронетехніки
28.09.2017

Уряд затвердив перелік критичних технологій
у виробництві озброєння
04.09.2017

Уряд затвердив перелік критичних технологій у сфері виробництва
озброєння та військової техніки та план заходів, які мають забезпечувати
їх державну підтримку.
Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів №600-р прийнято 30 серпня 2017
року. Перелік критичних технологій включає технології створення засобів ураження та
захисту від них, електроніки, матеріалознавства, інформаційні, оптичні, хімічні,
позиціонування, навігації і часу та технології тактичної медицини. План заходів щодо
забезпечення державної підтримки критичних технологій у сфері виробництва озброєння
та військової техніки передбачає формування пропозицій до переліку критичних
технологій, планування науково-дослідних робіт у цій сфері та сприятиме впровадженню
науково-технологічних розробок у створення та виробництво озброєння і військової
техніки. Зокрема, йдеться про врахування під час оновлення пропозицій нових технологій,
які створюють передумови для подальшого розвитку висококонкурентних технологічних
напрямів, мають перспективи до застосування у сфері виробництва озброєння та військової
техніки. Рішення Уряду конкретизує напрями наукових досліджень і розробок у сфері
критичних технологій та підвищує ефективність використання їх результатів.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Результати MSPO-2017: нові домовленості
про співпрацю

На территории НПО «Практика» в Киеве открылся Всеукраинский
военный форум частных предпринимателей оборонной промышленности.
Об это сообщает портал autocentre.ua
Его инициаторами стали Лига оборонных предприятий Украины и НТУУ «Киевский
политехнический институт им. Сикорского». На форуме была представлены новейшие
образцы вооружения, разработанные рядом предприятий, сообщает на своей страничке в
Фейсбук Defence Blog. Так, гости могли ознакомиться с колесными бронеавтомобилями
производства НПО «Практика». Начнем с «Козак-2» и «Козак-2М» с независимой подвеской
колес. Последний получил башенный модуль с крупнокалиберным пулеметом от БРДМ-2.
Также можно было увидеть более крупные новинки НПО «Практика» – трехосный БТР
«Отаман» (6х6). Если на прошлогодней выставке «Оружие и безопасность 2016» в Киеве его
покали в качестве САУ со 122-мм пушкой, то теперь машина демонстрировалась с более
легким вооружением – 73-мм пушкой с башней от БМП-1. А вот его старший собрат –
четырехосный «Отаман» (8х8) предстал с современным боевым модулем «Штурм-М», в
составе 30-мм автоматической пушки, пулемета 7,62 мм, автоматического гранатомета и
комплексом управляемых ракет «Барьер», пробивающих броню толщиной 800 мм на
расстоянии до 5000 метров. Еще одной интересной разработкой стала гусеничная БМП,
получившая модернизированный, более высокий бронекорпус от НПО «Практика». В
задней части применена откидная дверь для более быстрой высадки десанта, а носовая
часть решена в духе колесных моделей марки «Практика». В качестве вооружения
установлены башня с крупнокалиберным пулеметом от БРДМ-2. ...
Читать полностью (фото) >>>
По материалам autocentre.ua

14.09.2017

Держконцерн
"Укроборонпром"
взяв
участь
в
найбільшій
східноєвропейській оборонній виставці MSPO-2017, що тривала у польському
місті Кельце. Про це повідомляє прес-служба Концерну.
Український ОПК представив десятки експонатів від підприємств-учасників
Концерну на об’єднаному стенді. Серед них були натурні зразки протитанкових ракетних
комплексів, що використовує українська армія та імпортують з України до різних армій
світу. Найбільшу увагу фахівці світової оборонки, відвідувачі та представники ЗМІ
приділили прем’єрній продукції. На 25-й військовій виставці MSPO вперше
продемонстрували результати співпраці польського та українського ОПК. На виставці
тривав плідний переговорний процес, результатами якого стала низка нових підписаних
домовленостей. Державний концерн "Укроборонпром", а саме підприємства з його складу –
ДГЗП "СпецТехноЕкспорт" та ДАХК "Артем" , підписали з польською компанією WB
Electronics угоду про подальший розвиток двостороннього консорціуму, а також – новий
контракт на виробництво керованих ракет середньої дальності Р-27-Р1 класу "повітряповітря" для польських ВПС.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
Результати роботи делегації "УКРОБОРОНПРОМУ"
на DSEI-2017
15.09.2017

Делегація ДК "Укроборонпром", перебуваючи з візитом в Лондоні за
запрошенням Посольства Великої Британії в Україні, провела переговори з
британськими та іншими міжнародними компаніями в сфері ОПК.
Протягом роботи на виставці делегація Концерну обговорила можливості кооперації
з Lockheed Martin Corporation та домовилась продовжити переговори в рамках AUSA 2017.
Фахівці одного з найбільших машинобудівних холдингів Європи – компанії Leonardo, що
працює в сферах оборони, авіації та енергетики – прийняли запрошення відвідати Київ та
ознайомитись наочно з можливостями "Укроборонпрому". Зустріч з Rolls-Royce дала змогу
обговорити можливості щодо комплектації АНів потужними двигунами, а BAE Systems
продемонструвала новітні шоломи для пілотів бойової авіації. Авіаційний напрямок став й
темою переговорів з Rockwell Collins, що пропонують свої технології задля заміни
російської авіоніки. До складу делегації увійшли фахівці наступних підприємств-учасників
Концерну: ДП ДГЗІФ "Укрінмаш", ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт", ДП "Харківське КБ ім. О.О.
Морозова", ДП "Антонов", ДП "НВК "Іскра" та ДП "Дослідно-проектний центр
кораблебудування". Відзначимо, делегація ДК "Укроборонпром," на чолі з Генеральним
директором Романом Романовим, відвідала UK Defence Solution Centre та, за результатами
переговорів з британськими фахівцями, визначила напрямки майбутньої співпраці.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ

ДП “Миколаївський бронетанковий завод” відновив та модернізував
чергову партію модернізованих БРДМ-2
21.09.2017

ДП "Миколаївський бронетанковий завод", що входить до складу
ДК "Укроборонпром", відновив та модернізував чергову партію з
декількох десятків модернізованих БРДМ-2 для Збройних Сил України.
Відновлені бронемашини отримали сучасні цифрові радіостанції виробництва однієї
з країн НАТО, а також інше нове оснащення. Окрім того, модернізована БРДМ-2 має більш
енергономічне розташування люків для десантування екіпажу, що спрощує експлуатацію
техніки. Все це дозволяє українським військовим ефективніше застосовувати цю машину.
Під час робіт, фахівці заводу проводять цілий комплекс заходів із відновлення бронемашин,
під час яких замінюються всі вузли та агрегати, які не відповідають визначеним технічним
характеристикам, а також встановлюється нове обладнання. Після цього машини
проходять всебічну перевірку всіх систем під час декількох етапів випробувань у
присутності самих військових. БРДМ-2 (броньована розвідувально-дозорна машина)
знаходяться на озброєнні Збройних Сил України та призначені для ведення розвідки,
супроводження конвоїв, а також слугують для розміщення спеціального озброєння. Ці
машини мають підвищену прохідність, можуть плавати, а також оснащені 14,5-мм та 7,62
кулеметами. ДП "Миколаївський бронетанковий завод" також на постійній основі
проводить планові ремонти та модернізацію іншої броньованої техніки для Збройних Сил
України: БТР-70 з оснащенням дизельними двигунами та БТР-80. Окрім того, підприємство
розробило ряд модифікацій бронемашин, наприклад, командну-штабну машину БТР-70Ді02 "Світязь", яка була створена у рамках побудови Єдиної автоматизованої системи
управління Збройними Силами України та знаходиться на озброєнні української армії. БТР70Ді-02 "Світязь" обладнаний сучасними цифровими засобами зв‘язку та обробки
інформації, забезпечуючи ефективне управління військами навіть в умовах потужної
радіоелектронної протидії противника. На даний час веде власну розробку нової
броньованої розвідувально-дозорної машини. Варто зазначити, що тільки за перше півріччя
2017 р. ДП "Миколаївський бронетанковий завод" підготував для українських захисників
вже більше пів сотні відновлених, відремонтованих та модернізованих бойових машин.
Читати повністю >>>
За матеріалами wartime.org.ua
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Чергова партія танків БМ “Оплот” готова
для відправки замовнику
29.09.2017

На харківському заводі ім. В.О. Малишева помічена нова партія з п’яти
танків, завантажених на залізничні платформи для транспортування до
порту навантаження.
Наразі Таїланд вже має в своєму арсиналі 25 танків БМ “Оплот”, попередню партію
танків відправили у червні поточного року. Раніше повідомлялось, що українські танки БМ
“Оплот” отримає армія Пакистану. Раніше посол Пакистану в Україні Атар Аббас розказав
про наміри Пакистану придбати в України близько сотні танків “Оплот”. Сьогодні на
завершальній стадії тестування та оцінки знаходиться угода про закупівлю українського
бойового танку “Оплот”. Та у випадку підписання Пакистан купить на харківському
підприємстві “Завод ім. Малишева більше ста одиниць цієї техніки. – сказав в посол. За його
словами, оборонний сектор був одним з основних напрямків співпраці між Пакистаном і
Україною. “Це стосувалося закупівель важкої техніки і її технічного обслуговування
зокрема, танків “Аль-Халід”, – зазначив посол. Крім того, нещодавно відбулися взаємні
візити міністрів оборони Пакистану та України. “Кілька місяців тому підписано Угоду про
спільне виробництво двигунів для танка” Аль-Халід “і військових вертольотів. Все
виробництво буде здійснюватися на пакистанській території”, – підкреслив він. Нагадаємо,
що тісна військово-технічне співробітництво між Україною та Пакистаном почалося ще в
1996 році, коли Україна продала Пакистану 300 танків.
Читати повністю >>>
За матеріалами defence-ua.com
 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ

ГАХК «Артем» и польская AREX разработали новый
ракетный комплекс «Маргаритка»
14.09.2017

ГАХК «Артем» (Киев) и польская AREX обеспечили совместную
разработку нового ракетного комплекса «Маргаритка» (Stokrotka),
предназначенного для поражения наземных и низкоскоростных
воздушных целей типа БПЛА и вертолетов.
Как сообщил польский ресурс defence24.pl, представленный партнерами на
международной оборонной МSPO-2017 в начале сентября в Кельце (Польша) ракетный
комплекс ZRN-01 Stokrotka, включает неуправляемые авиационные ракеты РС-80П калибра
80 мм и наземную пусковую установку, оснащенную современной системой управления
огнем Tonaz. В качестве платформы ZRN-01 Stokrotka использованы высокомобильные
шасси грузовика STAR 265M2 в 6х6, вместе с тем, ракетная система может устанавливаться
и на другие платформы, включая бронированные машины. Оснащение комплекса системой
управления огнем Topaz, установленной на транспортном средстве с радаром и
оптоэлектронной головкой GS400, обеспечивает возможность поражения ракетным
комплексом наземных целей на расстоянии до 6 км, включая артиллерию и
легкобронированную технику, а также низкоскоростных воздушных целей на высоте до 4
км, включая вертолеты Ми-24 и Ми-8/17. По оценкам экспертов, новая украинско-польская
ракетная система отличается простотой, мобильностью, огневой мощью и доступной
ценой. Среди преимуществ разработки называются также возможность проведения
модернизации имеющихся запасов советских пусковых установок и боеприпасов для
поддержания боеготовности воинских подразделений.
Входящая в госконцерн «Укроборонпром» ГАХК «Артем» - единственный на территории б.СССР изготовитель
управляемых ракет средней дальности класса «воздух-воздух» разных модификаций, применяемых для вооружения
всех типов самолетов МиГ-29, Су-27, Су-30. Согласно озвученным в начале года польскими СМИ данным, в настоящее
время «Укроборонпром» и польский оборонный PGZ отрабатывают планы ВТС в рамках европейской оборонной
программы Narew по созданию системы ПВО малой дальности с использованием украинских управляемых
авиационных ракет средней дальности Р-27 производства ГАХК «Артем».

Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Армія україни отримає нові протитанкові ракетні
комплекси “Стугна” та “Корсар”
28.09.2017

Постачання нового протитанкового озброєння розробки ДКБ “Луч” –
протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) “Стугна” і “Корсар” у рамках
державного оборонного замовлення розпочнуть уже цього року.
“Кабінет міністрів вніс зміни в держоборонзамовлення (на 2017 рік), і вони
стосуються закупівель “Стугни” і “Корсара”, – повідомив секретар РНБО О. Турчинов.
Державне підприємство Державне Київське конструкторське бюро «Луч» - створено в 1965
році як основний розробник в СРСР автоматизованих систем контролю та діагностики
спеціальної авіаційної техніки, а в 2010-і роки є одним з провідних розробників складових
частин комплексів авіаційного та протитанкового озброєння України.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

СБУ затримала сепаратистського «екс-директора»
Луганського патронного заводу
01.09.2017

Співробітники Головного слідчого управління СБУ спільно з
контррозвідкою Служби затримали сепаратистського «екс-директора»
ПрАТ «Луганський патронний завод».
Правоохоронці встановили, що у червні 2014 року наказом так званого «прем’єрміністра» терористичної організації «ЛНР», громадянку України було призначено на посаду
виконуючого обов’язки директора заводу. Співробітники спецслужби задокументували, що
зловмисниця, виконуючи незаконні вказівки ватажків «ДНР/ЛНР», зокрема Болотова та
Стрелкова, провела інвентаризацію понад чотирнадцяти мільйонів набоїв до вогнепальної
зброї, які зберігались на підприємстві. Вона також організувала на потужностях заводу
виготовлення ще майже двох мільйонів набоїв різного калібру. Боєприпаси «директорка»
передала «для потреб армії «новоросії» представникам терористичних організацій, які
використали їх під час бойових дій проти сил антитерористичної операції. Після чергової
зміни «керівництва» терористичної організації «ЛНР», зловмисниця була звільнена з
посади та тривалий час переховувалась від українського правосуддя на тимчасово
окупованих територіях Донбасу та у Росії. Співробітники спецслужби затримали жінку в
місті Кременчук на Полтавщині, куди вона прибула з «діловим візитом». ..
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБУ
В Киеве выявили подпольную базу по производству
и реализации оружия и боеприпасов
23.09.2017

Правоохранители Киева провели операцию по обнаружению
подпольной базы по производству и реализации оружия, сообщает прессслужба прокуратуры города Киева.
"Участники группы, используя специальное оборудование, переделывали стартовое
и травматическое оружие в нарезное и огнестрельное, а также изготовляли боеприпасы к
нему. Данную деятельность они осуществляли исключительно с целью незаконного
обогащения, реализовывая оружие и патроны среди узкого круга лиц, пользовавшихся их
доверием", - говорится в обнародованной в пятницу информации. Преступники хранили
изготовленное оружие на территории гаражного кооператива в Киево-Святошинском
районе. Правоохранители изъяли оборудование для изготовления оружия и изменения его
маркировки, а также тысячу единиц боеприпасов, пистолеты и карабин. В ходе
проведенной операции был задержан один человек, а его пособники объявлены в розыск.
Вместе с тем, в субботу в пресс-центре СБ Украины отметили, что во время обыска по месту
жительства злоумышленников, оперативники обнаружили карабины СКС и ИЖ, три
пистолета Люггер и Макаров, два переделанных под боевые пистолета Экол, ружья
Бенелли и Мосина. "Цена, по которой злоумышленники сбывали готовый, переделанный
под боевой пистолет, составляла от $800 до двух $2тыс.", - добавили в пресс-центре.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Криминального кодекса Украины.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Украина имеет право продавать оружие
в Южный Судан
28.09.2017

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов считает некорректным
сообщения Amnesty International о якобы незаконной поставке украинского
оружия в Южный Судан.
"Южный Судан – это страна, которая является членом Организации Объединенных
Наций, это страна, которая признана Украиной, это страна, которая имеет посольство в
Украине. Не существует сегодня каких-то ограничений, санкций, принятых Организацией
Объединенных наций по отношению к этой стране, и поэтому говорить, что Украины
нарушила какие-то санкции – это некорректно, непрофессионально, потому что таких
санкций просто нет", - отметил Турчинов. Он добавил, что Украина соблюдает все свои
международные обязательства и придерживается всех международных соглашений,
которые подписала. Секретарь СНБО считает, что распространение информации о
незаконных поставках Украиной оружия в Южный Судан является еще одной попыткой
остановить начало военно-технического сотрудничества с нашими стратегическими
партнерами и нанести Украине еще один, в данном случае моральный, ущерб. Он также
подчеркнул, что Украина не собирается уходить с рынка вооружений. …
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
 ВІЙСЬКОВА АМУНІЦІЯ

В Харьковской области будут производить
коллиматорные прицелы
17.09.2017

ГП "Изюмский приборостроительный завод" (Харьковская обл.)
завершает работы над коллиматорным прицелом. Об этом сообщили на
предприятии, которое входит в структуру ГК "Укроборонпром".
Создание прицелов для стрелкового оружия, это новое направление работы завода.
"Подходит к концу работа над коллиматорными прицелами для стрелкового оружия. Уже в
этом году назначено испытание такого прицела для крупнокалиберных пулеметов", отметили на заводе. Справка SQ. На заводе разрабатывают коллматорный прицел ПКП-12,7
для пулеметов калибром 12,7. Изюмский приборостроительный завод специализируется на
производстве оптического стекла и приборов наведения.
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua
Українська компанія Аrcher завершила розробку
нового комплексу розвідки
28.09.2017

У вересні цього року українська компанія ARCHER завершила розробку
нового комплексу розвідки і виявлення оптичних приладів «сич 5к10» і
переносного приладу «СИЧ-Н 6К10».
Оптико-електронний комплекс призначений для цілодобового (24 × 7)
відеомоніторингу місцевості, пошуку цілей і автоматичного виявлення замаскованих
оптичних приладів прицілювання і спостереження, дозволяє запобігти снайперську атаку
або терористичний акт ще на етапі їх підготовки. Офіційна презентація комплексу
відбудеться на виставці “Зброя та безпека – 2017” 10-13 жовтня в Міжнародному
виставковому центрі. Запрошуємо Вас ознайомитися з повним спектром продукції компанії
і оцінити всі її переваги, відвідавши виставковий стенд 3-G42.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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Производство основных сельхозкультур в 2017 году
превышает потребности внутреннего рынка
21.09.2017

В сезоне 2017/2018 Украина имеет профицитные балансы по всем
основным сельскохозяйственным культурам. Об этом сообщил первый
замминистра агрополитики Украины Максим Мартынюк.
Валовой сбор зерна в 2017 году в Украине ожидается в пределах 61-63 млн тонн, что
полностью удовлетворит внутренние потребности и продовольственную безопасность
государства, а также формирует высокий потенциал для поставки на экспорт. "Несмотря на
в целом неблагоприятные погодные условия, их влияние было неравномерным на всей
территории Украины, поэтому в некоторых областях удалось достичь рекордных
показателей урожайности", - сообщил он во время заседания правительства, передает
БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина. В структуре производства пшеницы
преобладают продовольственные классы (60%), что позволяет увеличить производство
муки как для внутреннего, так и для внешних рынков. Также текущий сезон стал первым за
более чем 10 лет, когда Украина полностью обеспечила себя рожью. Учитывая
значительное и очень значительное перепроизводство по всем продовольственными
культурами, балансы не дают никаких оснований для роста цен на потребительском рынке.
"Дополнительным фактором обеспечения ценовой стабильности может стать развитие
фермерских хозяйств, которые в основном ориентированы на внутренний рынок и таким
образом могут нивелировать давление, которое оказывают на рынок продовольствия
внешние цены", - подчеркнул Мартынюк. В проекте государственного бюджета на 2018 год
правительство предлагает направить на поддержку и развитие фермерских хозяйств 1
млрд грн. Отметим, средние цены реализации агропродукции сельскохозяйственными
предприятиями Украины в январе-августе 2017 г. выросли на 9,9% по сравнению с
аналогичным периодом 2016 г., сообщила Государственная служба статистики. Продукция
растениеводства за отчетный период подорожала на 5,7%, а животноводства – на 30,2% по
сравнению с аналогичным месяцем 2016 г. В августе по сравнению с июлем
сельхозпродукция подешевела на 3,9%. В частности, растениеводческая продукция упала в
цене на 4,9%, а животноводческая – выросла на 0,6%. По сравнению с августом 2016 года
средние цены в августе этого года выросли на 10,1%. В частности, стоимость продукции
растениеводства увеличилась 4,3%, а животноводства - на 41,1%.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Что бюджет-2018 готовит
для аграриев?
20.09.2017

По словам первого заместителя министра аграрной политики и
продовольствия Максима Мартынюка, на следующий год в бюджете заложены
6,3 млрд грн на государственную поддержку сельхозпроизводителей.
По словам чиновника, в этом году министерство решило не распылять
ресурсы на мелкие программы, а сконцентрироваться на крупных программах по
поддержке, в первую очередь, животноводства и фермерства.
Фермерство: на 2018 год в проект бюджета заложили 1 млрд грн на поддержку
фермеров. В 2017 году деньги целенаправленно под развитие фермерства не выделялись.
Распределять ресурсы будет государственный фонд поддержки фермерства. Минагропрод
намерен определить ключевые направления, на развитие которых и будут выделять
деньги, как-то органическое производство, садоводство, овощеводство, животноводство.
Ведомство обещает сделать процесс получения госдотации простым и понятным для
мелкого сельхозпроизводителя, максимально либерализировать налоговую отчетность для
фермеров. Конкретный механизм распределения этой суммы в министерстве пока не
разработали, но обещают утвердить все необходимые документы в январе 2018 г., чтобы
уже с февраля фермеры имели доступ до программы. Животноводство: финансирование
по этой программе существенно выросло - с 170 млн грн в 2017 г. до 2,3 млн грн в проекте
на 2018 г. На деньги могут претендовать в первую очередь сельхозкомпании, которые
строят или реконструируют животноводческие комплексы. Квазивозмещение НДС:
практически 3 млрд грн направлено на финансовую поддержку сельхозпроизводителей
через полную или частичную компенсацию НДС. Эта программа заработала в текущем году
как замена льготного режима уплаты НДС для аграриев. Напомним, что льготный режим
уплаты НДС для аграриев существовал с 1999 по 2016 год (в прошлом году лишь частично).
В 2017 году под программу финансовой поддержки подпадали не все компании, а лишь те,
которые специализируются на выращивании и разведении: овощей и бахчевых культур,
корнеплодов и клубнеплодов (в том числе картофеля); грибов и трюфелей; сахарной
свеклы; винограда для производства вина и винограда столовых сортов на виноградниках;
фруктов и ягод; крупного рогатого скота молочных пород; крупного рогатого скота и
буйволов для получения мяса; коней, ослов, овец; свиней; домашней птицы, страусов;
получении шкур пушных сельскохозяйственных животных, кожи пресмыкающихся и птиц
в результате деятельности по их разведению на фермах; червей, улиток, моллюсков; пчел и
получении меда и воска. В бюджете 2017 г. под эту программу заложили 4,77 млрд грн. По
итогам І полугодия 2017 г. дотации получило 1 140 предприятий на общую сумму в 1,91
млрд грн. По прогнозам Мартынюка, по итогам всего года оставшиеся 2,86 млрд грн вряд
ли будут полностью распределены. Фактически Минагропрод решил перераспределить
ресурсы - уменьшить финансирование программы по компенсации НДС и нарастить в разы
финансирование животноводства. "Это сознательный подход. Возмещение НДС - это
поддержка текущей работы предприятий. Поддержка животноводства - это поддержка
больших инвестпроектов в отрасли", - поясняет Мартынюк. Несмотря на волну критики,
менять механизм распределения денег в рамках этой программы на 2018 год не будут.
"Механизм понятный и прозрачный, сколько уплатил НДС - столько получил дотации. Если
на всех полностью денег в бюджете в определенный месяц не хватает, все получают, к
примеру, 70% от уплаченного НДС. Деньги распределяются в равной мере", - говорит
Мартынюк. Напомним, по итогам первого полугодия львиную долю всех дотаций получили
компании агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП), что вызвало негатив со
стороны отдельных участников рынка и депутатов. Компенсация стоимости
сельхозтехники: на эту программу в проекте бюджета на 2018 год заложено 1 млрд грн.
Господдержка хмелеводства, садоводства и виноградарства. По сравнению с прошлым
годом эта статья расходов отсутствует (на 2017 год было заложено 75 млн грн).
Удешевление кредитов: существенно сокращено финансирование программы по
удешевлению кредитов - оно и в прошлом году было небольшим (300 млн), а на 2018 и
вовсе минимальное - 66 млн грн. "Мы надеемся, что сельхозпроизводители, которые
подпадали под урезанные программы, смогут привлечь средства через другие, более
крупные и приоритетные для нас программы", - поясняет Максим Мартынюк. В
предыдущие годы госпрограммы поддержки аграриев были не очень эффективны средства просто не доходили до реципиентов программы. Механизм распределения был
сложный, непонятный и коррупционный. В Минагропроде обещают все упросить …
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com

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

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

 ОРГАНІЗАЦІЇ

ВАР планує створити власну охоронну агенцію
для захисту від рейдерства

Акционеры Креатив групп ликвидировали
компанию
07.09.2017

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) планує створити для оборони своїх
членів від рейдерських атак охоронну агенцію «Гайдамаки». Про це заявив
голова ВАР Андрій Дикун.
«Аби знизити ризик рейдерських атак на наших членів асоціації, ми вирішили
створити власну охоронну агенцію "Гайдамаки"», - сказав Дикун під час Форуму «Виклики
осені: рейдерство, дотації та блокування податкових накладних». За його словами, аграрні
підприємства і так вже наймають колишніх працівників силових структр для захисту від
рейдерських атак. Тому створення такої охоронної агенції є просто продовженням такої
практики агровиробників. Планується, що в агенції працюватимуть мінімум 100 охоронців.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Уряд прийняв програму підтримки фермерства
на 2018-2020 рр

12.09.2017

Акционеры ПАО Креатив групп приняли решение ликвидировать
компанию. Решение было принято на собрании акционеров 8 сентября 2017 г,
его поддержали владельцы 100% акций компании.
Сумма обязательств Креатив групп составила 148,4 млн грн. Уставный капитал
компании по итогам 2016 г. составил 2,05 млн грн. До 2014 г. выручка Креатив групп,
интегрированной агропромышленной компании, превышала $1 млрд, в нее входили три
маслоэкстракционных завода, четыре маргариновых завода, фабрики по переработке сои,
производству топливных пеллет и свиноводческий бизнес. Кроме того, компания
располагала 30 тыс. га земли. Креатив был маслопереработчиком №2 после Кернела и №1
по производству маргаринов. Осенью 2014 г. ситуация в компании резко ухудшилась. Пул
иностранных кредиторов отказался продлевать кредит и потребовал возврата денег.
Первый квартал 2015 г. компания завершила с чистым убытком 4,5 млрд грн при валовой
выручке 158 млн грн. После этого группа не публиковала отчетность. Попытки
договориться о реструктуризации долгов не увенчались успехом. Крупнейшими
кредиторами оказались госбанки - Ощадбанк, Укрэксим и Укргазбанк.

14.09.2017

В середу, 13 вересня 2017 р., Кабінет Міністрів України прийняв
постанову «Про схвалення Концепції розвитку фермерських господарств та
сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки».
Концепція спрямована на створення організаційних, правових та фінансових
передумов для розвитку фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів,
покращення матеріально-фінансового становища сільського населення. Цей документ був
підготовлений Мінагрополітики в тісній співпраці з Асоціацією фермерів та приватних
землевласників – найбільшим професійним об’єднанням фермерів в Україні. «Ми маємо
підняти українське фермерство на абсолютно новий якісний рівень. Це дасть можливість
створити нові робочі місця на селі, наситити якісними продуктами внутрішній український
ринок, та зробити значний внесок у розвиток національної економіки», - зазначив Прем’єрміністр України Володимир Гройсман, звертаючи увагу на важливості ухвалення Концепції.
Презентуючи проект Концепції членам Уряду перший заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України Максим Мартинюк наголосив, що системна державна
підтримка дозволить реалізувати виробничий та соціальний потенціал фермерських
господарств, сприятиме розвитку сільських територій та нарощуванню виробництва
агропродукції з високою доданою вартістю. «Впровадження системної підтримки
фермерства дозволить збільшити виробництво валової продукції сільського господарства
вдвічі за три роки до 12% та розвинути переробку сировини всередині країни. Це
забезпечить зростання валютної виручки від аграрного експорту та підвищить
маржинальність для суб’єктів господарювання», - підкреслив перший заступник Міністра
агрополітики. Також він акцентував, що програма підтримки не є декларативною, а
підкріплена значним фінансовим ресурсом. «У наступному році Уряд пропонує закласти в
держбюджеті рекордну суму на підтримку фермерських господарств – 1 млрд гривень. Крім
того, продовжують діяти й інші напрями підтримки, зокрема, надання пільгових кредитів,
часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, здешевлення
кредитів». Програма включає в себе фінансові інструменти підтримки виробництва
тваринницької продукції, садівництва, виноградарства та переробки сільськогосподарської
продукції, здешевлення агрокредитів і агрострахування та підтримку фермерівпочатківців. Також планується проведення спеціальних земельних аукціонів на право
оренди земель під садівництво виноградарство, хмелярство та вирощування органічної
продукції. У результаті реалізації Концепції очікується збільшення частки фермерських
господарств у виробництві валової продукції сільського господарства до 12%, зростання
кількості робочих місць в п’ять разів - із 100 тис. до 0,5 млн, технічне переоснащення
фермерів, збільшення на 10% площ під органічними культурами.Концепція стимулюватиме
набуття господарствами статусу фермерів та об’єднання фермерів в кооперативи.
Читати повністю >>>
За матеріалами farmer.co.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Гендиректор Bunge: Об улучшении бизнесу
в Украине говорить рано
07.09.2017

В конце августа один из крупнейших мировых зернотрейдеров американская компания Bunge заявила об очередной инвестиции в
украинскую экономику. Об этом пишет biz.liga.net
Bunge инвестировала в развитие инфраструктуры Николаевского порта $280 млн.
До конца 2018 года компания планирует вложить в порт еще $30 млн. Это третий крупный
инфраструктурный проект, который реализован Bunge на территории Николаевского
порта. Он предусматривает повышение проектной мощности уже построенного завода, что
позволит увеличить экспорт до 400 000 т в год. После презентации и подписания
меморандума по новому инвестпроекту LIGA.net в интервью распросила гендиректора
Бунге Украина Дмитрия Горшунова о том, какие сложности возникают у иностранной
компании при работе в Украине и чего ждать украискому АПК и инфраструктуре от Bunge.
Отметим, Bunge была основана в 1818 году в Амстердаме, в настоящее время главный офис
компании находится в Уайт Плейнс, Нью-Йорк, США. На украинский рынок компания
пришла в 2002-м, купив компанию Cereol. В Украине компании принадлежит дочернее
предприятие Сантрейд (один из крупнейших зернотрейдеров Украины); пять зерновых
элеваторов в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях и
предприятие с иностранными инвестициями Днепропетровский маслоэкстракционный
завод, на котором осуществляется экстракция, рафинация и бутилирование масла …
Интервью полностью >>>
По материалам biz.liga.net
KSG Agro увеличил чистую прибыль
в полтора раза

11.09.2017

Чистая прибыль KSG Agro в 1 полугодии 2017 выросла на 54%
и составила $3,013 млн против $1,952 млн за аналогичный период
прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба агрохолдинга.
В январе-июне т.г. KSG Agro увеличил чистую прибыль в сравнении с аналогичным
периодом 2016 г. на 54%. Результатом работы в первом полугодии нынешнего года стало
также увеличение валовой прибыли на 2,4% - до $4,98 млн. Несмотря на то, что валовый
доход практически остался на уровне прошлого года ($6,94 млн в 1 полугодии 2017 против
$7,14 млн за аналогичный период прошлого года), компании удалось достичь роста за счет
увеличения эффективности деятельности, а также сокращения расходов и оптимизации
бизнес-процессов. Дополнительным фактором стало уменьшение потерь за счет курсовых
разниц. По словам Сергея Касьянова, холдинг и в дальнейшем будет стремиться
увеличивать чистую прибыль с тем, чтобы увеличить инвестиционную активность за счет
собственных, а не заемных средств. Основной деятельностью KSG Agro является обработка
земли и производство сельхозкультур, а также производство свинины.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Читайте также: Big Sale. Кому достались
активы Креатива >>>

По материалам biz.liga.net
Группа компаний "Агропросперис" вкладывает
$8 млн. в перевозку зерна
15.09.2017

Украинская дочка американской NCH Capital купит 200 вагонов за $8
млн. для перевозки украинского зерна, что позволит решить проблему
нехватки зерновозов "Укрзализныци".
Генеральный директор группы "Агропросперис", Игорь Осьмачко, рассказал, что
после возникновения в прошлом году вопроса о наличии вагонов, группа приняла решение
инвестировать $8 млн. в закупку 200 вагонов для собственных потребностей. В этом году
решено дозакупить еще 200 вагонов. Осьмачко отметил, что "Агропросперис" ежегодно
увеличивает инвестиции, в частности, они касаются агропроизводства и логистики. Группа
закупает агротехнику, баржи, вагоны, грузовой и легковой автотранспорт; модернизирует
и развивает инфраструктуру. Группа компаний "Агропросперис" контролируется группой
фондов под управлением американской NCH Capital, бенефициарами которой являются
Джордж Рор и Морис Табасиник. ГК "Агропросперису" принадлежит второй по размеру
земельный банк в Украине после "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. Земельный банк
"Агропросперис" достигает 430 тыс. га, а общие мощности по хранению зерновых – 800 тыс.
тонн. Группа занимается выращиванием и поставкой на экспорт более 2,5 млн. тонн
зерновых и масличных культур ежегодно.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
Международное рейтинговое агентство Fitch
подняло рейтинг МХП
19.09.2017

Агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг в иностранной
валюте одного из крупнейших производителей мяса птицы компании
«Мироновский хлебопродукт» (МХП) с В- до В.
Повышение рейтинга последовало за улучшением ликвидности МХП и после
рефинансирования значительной части его долга за счет поступлений от выпуска
еврооблигаций и продления срока действия средства доэкспортного финансирования
(PXF) от одного до трех лет. Ликвидность компании улучшилась после поступления $240
млн от размещения в мае 2017 года 7-летнего евробонда. Кроме того, в конце августа 2017
г. МХП увеличил срок действия PXF на сумму $100 млн сроком от 1 года до 3 лет, что будет
покрывать потребности в финансировании для его операций по переработке
подсолнечника. Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины
в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины.
Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов
мясопереработки. На украинском рынке МХП представлен брендами Наша Ряба, Легко,
Бащинский и др. Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого
убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка возросла на 7% - до $1,1 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
ДПЗКУ шукає компанію для проведення аудиту
фінзвітності корпорації за 2017 р.
19.09.2017

Державна продовольчо-зернова корпорація України проводить запит
комерційних пропозицій серед аудиторських компаній для проведення аудиту
фінансової звітності корпорації за 2017 р.
«Оскільки корпорація є суб’єктом господарювання державного сектору економіки,
аудиторські компанії, які залучаються до проведення аудиту, повинні відповідати
критеріям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 р. №
390», - зазначив повідомив новопризначений в.о. голови правління ПАТ «ДПЗКУ» Дмитро
Гавриш. Аудит звітності за 2017 р. має бути проведений відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту (МСА), які опубліковано Міжнародною федерацією бухгалтерів (IFAC) та
повинен включати перевірку шляхом детального тестування первинної бухгалтерської та
юридичної документації, перевірку операцій, пов'язаних з фінансовою звітністю, аналіз
здійснених операцій, перевірку фізичної наявності активів та зобов’язань тощо. Строки
проведення аудиту грудень 2017 р. - квітень 2018 р. Нагадаємо, Дмитро Гавриш став новим
виконуючим обов'язки голови правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація
України" (ДПЗКУ). Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України було прийняте 13
вересня 2017 р. У квітні 2017 року з посади в.о. голови правління ПАТ "ДПЗКУ" звільнився
Олександр Григорович. Дмитро Гавриш за освітою - економіст. З 2004 по 2010 р. обіймав
посаду заступника голови правління найбільшої в Україні компанії з будівництва мостових
конструкцій і транспортних розв'язок ПАТ "Мостобуд". Власником компанії "Мостобуд" є
відомий вінницький бізнесмен Володимир Продивус.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Генпрокуратура закрыла дела против
активов "Астарты"

Руководство «дочки» Risoil отстранили
за разглашение тайны
19.09.2017

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство против
дочерних структур "Астарты" ввиду отсутствия состава правонарушения.
Таким образом сняты все обвинения.
"Вслед за этим мы ожидаем, что в ближайшее время в судебном порядке будут
разблокированы банковские счета ряда предприятий компании", - говорят в компании.
Напомним, что 6 сентября "Астарта" заявила об обысках в главном офисе по инициативе
Генпрокуратуры. Печерский райсуд Киева по ходатайству прокурора департамента по
расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры 30 августа наложил
арест на счета входящих в агрохолдинг "Астарта" ООО "Цукорагропром" (Киев), ООО
"Хмельницкое" (Ждановка Винницкой обл.) и ООО Волочиськ-Агро" (Хмельницкая обл.) в
"ИНГ Банк Украина". Согласно материалам дела уголовное производство было возбуждено
7 июня этого года. Служебные лица "Цукорагропрома" в 2016–2017 гг. поставили пяти
предприятиям "Астарты", в числе которых - два вышеуказанных, 85 тыс. тонн жидкого
технического аммиака на 715 млн грн, однако другие подробности отсутствуют. Помимо
этого, Печерский райсуд 30 августа предоставил прокурорам и следователям, входящим в
состав следственной группы Генпрокуратуры по указанному уголовному производству,
временный доступ к вещам и документам ООО "Волочиськ-Агро", ООО "Инвестиционнопромышленная компания "Полтавазернопродукт" (Глобино Полтавской обл.), ООО
Агрофирмам "Добробут" (пгт Козельщина Полтавской обл.) и ООО "Хмельницкое".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Компанія «Кернел» досліджує можливість впровадження
системи сидеральних сівозмін
19.09.2017

На базі власного Науково-дослідного центру компанія «Кернел»
вже другий рік поспіль проводяться експерименти та випробування для
розробки методів упровадження сидеральних сівозмін.
Наразі розроблено 4 концепції, за якими проводять дослідження безпосередньо на
полях. При цьому мета - не просто поліпшення якості ёрунтів загалом. Стоїть завдання
зменшення витрат і водночас підвищення прибутку. Ще одна важлива мета - збереження
вологи й підвищення врожайності навіть за несприятливих погодних умов. «Один зі
способів накопичення вологи у ёрунті - наявність якомога більшої кількості рослинних
залишків. Тоді й біота розростається, і ущільнення не утворюється. Якщо у ёрунті
залишається багато решток, вони стають продуктами харчування для мікроорганізмів. Ми
їх підсилюємо, додаючи деструктори. Застосовуємо цілий комплекс заходів. І сидерати
відіграватимуть тут чималу роль. Таким чином значно менше залежатимемо від таких
кліматичних факторів, як відсутність опадів чи високі температури», - розповідає Аркадій
Лунгул, Керівник науково-дослідного відділу «Кернел». SuperAgronom слідкуватиме за
трьома полями. Одне - це комплекс із випробувальних ділянок, а ще два - промислові
посіви. На кожному застосовано різні технології у вирощуванні сидератів. «Щодо сумішей
сидератів, то культури в них розподіляються на три умовних «блоки». Перший - це
хрестоцвіті, які дають біомасу і сприяють розущільненню ёрунту. До них належать, зокрема,
ярий та озимий ріпаки, редька олійна тощо. Другий блок - для поліпшення фітосанітарного
стану ёрунту. Зазвичай із цією метою застосовують гірчицю та гречку. І третій блок - бобові,
які збільшують азотфіксацію. До слова, раніше наші дослідження показали, що саме фацелія
найкраще насичує ёрунт мікроорганізмами, які беруть участь в накопиченні азоту. Їх
кількість збільшується в тисячі разів!», - наголошує Аркадій Лунгул. …
Читати повністю >>>
За матеріалами superagronom.com
Суд отпустил под залог главу правления
"Хлеба Украины"
20.09.2017

Печерский районный суд Киева отказался арестовать и отпустил под
залог 128 тыс. грн председателя правления ГАК "Хлеб Украины" Мирона
Скородинского, подозреваемого в получении взятки в размере $7 тыс.
Решение было принято 14 сентября. Задержанного отпустили из-под стражи в зале
суда. Напомним, сотрудники Генеральной прокуратуры 12 сентября задержали главу
правления ГАК "Хлеб Украины", которому вменяют получение 7 тысяч долларов взятки от
заместителя директора частного сельхозпредприятия "Йосипівське". Также задержан
посредник. По версии следствия, топ-менеджер требовал деньги за согласование договора
аренды имущественного комплекса Поташского хлебоприемного предприятия (входит в
структуру ГАК "Хлеб Украины"). ГАК "Хлеб Украины" создали в 1996 г. решением
правительства с целью обеспечения интересов государства в процессе приватизации
отрасли хлебопродуктов. Раньше в ее составе было 113 дочерних предприятий, но в
результате создания Государственной продовольственно-зерновой корпорации почти все
были выведены из уставного капитала "Хлеба Украины". По состоянию на весну 2016 года в
составе компании было только 6 рабочих элеваторов и 5 административных зданий.
Читать полностью >>>
По материалам lb.ua
Компания "Нибулон" получила долгосрочный
кредит на $18 миллионов
20.09.2017

ING Банк выдал долгосрочный кредит компании "Нибулон" в
размере $18 млн. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Нибулон"
сообщает БизнесЦензор.
"Этот заем будет способствовать программе роста компании для увеличения
экспорта зерна до 7 млн. тонн в течение следующих четырех лет, и развития экспортной
логистической сети", - сообщает компания. Кредит является частью долгосрочного
финансирования, организованного Международной Финансовой Корпорацией (МФК),
члена Группы Всемирного банка. МФК пригласила к участию нескольких международных
финансовых учреждений, среди которых "ING Банк первым предоставил кредит
"Нибулону". ООО СП "Нибулон" создано в 1991 г. Располагает элеваторными мощностями
общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом
в Николаеве мощностью 5 млн тонн. Компания экспортирует преимущественно кукурузу,
пшеницу и ячмень в более чем 20 стран мира. Ежегодный объем экспорта достигает 4,5 млн
тонн. Основателем, гендиректором и основным владельцем компании "Нибулон" является
отец депутата Андрея Вадатурского Алексей Вадатурский.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.09.2017

Risoil S.A. временно отстранила от выполнения должностных
обязанностей директора одного из своих дочерних предприятий - ООО
«Морской технический центр». Об этом говорится в сообщении компании.
«Андрей Алимов с 20 сентября 2017 г. временно отстранён от выполняемых им
должностных обязанностей директора ООО «МТЦ» в связи с проведением служебного
расследования по вопросу причастности должностных лиц ООО «МТЦ» к разглашению
информации касающейся коммерческой тайны, а также к распространению заведомо
ложной информации о компаниях Risoil», - сказано в сообщении. Также отмечается, что ООО
«МТЦ» продолжает свою деятельность в обычном режиме, временно исполняющим
обязанности директора назначен Валерий Шнуренко. Для справки: группа компаний Risoil
S. A. занимается обеспечением логистики растительных масел, насыпных и генеральных
грузов в портах Черного моря, продажей и производством растительных масел, торговлей
зерновыми и масличными культурами в контейнерах, хранением и переработкой
агропромышленных продуктов.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Агрохолдинг «МРІЯ» придбав 27 одиниць сільгосптехніки на суму 3,56 млн доларів
28.09.2017

Агрохолдинг «МРІЯ» придбав 27 одиниць сільськогосподарської
техніки загальною вартістю 3,56 млн дол. Про це повідомляє прес-центр
агрокомпанії на своєму сайті.
Техпарк Компанії поповнився 13 тракторами Massey Ferguson 8737, 1 трактором
CASE Stiger 500, 8 дисколаповими культиваторами Horsch Tiger 4MT, 5
глибокорозпушувачами Agrisem Cultiplow Platinum 4. Техніка закуплена в рамках лізингової
угоди з «ОТП Лізинг», термін фінансування становить 3 роки. «Всі трактори та
культиватори вже знаходяться на базах "МРІЇ", – коментує операційний директор
Агрохолдингу "МРІЯ" Андрій Григоров. – Ми вибрали саме цю техніку, оскільки взяли курс
на інтенсифікацію технології обробітку ёрунту і підвищення врожайності культур. Техпарк
Компанії постійно поповнюється новими моделями. Згідно довгострокової програми
інвестицій, до 2020 року ми повністю покриємо дефіцит техніки, викликаний діями
попереднього менеджменту. В тому числі, завдяки нашим партнерам. Ми вдячні "ОТП
Лізинг" за відновлення конструктивного діалогу після дефолту "МРІЇ" та продовження
співпраці». Нагадуємо, що з початку 2017 року Агрохолдинг «МРІЯ» вже отримав нову
техніку на загальну суму 10,76 млн дол.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Агрохолдингу «МРІЯ»
UkrLandFarming продовжує переговори щодо
реструктуризації процентного доходу
29.09.2017

UkrLandFarming, Avangardco та їхні радники продовжують переговори
із групами кредиторів щодо реструктуризації боргу. Про це йдеться в
повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі.
Так, компанія проводить переговори з комітетом власників єврооблігацій та їх
радників стосовно облігацій UkrLandFarming на $500 млн зі ставкою 10,9% і облігацій
Avangardco на $200 млн доларів зі ставкою 10% зі строком погашення у 2018 році.
Зазначається, що у комітеті представлені власники близько 40% облігацій UkrLandFarming
та близько 50% облігацій Avangardco. Очікується, що реструктуризація заборгованості буде
включати виплату процентного доходу за облігаціями UkrLandFarming, що повинна була
відбутися 26 вересня. Відзначимо, UkrLandFarming є найбільшим агрохолдингом в Євразії.
Займається вирощуванням зернових, виробництвом яєць і яєчних продуктів,
вирощуванням великої рогатої худоби, дистрибуцією техніки, добрив і насіння. Холдинг
«Авангард» спеціалізується на виробництві курячих яєць, активи AVANGARDCO IPL входять
до складу агрохолдингу Ukrlandfarming PLC.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
 РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Степан Кубів: В Україні рейдери захопили
до 3 тисяч гектарів землі
13.09.2017

Від одного до трьох тисяч гектарів землі в Україні були захоплені
рейдерами. Про це на засіданні уряду заявив віце-прем'єр-міністр - міністр
економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
"Слідчими підрозділами Національної поліції розслідується 44 кримінальні справи
по даній категорії, але це ще мало тому, що випадків набагато більше. В той же час ми
оцінили сегмент жертв рейдерів - це від тисячі до трьох тисяч гектарів землі, які
захоплюються", - заявив Кубів. За його словами, для вирішення проблеми повинна
розвиватися співпраця з громадськістю та включення її представників до складу
оперативних штабів, які протидіють рейдерським захопленням.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
В Украине планирует в 2018г провести всеобщую
денежную оценку сельхозземли
19.09.2017

Проектом государственного бюджета на 2018 г. предусмотрено, что
правительство планирует в 2018 г. провести всеукраинскую нормативную
денежную оценку земель сельхозназначения.
Как отмечается в документе, проведение нормативной денежной оценки на всей
территории страны позволит оценить земельный фонд, а также обеспечить
дополнительные поступления в местные бюджеты за чет продажи прав на участки
государственной и коммунальной собственности. В частности, в проекте госбюджета
предусмотрено, что в 2019-2028 гг. в местные бюджеты дополнительно поступит 10,5 млрд
грн за счет арендной платы за землю. Проведение денежной оценки земли будет
проводиться за счет госбюджета. С целью эффективного использования земельных
участков государственной собственности проект госбюджета предполагает передачу прав
аренды на них через земельные торги.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Нацбанк проиграл Коломойскому суд за
зерновой терминал "Бориваж"

Сингапурская агрокорпорация построит
зерновой терминал в Украине
13.09.2017

Транснациональная корпорация Olam International Ltd. (Сингапур)
планирует вложить многомиллионные инвестиции в строительство
портово-зернового терминала в одном из портов Украины.
«Украина продолжает привлекать инвесторов, таких как компания Olam
International, транснациональная корпорация из Сингапура, среди основателей которой
Mitsubishi Corporation. В свое время «Олам» приобрела «Белоцерковский элеватор» и вскоре
планирует вложить многомиллионные инвестиции в строительство портово-зернового
терминала в одном из портов Украины», - написал в Facebook Степан Кубив, первый вицепремьер, министр экономического развития и торговли. По его словам, руководство «Олам
Украина» обещает вскоре обнародовать детали проекта. «Но уже сейчас они уверены в
невероятно выгодных перспективах работы в Украине», - подчеркнул С. Кубив. Olam
International Ltd. - транснациональная агрокорпорация. Компания имеет офисы в 65
странах и ведет производственную и экспортно-импортную деятельность. Компания
основана в 1995 году. Олам Украина была основана в 2005 году. Является поставщиком
какао-бобов и какао-продуктов для украинских кондитеров.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
В Николаеве правоохранители проводят обыски
в офисах группы компаний «Прометей»
13.09.2017

В Николаеве 13 сентября правоохранители начали проводить
следственные мероприятия в офисах группы компаний «Прометей». Об этом
сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Так, к офису компании на улице Адмиральской прибыли вооруженные люди в
камуфляжной одежде, в масках и с автоматами и быстро зашли в помещение. В офис никого
не впускают. Человек с автоматом пояснил корреспонденту, что здесь прокуратура
проводит следственные мероприятия и закрыл дверь. В то же время в редакцию
«Преступности.НЕТ» позвонили люди, которые представились работниками «Прометея» и
сообщили, что у них происходит силовой захват офиса на улице Пушкинская. Также один
сотрудник компании сообщил, что обыск проводится не относительно «Прометея», а по
поводу другой фирмы, с которой они сотрудничали. По имеющейся информации, в офисах
работают сотрудники управления Департамента защиты экономики Нацполиции. На
данный момент неизвестно, на основании чего проводятся следственные мероприятия.
Напомним, ранее сообщалось о том, что налоговая полиция проводила обыски в Николаеве
в офисе группы компаний «Прометей», а также по местам жительства руководства
компании и на элеваторах. Отметим, что у «Прометея», согласно официальному сайту
компании, есть три элеватора в Кировоградской области. По словам главы Центральной
ГНИ Николаева Дмитрия Прокофьева, «Прометей», имея в текущем году оборот почти в 3
миллиарда гривен, практически не заплатил налогов. Критически высказался по этому
поводу и губернатор области Алексей Савченко. После чего в Николаеве около здания ГУ
ГФС Украины в Николаевской области состоялся двухдневный митинг работников группы
компаний «Прометей». В итоге компанией было уплачено 24 миллиона гривен налогов. Как
известно, группой компаний «Прометей» управляет скандальный николаевский бизнесмен
Рафаэль Гороян. В 2016 году он вошел в первую сотню самых богатых украинцев по версии
рейтинга журнала «Forbes». Стоит отметить, что бизнесмен в Николаеве известен своей
экспрессивностью и неоднократно выступал фигурантом многих скандалов.
Читать полностью >>>
По материалам news.pn
Компания Alebor Group ввела в эксплуатацию
новый элеватор Честное ХПП

25.09.2017

Нацбанк проиграл бизнесмену Игорю Коломойскому судебный
спор за зерноперевалочный терминал "Бориваж" в Одесской обл. Об
этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.
Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск Национального банка
Украины к компании "Агротерминал Логистик", являющейся владельцем "Бориважа", и
"ПриватБанку" по признанию кредитного договора от 27 октября 2016 года, заключенного
ответчиками, договором поручительства по уплате средств в счет погашения
задолженности "ПриватБанка" перед НБУ. Напомним, 7 сентября Печерский районный суд
Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного
производства по 19 млрд грн рефинансирования Национального банка Украины для
"ПриватБанка" и наложил арест на морской перегрузочно-складской зерновой комплекс
"Бориваж" в Одесской области. Согласно материалам, 1 августа данное имущество было
признано вещественным доказательством по делу. По мнению следствия, имущество могли
приобрести в результате совершения уголовного преступления. Поэтому прокурор
обратился в суд с ходатайством о наложении ареста для недопущения его отчуждения.
Конечным бенефициаром "Агротерминал Логистик" является олигарх, бывший владелец
Приватбанка Игорь Коломойский. Как известно, деньги, выделенные Нацбанком в виде
кредита рефинансирования для финансовой стабилизации Приватбанка, были украдены
прежними владельцами банка под видом кредитов, выделенных фирмам, связанными с
И.Коломойским и его пратнерами. 2 февраля глава правления "ПриватБанка" Александр
Шлапак сообщил, что банк должен вернуть НБУ около 15,5 млрд грн рефинансирования. В
декабре 2016 года "ПриватБанк" получил от государства два кредита рефинансирования –
на 15 и на 10 млрд грн. "ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был
национализирован 19 декабря 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
 ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ
 НАСІННЯ

СБУ викрила на хабарі генерального директора державного
підприємства та двох його заступників
23.09.2017

Співробітники СБУ спільно з ГПУ викрили на хабарі генерального
директора Держпідприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і
садивного матеріалу» та двох його заступників.
Правоохоронці встановили, що троє посадовців та підлеглий їм працівник відділу
внутрішнього аудиту вимагали півтора мільйона гривень від директора однієї з
регіональних філій держпідприємства. За цю суму керівництво Центру обіцяло не
застосовувати до нього заходів дисциплінарного впливу із подальшим звільненням із
займаної посади. Оперативники спецслужби затримали трьох керівників Центру поблизу
столичного торгівельного центру після отримання першого «траншу» хабара у розмірі
десять тисяч доларів США. Четвертого зловмисника правоохоронці «взяли» в одному з
обласних центрів. Затриманим повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого
ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. У ході досудового слідства перевіряється
інформація щодо можливої причетності до оборудки посадовців Міністерства аграрної
політики та продовольства України. Тривають першочергові слідчі дії.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБУ
Компанія Dupont Pioneer інвестувала в український
насінневий завод $5 млн

28.09.2017

14.09.2017

В г. Балта Одесской области состоялось торжественное открытие
нового элеватора ГК Alebor Group. Зернохранилище носит название «Честное
ХПП», его общие мощности составляют 24,5 тыс. т.
На элеваторном комплексе установлены 3 металлических силоса для хранения зерна
от KMZ Industries, емкостью по 5 тыс. т каждый. Также имеется склады-напольники на 3,2
тыс. т зерна. Оперативные емкости для влажного зерна в количестве 3 шт (1,5 тыс. т
каждый) поставлены также отечественным KMZ Industries. Предприятие будет оказывать
услуги по подработке зерновых - на элеваторе имеются сепараторы КБС и БЦС, а также
зерносушилка Brice–Baker производства KMZ. Производительность зерносушилки при
снятии 10% влаги по кукурузе составляет 112 т/час. Мощность линий автоприёма
элеватора - 2 000 т/сут. Зерно здесь будут отгружать на ж/д. Мощность отгрузки составит
1400 т/сут пшеницы. У предприятия имеется собственный локомотив. Основатель Alebor
Group Алексей Кустов рассказал, что за время работы компании на зерновом рынке
Украины (8 лет), Alebor Group построили два современных зернохранилища в Черкасской и
Винницкой обл. Весь опыт и знания, полученные ранее, компания вложила в 3-й проект «Честное ХПП». «Наша группа компаний вместе с этим предприятием имеет 200 тыс. т
единовременного хранения мощностей. Также мы создали мощный автопарк на базе двух
собственных транспортно-экспедиторских компаний - это порядка 110 автомобилей MAN.
Также с этого сезона заработал комбайновый парк компании. Теперь мы предоставляем
полный цикл услуг - от уборки до реализации зерна как на экспорт так и внутри страны», сказал Кустов. Также он подчеркнул, что новый элеватор строили с использованием
высокотехничного оборудования. «Проектная мощность составляет, это первая очередь 24,5 тыс. т. Общая мощность элеватора после окончания запланированных очередей
составит 60 тыс. т и у нас есть идея заменить все напольные склады на современные
силоса», - уточнил основатель компании. Гендиректор элеваторного направления группы
компаний Alebor Group Алексей Цуркан также выступил на торжественном открытии. Он
поблагодарил всех, кто принял участие в строительстве «Честного ХПП», в том числе и
партнеров-производителей элеваторного оборудования KMZ Industries.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com

Компанія Dupont Pioneer 26 вересня оголосила про додаткові
інвестиції обсягом близько $5 млн у своє сучасне виробництво насіння,
розташоване в с. Стасі, передає uprom.info
Ці інвестиції допоможуть задовольнити зростаючий попит на насіння соняшнику
Pioneer® серед українських фермерів. «Сьогодні ми святкуємо подальший крок у
відносинах між Pioneer і Україною, які до сих пір забезпечували сталий розвиток місцевого
сільського господарства. Наш підхід полягає в тому, щоб інвестувати в Україну в інтересах
українського сільського господарства з метою розкриття його повного потенціалу», зазначив керівник сільськогосподарського підрозділу DowDuPontTM в Центральній і
Східній Європі Ігор Тесленко. Як відзначають в компанії, відкритий в 2013 р, завод в с.Стасі
є найсучаснішою технологію насіннєвого виробництва. Тривалі інвестиції в розширення
комплексу чітко демонструють прихильність Pioneer підтримувати українське сільське
господарство і поставляти високоякісне насіння бренду Pioneer® фермерам по всій країні.
«Я пишаюся тим, що інвестиції DuPont Pioneer в цей об’єкт тривають, незважаючи на
виклики, з якими стикається Україна. Це допоможе нам значно збільшити виробництво
соняшнику і виконати амбітне завдання по розширенню нашої присутності на
українському ринку», - повідомив Тесленко. Також уточнюється, що $5 млн інестіцій пішли
на будівництво нової лінії виробництва соняшнику. Таким чином загальні інвестиції в
комплекс в с.Стасі становлять понад $55 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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 ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

На Запоріжжі відкрили першу в Україні станцію
післязбиральної доробки томатів
Злоумышленники экспортировали зерновых почти
на 5 млрд грн без уплаты налогов
12.09.2017

Сотрудники налоговой милиции Киевской области совместно с ГПУ
вскрыли схему незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции,
сообщил первый заместитель главы ГФС Украины Сергей Билан.
Группа злоумышленников зарегистрировали ряд предприятий на подставных лиц и
использовали их для проведения незаконных экспортных операций. "При этом они
экспортировали товары на общую сумму ≈ 5 млрд грн. Продукцию покупали за наличные
на внутреннем рынке без отображения операций в налоговом и бухгалтерском учетах", –
отметил С.Билан. ГФС оценила сумму неуплаченного налога на прибыль в 1 млрд грн.
С.Билан также сообщил, что в ходе обысков у фигурантов расследования, а также в морских
и речпортах Одесской и Херсонской обл. выявлено более 51,5 тыс. тонн зерновых на сумму
свыше 212 млн грн, печатки фиктивных предприятий и органов государственной власти.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Украина засеяла озимыми 535 тыс. га
под урожай 2018 г.

26.09.2017

У селі Водяне Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області
відкрито першу в Україні станцію післязбиральної доробки томатів. Про це
повідомляє повідомляє Propozitsiya.com.
Комплекс здійснюватиме післязбиральну доробку овочів, вирощених дрібними й
середніми виробниками у теплицях. Потребу в такому комплексі місцеві сільгоспвиробники
відчувають вже давно. Адже саме тут зосереджений найбільший в Україні масив плівкових
теплиць. Його площа, за оцінками місцевої влади, становить близько 2 тис. га, і все це
зосереджено в руках тисяч дрібних і середніх господарів, які мають під плівкою від кількох
соток до 3 га. До того ж, саме ця місцевість найбільше потерпіла від запровадженого Росією
ембарго на імпорт української плодоовочевої продукції, адже кам’янські тепличники
орієнтувалися передусім на московський ринок. Для виходу на нові експортні ринки в
країнах ЄС необхідні були серйозні інвестиції в післязбиральну доробку продукції. Саме такі
інвестиції здійснила фірма «Агрокоін», створена Андрієм Чорним, одним з найбільших
місцевих виробників помідорів. Близько 30% необхідних коштів надав як грант
Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва, що фінансується урядом Канади
та деякими міжнародними організаціями. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

12.09.2017

Украина по состоянию на 12 сентября засеяла озимыми культурами
на зерно 535 тыс. га (7% к прогнозу) под урожай 2018 года, сообщается на
сайте Министерства аграрной политики и продовольствия.
Озимая пшеница и тритикале посеяны на площади 503 тыс. га (8% прогноза), рожь –
на 20 тыс. га (12%), ячмень – на 12 тыс. га (1%). Завершается посев озимого рапса, которым
засеяно 728 тыс. га или 94% к прогнозу. В Украине намолочено ранних зерновых и
зернобобовых культур 37,5 млн тонн с площади 9,7 млн га (100%) при средней
урожайности 38,8 ц/га, гречихи - 104 тыс. тонн с площади 92 тыс. га (50%) при
урожайности 11,3 ц/га, проса - 58 тыс. тонн с площади 41 тыс. га (72%) при урожайности
14,4 ц/га, кукурузы - 230 тыс. тонн с площади 54 тыс. га (прогноз 4,5 млн га) при
урожайности 42,3 ц/га. Наряду с уборкой урожая проводится подготовка почвы под посев
озимых культур. В настоящее время подготовлено 6,9 млн га, или 86% к прогнозу.
Читать полностью >>>
По материалам anyfoodanyfeed.com
Сколько зерна продала Украина
на внешние рынки
27.09.2017

Согласно
сообщению
Министерства
аграрной
политики
и
продовольствия, Украина с начала 2017/2018 маркетингового года (июль
2017 - июнь 2018) экспортировала 9,693 млн тонн зерновых.
К 27 сентября экспортировано около 5,47 млн тонн пшеницы, 2,99 млн тонн ячменя,
1,22 млн тонн кукурузы. Кроме того, экспортировано 79 тыс. тонн муки. Согласно данным
Минагропрода, по итогам 2016/2017 маркетингового года (июль 2016 - июнь 2017), было
собрано 66 млн. тонн зерна против 59,2 млн тонн сезоном ранее. Напомним, в 2013 году
аграрии отгрузили в закрома 62,3 млн тонн, а в 2014 г. - 63,8 млн тонн. В завершившимся 1
июля 2017 г. сезоне Украина собрала порядка 28 млн тонн кукурузы, 26 млн тонн пшеницы
и 9,4 млн тонн ячменя. Основной причиной рекордного урожая стали благоприятные
погодные условия, которые позволили существенно увеличить производство ранних
зерновых. Отметим, Украина уже собрала 40 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.
Средняя урожайность - 38,4 ц/га, сообщает правительственный портал. Всего было собрано
урожай на 10,1 млн га, что составляет 70% из 14,6 млн га. Согласно данным Кабмина, было
собрано 1,2 млн тыс. кукурузы, 139 тыс. тонн гречки, 67 тыс. тонн проса. Самая высокая
урожайность зафиксирована у кукурузы - 43,8 ц/га. Украина также собрала 4,8 млн тонн
подсолнечника, 935 тыс. тонн сои и 1,8 млн тонн свеклы. Урожайность свеклы - 426 ц/га.
Наряду с уборкой урожая проводится подготовка почвы под посев озимых культур и сев
озимых. В настоящее время подготовлено 7,3 млн га, или 90% из прогнозируемых
площадей (8,1 млн га). Напомним, Министерство сельского хозяйства США (USDA) в
сентябре понизило прогноз урожая зерновых в Украине в 2017 году на 1 млн тонн по
сравнению с прогнозом в августе - до 63,99 млн тонн. Согласно сообщению на сайте
американского ведомства, прогноз урожая фуражных культур понижен с 38,49 млн тонн до
37,49 млн тонн (в частности, за счет кукурузы - на 1 млн тонн, до 27,5 млн тонн), пшеницы
остался без изменений на уровне 26,5 млн тонн. USDA повысил прогноз по экспорту зерна
из Украины на 2017/2018 маркетинговый год (МГ, июль-июнь) почти на 3% - до 43,31 млн
тонн по сравнению с прогнозом в августе. В частности, прогноз экспорта пшеницы
повышен на 0,5 млн тонн - до 16,5 млн тонн, фуражного зерна - на 0,7 млн тонн, до 26,81
млн тонн, из которых кукуруза составит 22 млн тонн. Также, Министерство сельского
хозяйства США (USDA) в сентябре снизило прогноз урожая подсолнечника в Украине в 2017
году на 0,5 млн тонн, до 14 млн тонн по сравнению с прогнозом в августе. Согласно
сообщению на сайте американского ведомства, прогноз производства подсолнечного масла
в 2017/2018 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) снижен на 172 тыс. тонн - до 5,85
млн тонн, экспорта - на 150 тыс. тонн, до 5,25 млн тонн. По прогнозам USDA, производство
подсолнечного шрота в Украине в новом сезоне составит 5,617 млн тонн, его экспорт - 4,7
млн тонн. Минсельхоз США ожидает, что в 2016/2017 МГ Украина поставит на внешние
рынки 5,65 млн тонн подсолнечного масла при производстве 5,977 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

 ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ & ГРИБІВ
 ВІДКРИТИЙ ГРУНТ & ЗАКРИТИЙ ГРУНТ (ТЕПЛИЦІ)

Господарство на Кіровоградщині вирощує гарбузи
для експорту в Австрію

Експорт української картоплі
збільшився у два рази
27.09.2017

За січень-липень 2017 р. Україна експортувала 11 тис. тонн картоплі
на 2,69 млн доларів сша. це у 2 рази більше ніж за весь 2016 рік, коли було
поставлено на зовнішні ринки 5 тис. тонн на 1,3 млн доларів сша.
За попередніми оцінками, у 2017 році Україною вироблено 20,5 млн тонн картоплі.
Внутрішнє споживання очікується на рівні 6,3 млн тонн. Відповідно, збільшення експорту
не впливає на забезпечення внутрішнього ринку. Основним покупцем в 2017 році, як і
минулоріч, стала Білорусь – 10 тис. тонн на 2,58 млн доларів США. Також 0,6 тис. тонн на
61,1 тис. доларів США було експортовано до Молдови. За той саме період 2017 року до
України було ввезено 3,8 тис. тонн картоплі на 2 млн доларів США. Переважна частка
імпорту до України становила насіннєва картопля – 2,2 тис. тонн на 1,5 млн доларів США, з
яких 1,3 тис. тонн на 811 тис. доларів США було ввезено із Нідерландів, а 0,84 тис. тонн на
604 тис. доларів США – з Німеччини. Відзначимо, ціни на картоплю в Україні поступово, але
впевнено знижуються. Про це повідомляє ІнфоШувар із посиланням на власний моніторинг
цін. Тільки за останній тиждень майже на всіх гуртових ринках країни картопля стала
дешевшою на 15—20%, при цьому, станом на другу половину вересня 2017 року, тенденція
до зниження цін лише посилилася. За даними «Інфо-Шувар», сьогодні на оптовому ринку
«Шувар» у Львов картоплю пропонують по 3,8—4 грн/кг (0,11—0,12 EUR/кг), на ринку
«Нежданий» у Херсоні ціни становлять 4—4,5 грн/кг (0,12—0,14 EUR/кг), на ринку
«Столичний» у Києві ціни знизилися до 3,8—4,2 грн/кг (0,11—0,13 EUR/кг). Втім, і попит
зараз найвищий, бо населення якраз заготовляє картоплю на зиму, а гуртові компанії
заповнюють сховища. Тому зниження ціни в цей період говорить про те, що пропозиція
зараз є більшою за попит, тож про дефіцит не йдеться. Прогнозувати ж ціну на другу
половину сезону ще зарано, бо більшість господарств ще не зібрали навіть половини
врожаю. «Зниження ціни у вересні - це звичне явище на ринку картоплі. Саме у вересні
пропозиція на ринку найбільша: населення та комерційні виробники збирають врожай,
частину закладають у сховища, а залишки реалізують», - коментує ситуацію Тетяна
Гетьман, експерт плодоовочевого ринку Східної Європи. Фахівці наголошують, що вже зараз
можна казати про те, що якісної картоплі населення та комерційні виробники зберуть
менше, ніж у минулому році, хоча загальна виробнича площа в порівнянні з минулим роком
майже не змінилася. Микола Гордійчук, віце-президент Української асоціації виробників
картоплі розповів, що зараз виробники намагаються позбутися некондиційної картоплі,
яка непридатна для тривалого зберігання. Саме завдяки цьому ціни на ринку «йдуть»
донизу і подорожчання картоплі до грудня малоймовірне.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info, agropolit.com
 ГРИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Эксперты считают, что стоимость грибов
в Украине будет расти
10.09.2017

Грибы в Украине стали заменителем мяса для бедного населения, поэтому
цена на них подскочила вслед за ростом спроса, сообщил исполнительный
директор «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин.
«У нас гриб заменитель мяса. Если оно будет расти в цене, особенно, курятина,
автоматически будет увеличиваться объем поставок на рынок грибной массы, и цена на
нее будет соответствующая», - отметил он. По его словам, стоит ожидать, что стоимость
грибов в Украине будет расти вслед за подорожанием мяса, однако таким образом, чтобы
грибы оставались дешевле мясной продукции. При этом О. Пендзин добавил, что, как и в
ситуации с ценами на любые другие продукты в Украине, подорожание грибов сдерживает
падающая покупательская способность украинцев. Напомним, рекордная засуха в Киевской
обл. в августе привела к рекордному росту цен на белый гриб. В Киеве белый гриб на рынке
предлагается по рекордно высокой цене 220 грн/кг. При этом гриба очень мало. Последние
несколько лет в Украине не были "грибными" из-за участившихся засух. Цены на белый
гриб в начале сезона 2016 г. достигали и максимальной ценовой планки в 120 грн/кг.
Читать полностью >>>
По материалам telegraf.com.ua
 САДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО & ВИНОГРАДСТВО
 ФРУКТИ (ВИШНЯ, АБРИКОС)

25.09.2017

В Кіровоградській області фермерське господарство «Степове»
вирощує гарбузи для експорту в Австрію. Передає Національний
Промисловий Портал, з посиланням на Agravery.com
Господарство вирощує гарбузи вже четвертий рік. Гарбузи вирощується тільки під
контракт, який підписали на підприємстві з Австрією. За словами заступника директора
господарства Андрія Пістоля, на господарстві дотримуються дуже суворого контролю
якості продукції, зокрема, за хімічним складом, оскільки що австрійці можуть не прийняти
товар. «Купуємо в них посівний матеріал, крім того, вони присутні на всіх стадіях
вирощування. Приїжджають на посівну, під час вегетації, на збір урожаю. Але основний
контроль якості - при здачі насіння на їх центральний склад», ― зазначив заступник
директора господарства. Нагадаємо, компанія «Грін Тім» експортувала до Великобританії
першу в поточному році партію гарбузів.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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ФХ "Гадз" отправит на экспорт половину
урожая яблок
18.09.2017

Фермерское хозяйство «Гадз» компании «Бучачагрохлебпром»
планирует значительную часть выращенных яблок поставлять на экспорт.
Об этом заявил заместитель председателя ФГ «Гадз» Олег Грицак.
«Задача, которую поставили перед собой: 50% урожая продавать на внутреннем
рынке, а 50% - экспортировать», - сказал Грицак. По его словами, в 2016 г. предприятие уже
экспортировало яблоки в Швецию, Норвегию, Иран, Турцию и Беларусь. Сейчас хозяйство
ведет переговоры с покупателями из ОАЭ. Также «Гадз» перевел на органическое
выращивание 40 га сада резистентных сортов яблони. Сейчас идет заключительный этап
аудита органического производства. Это направление открыли, чтобы экспортировать
органическое яблоко на рынок ЕС, где сейчас большой спрос на такую продукцию.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

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

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

Господар вирощує лимони завбільшки
як літрова банка!

В Днепропетровской области построят
завод по заморозке ягод
21.09.2017

У теплиці на подвір’ї Романа Гладкого росте з півсотні лимонних дерев.
Заввишки вони всього півтора метра. А плоди на них – величееезні. Нині
лимони ще зеленкуваті. Тож господар їх не зриває, чекає, коли достигнуть.
"Одне трирічне дерево дає 15-20 великих плодів вагою від 300 до 700 грамів, –
хизується Роман Іванович урожаєм. – А в догляді невибагливі. Головне, аби температура
повітря у приміщенні, де ростуть, не опускалася нижче за позначку плюс шість градусів. А
поливати рослини потрібно у міру висихання грунту". Плодоносять дерева аж 50 років!
Молоденьким деревцям, зауважує чоловік, не дають відразу плодоносити, бо коріння може
не витримати важких лимонів. Краще зачекати на другий або й третій рік. "Я вирощую
лимони вже п'ять років, але плоди не продаю. Роблю з них сиропи, додаю до всіх компотів, –
каже він. Також готую свій фірмовий лимонний напій! Для цього витягаю із плоду зернятка,
а тоді мелю разом зі шкіркою, адже в ній багато вітамінів. Заливаю суміш водою, додаю
меду – і вживаю щодня. Такий напій сприяє очищенню судин. А тим, хто хоче скинути зайву
вагу, раджу додати ще імбиру". А от щепи лимонів у нього купити можна – за 80–200 грн.
"Покупці часто хочуть подивитись на мої дерева, щоби пересвідчились у реальних розмірах
лимонів. А коли бачать, то не вірять очам!" – сміється пан Роман.
Читати повністю >>>
За матеріалами expres.ua
 ГОРІХИ (ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХІВ, МИГДАЛЬ, АРАХІС)

Обзор рынка: Как заработать на фундуке
и миндале
05.09.2017

На ближайшую сотню лет в мире прогнозируют дефицит орехов.
Поэтому закладка новых промышленных садов и производство орехов - один
из перспективных сегментов для агропромышленников.
За рубежом активное развитие промышленного ореховодства начался пятнадцать
лет назад. В течение 2003-2017 гг. мировое производство орехов выросло на 282%. Лидеры
по количеству ореховых насаждений - Китай (185 тыс. га), США (86 тыс. га), Иран (60 тыс.
га) и Турция (59 тыс. га). Вообще под этими плодами различных видов занято более 623
тыс. га угодий, а валовой сбор орехов достигает 1,5 млн т. Украина входит в топ-5
производителей орехов в мире (в Европе - 23,7%, в мире - 5,1%) и занимает первое место по
экспорту этого товара среди стран ЕС. В прошлом году в нашей стране высажено уже более
5000 га грецкого ореха и 600 га фундука. Миндаля и каштана гораздо меньше - 40 га и 20 га
соответственно. Экспорт орехов из Украины в 2016 г. составил 40,02 тыс. т на сумму почти
$80 млн. Больше всего украинских орехов приобрели в Иране - на $11,3 млн, Ираке - на
$13,1 млн, Греции - на $5,5 млн, Азербайджане - на $2,9 млн и Беларуси - на $2,1 млн. А еще во Вьетнаме, Болгарии, Турции и Франции. Впрочем, это далеко не все возможности
отечественного ореховодства. По мнению заместителя министра аграрной политики и
продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольги Трофимцевой,
развитие нишевой продукции (миндаля и фундука), что является интересным для малых и
средних агропроизводителей, следует стимулировать. Кстати, мировой рынок фундука в
2016 г. оценен экспертами в $7,2 млрд. Согласно прогнозу, к 2026г. его объем увеличится до
$12,7 млрд. Учитывая ежегодный темп роста, который составит 5,9%, это совсем неплохо.
«Сложность в том, что сейчас производство орехов слишком раздроблено по структуре. Это
мешает как эффективному выходу на внешние рынки, так и упорядочению работы этой
отрасли на внутреннем рынке. Создание кооперативов для закладки садов и переработки
орехов - дело времени», - считает она. На 2017 год запланирована высадка еще 2500 га
орехоплодных культур, из них грецкого ореха - 1520 га, фундука - 890 га, миндаля - 40 га.
Бизнес-план: считаем деньги >>>

Читайте также: Анализ производства, экспорта,
потребления грецкого ореха >>>

По материалам msb.aval.ua
Житомирское предприятие «Импак» посадило
80 га грецких орехов
24.09.2017

Предприятие «Импак» в Андрушевском районе Житомирской области
высадило по новой технологии 80 гектаров саженцев грецкого ореха. Об
этом сообщает портал zhzh.info
«Преимуществом наших растений является быстрая адаптация к открытому грунту.
Когда в питомниках выкапывают деревья и высаживают их в грунт, они должны еще год
приживаться. Мы позаимствовали эту программу выращивания орехов у американцев.
Выращиваем орехи в горшках. При высаживании корни абсолютно не повреждаются и не
теряется зря один год на адаптацию, ведь дерево 100% приживается сразу. », рассказывает Сергей Малиновский, директор предприятия. Такую технологию в
житомирском регионе используют впервые. Теперь здесь выращивают украинскую,
молдавскую и европейскую селекцию. За последние 20 лет площадь ореховых насаждений
в Украине сократилось на 67%. Сейчас она оценивается в 44 000 га. Из общей площади 2500
га занимают сады агрокомпаний. Остальной урожай выращивают частные
землевладельцы. Самые лучше орехи растут на Приднестровье, в Закарпатье и в Буковеле.
Здесь можно получить 1500 кг орехов с гектара.
Читать полностью >>>
По материалам zhzh.info
 РИНОК ЯГІД (МАЛИНА, ОЖИНА, ПОЛУНИЦЯ, ЧОРНИЦЯ)

Обзор рынка ягод Украины
2017
04.09.2017

Экспорт украинской клубники и земляники за І полугодие т.г.
составил $1,6 млн (1,58 тыс. тонн), что превышает показатель за весь
2016 год. А экспорт этих ягод в 2016 г. составил $1,06 млн (2,27 тыс. тонн).
Согласно сообщению Минагрополитики, главными покупателями украинских ягод в
январе-июне 2017 года стали Беларусь (1,3 тыс. тонн на $1,35 млн) и Молдова (227 тонн на
$149,3 тыс.). В январе-июне т.г. в Украину было ввезено 126 тонн земляники и клубники на
$303,6 тыс. Главными поставщиками были Греция (54,3 тонн на $134,9 тыс.), Турция (32,2
тонн на $60,1 тыс.) и Испания (20,5 тонн на $54,7 тыс.). Также украинские производители
установили рекорд по экспорту свежей смородины. Только в июле 2016 продано за границу
почти 180 тонн этой ягоды. Так, в июне 2017 экспорт составил 17 тонн, то есть всего за
первые два месяца текущего сезона было экспортировано 197 тыс. тонн украинской свежей
смородины. За весь 2016 Украина экспортировала лишь 80 тонн свежей смородины.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua
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21.09.2017

Агрофирма "Колос" начала осваивать новое направление выращивание малины. В планах - создание кооператива, который объединит
200 га под нишевыми и ягодными культурами.
Один из совладельцев компании Николай Хорольский рассказал, что в регионе
малые фермеры начали активно заниматься выращиванием малины, а в центре Царичанки
периодически собирается стихийный рынок - биржа малиновых профессионалов. "За
интеллектуальной и организаторской помощью обратились к компании "Сингента",
которая помогла с семинаром-тренингом и специалистами-консультантами. Чтобы узнать,
как правильно выбирать и ухаживать за саженцами, оптимально их подпитывать и
защищать, собирались около 120 фермеров", - отмечает он. Также Хорольский уточнил, что
"Колос" планирует помогать коллегам с технологиями выращивания и профессиональным
сопровождением. А для переработки ягоды хозяйство уже организовывает мини-завод для
ее замораживания. Агрофирма и у себя уже заложила плантацию малины на 2 га и начинает
осваивать новое бизнес-направление. Владельцы "Колоса" два года изучают опыт по
выращиванию и переработке нишевых культур, в том числе по выращиванию малины. В
компании создан проект на три года по созданию и переработке нишевых культур, сейчас в
исполнении только планы первого года. Как ожидается, в результате этого проекта будет
создан кооператив, который объединит 200 га под нишевыми и ягодными культурами.
Хозяйство планирует использовать земельные площади малых фермеров и участки
населения. Пока что в агрофирме настроены на выращивание малины и крыжовника,
однако изучают возможности выращивания спаржи и трюфелей. Следующей осенью, после
создания кооператива, предполагается проведение семинара-тренинга - тогда и станет
ясно, какой мощности нужен завод по переработке, а также определятся направления
сбыта: экспорт или внутренний рынок. Отметим, из Украины в июле 2017 г. вывезено
почти 900 т замороженной малины, что 2,5 раза больше, чем за июль прошлого сезона. За
первые 7 месяцев 2017 г., общий объем экспорта малины составил 3,5 тыс. т, это в 3 раза
больше результата за тот же период 2016 г. В целом, за весь прошлый год, Украина
экспортировала более 7 тыс. т замороженной малины, при этом, максимальный объем был
вывезен из страны в августе и сентябре. В этом сезоне, как и в предыдущие годы, почти всю
замороженную малину Украина поставляет в страны ЕС, доля других стран не превышает
3%. Польша - главный покупатель, в эту страну «уходит» более 60% всего экспортного
объема замороженной малины. Диапазон закупочных цен на украинскую малину является
достаточно широким, стоимость сырья зависит от объема промышленной партии и
качества ягоды. Так, крупнейшие перерабатывающие предприятия Украины сегодня
принимают промышленные партии малины по 22-25 грн/кг, мелкие «заморозчики»
скупают ягоду небольшими объемами по 18-20 грн/кг.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РИНОК ВИНОГРАДУ

В Украине выращивать виноград прибыльнее,
чем зерно или подсолнечник
05.09.2017

Одними з перспективних і економічно вигідних напрямів
конкурентоспроможного розвитку вітчизняного агробізнесу є вирощування
винограду із подальшим задоволенням попиту ...
Виноградарство - одна з небагатьох галузей сільського господарства, яка попри
економічні негаразди і структурні зміни в процесі реформування аграрного сектору
економіки не втратила інвестиційної привабливості та залишається одним із
перспективних напрямів розвитку агробізнесу в малих та середніх формах господарювання.
Зумовлено це особливо корисними властивостями винограду та його універсальним
характером можливостей використання як для виробництва різних видів продовольчої
продукції, у тому числі соків і алкогольних та безалкогольних напоїв, так і безпосередньо
досить поширеним споживанням у вигляді свіжих ягід. За даними українських науковців (Н.
Х. Грабак, І. Н. Топіха, В. М. Давиденко, В.Г. В’юн, С. М. Чмирь, «Основи ведення сільського
господарства та охорона земель», 2005) поживна цінність та смакові якості винограду
насамперед зумовлюються вмістом цукру в ягодах, якого нагромаджується від 12 до 30%,
залежно від сорту та умов вирощування. Цукри винограду складаються в основному з
найбільш легкозасвоюваних - глюкози та фруктози. За енергетичною цінністю 1 кг
винограду при цукристості 18–28% становить 750–800 ккал, тобто забезпечує 25–30%
добової потреби людини в енергії. Поживна якість 1 кг винограду вища, ніж 1 л молока або
1 кг картоплі, яблук, груш чи персиків. Завдяки високій калорійності та наявності
біологічно активних речовин виноград допомагає при недокрів’ї, розладі нервової системи,
порушенні обміну речовин в організмі. Науково обёрунтована норма споживання свіжого
винограду на одну людину становить 8–10 кг на рік. Фактично впродовж багатьох років
населення споживає винограду набагато менше цієї норми, оскільки навіть сумарно його
імпорт разом із виробництвом не перевищує 2 кг в рік із розрахунку на особу. В Україні, за
даними порівняльного аналізу статистичної звітності 2016 р., під виноградними
насадженнями у плодоносному віці усіма категоріями господарств було зайнято 45,1 тис. га,
в тому числі у сільськогосподарських підприємствах - 32,2 тис. га, або 71,4%. Здебільшого в
структурі виноградних насаджень близько 89% площ закладені технічними сортами, 11% столовими. За останні 3 роки площа насаджень виноградників в усіх категоріях господарств
суттєво не змінювалася. У 2014 р. - 48,7 тис. га, 2015 р. - 45,4 тис. га, 2016 р. - 45,1 тис. га.
Проте все ж спостерігається певний негативний тренд на їх зменшення, що потребує
окремої уваги та розробки конкретних дієвих заходів стабілізації ситуації у галузі
вітчизняного виноградарства. Найбільша в структурі насаджень площа виноградників у
плодоносному віці знаходиться в Одеській області - 27,4 тис. га (64%). Значними є також
насадження виноградників у Миколаївській - 5,5 тис. га (13%), Херсонській - 4,5 тис. га
(11%) і Закарпатській - 3,4 тис. га (8%) областях. У цілому в 4-х регіонах країни нині
зосереджено 96% усіх насаджень винограду ...
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами agro-business.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ТВАРИННИЦТВО

Компания "Мироновский хлебопродукт" Косюка хочет
купить польскую компанию Exdrob
22.09.2017

Рейтинг українських експортерів
м'ясної продукції
18.09.2017

У січні-липні 2017 року українські експортери виручили від продажу
за кордон м’яса (яловичини, свинини та птиці) 299,17 млн дол., що у 1,5
рази більше, ніж роком раніше Про це повідомили в UFEB.
Обсяг продажів даної продукції за кордон в натуральному вираженні склав 195,6 тис.
тонн. Так, найбільш значними обсягами експорту традиційно вирізнилися птахівники.
М’яса свійської птиці в зазначений період було експортовано 168,3 тис. тонн на 226,4 млн
дол. Ключові компанії-експортери цієї продукції у січні-липні – це «Миронівський
хлібопродукт» (81,9% від натурального обсягу експорту), «Миронівський завод по
виготовленню круп і комбікормів» (3,6%), «М’ясопереробний комплекс ЛТД» (2,6%), «АГРООВЕН» (1,5%), «СМП» (1,2%). Натуральний обсяг експортних поставок свіжої яловичини
склав 6,5 тис. тонн (з яких 6,4 тис. тонн продано до Білорусі). Виручка від експорту цієї
групи товарів в зазначеному періоді – 17,2 млн дол. Список основних експортерів цієї
продукції набагато більш диференційований. Так, на першому місці за обсягами продажу в
натуральному вираженні знаходиться компанія «Антонівський МК» (16,1%), за ним ідуть
«Агро-Продукт» (14,7%), «Зевс-ЛТД» (7,6%), «Конотопм’ясо» (7,4%), «Свіженька» (6,9%).
Заморожена яловичина була придбана закордонними покупцями в обсязі 16,9 тис. тонн
вартістю 47,3 млн дол. ТОП-5 експортерів: «Агро-Продукт» (9,1% від обсягу поставок в
натуральному вираженні), «Рачинм’ясо» (7,5%), «Лубним’ясо» (6,7%), «Зевс-ЛТД» (4,5%),
«Продкомпанія» (4,3%). Продажі свіжої, охолодженої та замороженої свинини принесли
українським експортерам 8,3 млн дол. Натуральний обсяг поставок склав 3,9 тис. тонн.
Найбільш значні обсяги поставок були здійснені компаніями: «АПК-Інвест» (47,7%), «Ексім
Фуд» (9,5%), «Кременчук м’ясо» (5,6%). Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир
Гройсман заявляє, що Україна не планує обмежувати експорт м'яса.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

Компания "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка хочет войти на
польский рынок покупая компанию Exdrob, которая в последнее время
испытывала большие убутки.
В Управление по защите конкуренции и потребителей Польши поступила заявка о
предоставлении разрешения на приобретение Кутновских заведений Exdrob. Ее подала
кипрская фирма "Roftan Holding", принадлежащей "Мироновскому хлебопродукту". Отрасль
осторожно оценивает рыночные шансы инвестора, - пишет польская газета "Puls Biznesu".
"Дешевая украинская птица заливает Европейский Союз и заставляет потесниться нас,
евросоюзного лидера на этом рынке - это перспектива, которая заставляет беспокоиться
польских птицеводов. Такие опасения подогреваются очередными упрощениями для
Украины в торговле с ЕС. Между тем, украинцы динамично входят в Европу другим путем через местных", - говорится в статье. Как сообщалось ранее, агрохолдинг «МХП» намерен
приобрести третий завод в Европе для производства мясных полуфабрикатов. Об этом
сообщила начальник отдела по работе с инвесторами МХП Анастасия Соботюк. По ее
словам, по итогам 2017 года компания планирует экспортировать в ЕС до 200-220 тыс. тонн
мяса против 190 тыс. тонн в 2016 г. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные
полутуши, которые перерабатываются, в том числе, на двух предприятиях холдинга - в
Нидерландах и Словакии. По словам Соботюк, предприятие в Нидерландах работает на
максимальной мощности - 1,5 тыс. т продукции в месяц. Мощности словацкого
предприятия в три раза больше, чем в Нидерландах и пока полностью не задействованы. «С
запуском второй очереди Винницкой птицефабрики планируем полностью загрузить
предприятие в Словакии», - отмечает Соботюк. В 2017 году МХП начал строительство
второй линии Винницкой птицефабрики (Ладыжин, Винницкая область). К 2020 году
планируется нарастить производство до 730 тыс. тонн. В планах компании также наладить
производство мясных полуфабрикатов для европейского рынка.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО, в т.ч.

 СВИНАРСТВО

Гектар мідієвих ферм дає п’ять
тонн м’яса на рік

Поголовье свиней в Украине за год уменьшилось
более чем на 10%
15.09.2017

По состоянию на 01.09.2017 г. поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях Украины составило 3,45 млн голов. Это почти на 0,4 млн
голов или на 10,4% меньше чем на соответствующую дату 2016 г.
Как сообщает Ассоциация свиноводов Украины, уменьшение числа свиней
коснулось всех регионов Украины за исключением Волынской, Донецкой, Киевской и
Ровенской областей. Там производители свинины несколько увеличили количество
содержащихся животных - плюс 53 тыс. голов. Наибольшее уменьшение поголовья
отмечено на промышленных фермах Запорожской (минус 54,2 тыс. голов), Полтавской
(минус 63 тыс. свиней) и Харьковской областей (минус 115 тыс. свиней). При этом
масштабное сокращение промышленного поголовья в Харьковской области связано с
плановой реновацией поголовья одного из ключевых операторов региона, и носит
временный характер. В Ассоциации свиноводов прогнозируют, что с начала 2018 г. стоит
ожидать постепенного восстановления поголовья свиней в промышленном секторе,
поскольку аналогичную стратегию сокращения поголовья с целью модернизации
производственных помещений и обновления поголовья выбрали и ряд производителей
свинины средних размеров. Ранее сообщалось, что в 2017 г. потери поголовья из-за
африканской чумы свиней составили свыше 10 тыс. голов.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
 ПТАХІВНИЦТВО
 КУРИ. ГУСИ. КАЧКИ. ІНДИКИ. ПЕРЕПЕЛИ. ФАЗАНИ. СТРАУСИ & ЯЙЦЯ

18.09.2017

В Україні знаходиться найбільше рибогосподарських прісноводних
водойм в Європі. Азовське і Чорне моря теж придатні для штучного
вирощування риби. Про це пише landlord.ua
Утім, за останні 25 років вирощування риби не збільшилося, а навіть скоротилося до
24 000 тонн на рік. Для порівняння, Бангладеш виробляє понад 900 тисяч тонн риби. Про це
говорять в Асоціації риболовів України. «Навіть якщо забути про рибу, один гектар мідієвих
ферм при мінімальних витратах дає 5 тонн чистого м’яса на рік. Це в п’ять разів більше, ніж
гектар пасовищ. Лише за пасовищами потрібно догляд, а мідії самі прикріплюються до
опущених у морську воду мотузок і ростуть. Їх навіть не потрібно годувати. Молюски
харчуються тим, що фільтрують із товщі води», - каже доктор біологічних наук Андрій
Котушка. До першої десятки виробників риби у світі входять Китай, Індія, Таїланд, Норвегія
і США. Китай за рахунок аквакультури виробляє 70% риби для світового ринку. В Індії,
Таїланді і В’єтнамі акваферми допомогли вирішити проблему дефіциту тваринного білка у
населення. У Норвегії для промислового розведення риби використовуються фіорди. Якщо
в КНР основною метою є наситити місцевий ринок дешевої їжею, то в Норвегії вирощують
дорогі і делікатесні види - сьомгу, форель, осетра на експорт. У США аквакультура - одна з
найбільших галузей виробництва продуктів харчування. В Асоціації риболовів України
вважають, що для розвитку рибних ферм в країні немає досконалої нормативнозаконодавчої бази й зацікавлення держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами landlord.ua
Из-за "хитрых" таможенных схем импортная форель
в Украине дешевле, чем в ЕС
18.09.2017

Компания «Овостар Юнион» получила разрешение
на экспорт яиц в ЕС
Ovostar Union N.V. информирует, что Компания получила разрешение
экспортировать яйца класса «А» (столовые яйца) в Европейский Союз с 12
сентября 2017 г.
Согласно сообщению компании на сайте, компания планирует начать первые
поставки яиц в октябре 2017 г. Отметим, Ovostar Union N.V., вертикально интегрированная
холдинговая компания, один из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в
Украине. В середине июня 2011 года компания 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. В І половине 2017 г. выручка
Компании выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года до $36.5.
Валовая прибыль уменьшилась на 28% до $8.5 млн частично из-за снижения изменения
справедливой стоимости биологических активов на сумму $1.7 млн год-к-году.
Соответственно, валовая маржа составила 23%. Экспортная выручка за отчетный период
увеличилась на 16%, а ее доля в общем объеме продаж Компании составила 41%.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «Овостар Юнион»

В Украине форель, которая является импортным продуктом, стоит
120 грн за килограмм, при этом, например, в Польше цена составляет 145,3
грн., в Румынии - 182, 6 грн., а в Литве - 186,5 грн.
Разница в цене обусловлена "хитрыми" схемами таможенного оформления в
Украине, от чего государство недополучит свои деньги, но потребители получают более
низкую цену. Об этом KV стало известно из сообщения генерального директора Украинской
ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко на странице в Facebook.
Ассоциация поставщиков торговых сетей промониторила цену на рыбу в Украине и Европе.
За пример вяли форель, поскольку она присутствует во всех странах. Эксперт отметил, что
форель - это продукт или российского происхождения, или скандинавского. Украинская
цена на эту рыбу составляет 120 грн. за килограмм. Наиболее доступна она в Турции, где за
нее просят всего 90,2 грн. В Европе форель является более дорогой. Так, например, в
Польше цена составляет 145,3 грн. за килограмм, в Румынии - 182, 6 грн., а в Литве - 186,5
грн. "Разница в цене, скорее всего, обусловлена хитрыми схемами таможенного
оформлении в Украине, от чего государство недополучит свои деньги, но потребители
получают более низкую цену. Выглядит несколько странным, что многие украинские
продукты в нашей стране дороже, чем в восточноевропейских странах ЕС, а
импортированная продукция является более дешевой", - объяснил Дорошенко.
Читать полностью >>>
По материалам kievvlast.com.ua

На Тернопільщині займуться розведенням
індиків

Поставки лосося й тунця в Україну
падають

05.09.2017

16.09.2017

Корпорація «Агропродсервіс» планує вирощувати в Тернопільській
області польських індиків. Про це повідомляє служба новин порталу
biznesoblast.com
Нова птахоферма має площу понад 2,5 тис квадратних метрів та розміщена у селі
Велика Вільшаниця, що на Тернопільщині. Сюди вже завезли з Польщі для відгодівлі 10 тис
добових індичат. Індики породи – Крос біг-6, період відгодівлі становить 3 місяці для самок
і 4 - для самців. Компанія буде використовувати вироблені на власному комбікормовому
заводі корми. Зазначимо, що корпорація «Агропродсервіс» займається рослинництвом,
насінництвом, виробництвом комбікормів, племінним тваринництвом і птахівництвом, а
також виробництвом паливних пелет. Виробничі потужності підприємства займають 10
районів, 9 з яких знаходяться в Тернопільській області, одне в Івано-Франківській області.
Компанія обробляє понад 40 тис. га. У 2014 році корпорація «Агропродсервіс»придбала
виробничі площі Тернопільського м’ясокомбінату.
Читати повністю >>>
За матеріалами biznesoblast.com
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Імпорт дорогих сортів риби в Україну три роки поспіль скорочується.
Дорогу форель, лосось і тунець український споживач замінює бюджетними
мерлузою, скумбрією, сардиною, кількою, хеком, минтаєм і мойвою.
Торік Україна наростила імпорт оселедця на 43%, кажуть в Асоціації риболовів
України. Перерозподіл попиту з дорогих сортів на дешеві відбувається через те, що українці
не можуть собі дозволити покупку дорогої риби і морепродуктів. Як і раніше, за даними
Державної служби статистики України, лідером з постачання риби і морепродуктів в
Україні залишається Норвегія. За нею йдуть Ісландія і США. За даними ДФС України, торік
Україна імпортувала риби і морепродуктів на $459,878 млн. Торік експортна виручка від
продажу свіжої та охолодженої української риби виросла в 9,6 раза, ракоподібних - у 4,2
раза. Постачальники збільшили доходи від експорту на 39% (до $21,8 млн) проти $15,7 млн
у 2015 р. За словами експертів Асоціації риболовів, найважче доводиться українським
виробникам групи товарів «готова або консервована риба, ікра». Після падіння експорту в
2015 році у 4,5 рази (до $4,6 млн) продажі готової рибної продукції не демонструють
відновлення. У структурі експорту, як і в попередні роки, переважає рибне філе та інше

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

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

м’ясо риб (38%), консерви та інша готова риба (21%), а також ракоподібні (20%). Торік
Україна наростила імпорт оселедця на 43%, кажуть в Асоціації риболовів. Перерозподіл
попиту з дорогих сортів на дешеві відбувається через те, що українці не можуть собі
дозволити покупку дорогої риби і морепродуктів. Як і раніше, за даними Державної служби
статистики України, лідером з постачання риби і морепродуктів в Україні залишається
Норвегія. За нею йдуть Ісландія і США. За даними Державної фіскальної служби України,
торік Україна імпортувала риби і морепродуктів на $459,878 млн. Торік експортна виручка
від продажу свіжої та охолодженої української риби виросла в 9,6 раза, ракоподібних - у 4,2
раза. Постачальники збільшили доходи від експорту на 39% (до $21,8 млн) проти $15,7 млн
у 2015 р. За словами експертів Асоціації риболовів, найважче доводиться українським
виробникам групи товарів «готова або консервована риба, ікра». Після падіння експорту в
2015 р. у 4,5 рази (до $4,6 млн) продажі готової рибної продукції не демонструють
відновлення. У структурі експорту, як і в попередні роки, переважає рибне філе та інше
м’ясо риб (38%), консерви та інша готова риба (21%), а також ракоподібні (20%).
Читати повністю >>>
За матеріалами landlord.ua
Норвежскую сельдь заменят украинской
черной икрой
18.09.2017

Украинцы ставят рекорды по поеданию импортной селедки, обходя
потребителей из других стран. Об этом сообщил гендиректор ассоциации
«Украинских импортеров рыбы и морепродуктов» Дмитрий Загуменный.

За 8 мес. 2017 г. Норвегия экспортировала на внешние рынки 78 тыс. т. сельди: в 27
стран ЕС отправлено 30 тыс. т, а в одну только Украину - почти 20 тыс. т. Как рассказал
UBR.ua менеджер ВЭД компании «Одиссей» Виталий Кокошко, этот феномен объясняется
относительно низкой стоимостью данного продукта. «Это не самая дешевая рыба,
завозимая в Украину, однако она, вероятно, является наиболее вкусной для потребителя за
эту цену», - заметил Кокошко. По данным ассоциации «Украинских импортеров рыбы и
морепродуктов», таможенная стоимость норвежской сельди на 11 сентября составила
$0,82-1,2 за килограмм. При этом исландская мойва заходит в Украину по $0,5-0,8/кг.
Рынок почти не растет. Пока потребление рыбы в Украине растет медленно.
Например, по данным ассоциации, за 7 мес. 2017 г. в страну было ввезено 166,5 тыс. т рыбы
на $253 млн. Это немногим больше, чем за тот же период прошлого года: 163 тыс. т на $245
млн. По итогам года, как ожидают участники рынка, украинцы потребят 320 тыс. тонн
импортной рыбы, на которую приходится около 80% всего украинского рынка. Это всего на
20 тыс. тонн больше, чем в 2016 г. (+7%). В деньгах этот рынок просядет до $300 млн (с
$480 млн в 2016 г.) или на 37%. Впрочем, если тенденция первого полугодия по росту
потребления рыбы сохранится, то рынок может остаться в тех же пределах – около
полумиллиона тонн в год. «С 2013 г. рынок упал в объемах примерно на 30%, а в деньгах сразу в 3 раза. Что говорит об увеличении ввоза дешевой рыбы. В сентябре начинается
сезон высокого спроса на рыбу, а летом он, напротив, падает. В июле объемы продаж могут
быть примерно вдвое ниже, чем в декабре», - объяснил Дмитрий Загуменный. Средний
украинец съедает в год примерно 8,5 кг рыбы. Тогда как в Европе нормой потребления
считается 20 кг. Для сравнения: на североамериканском рынке (США, Канада) средний
житель съедает 24 кг рыбы в год. Самое высокое потребление рыбы на душу населения в
Японии - 65 кг/год при средней продолжительности жизни 83 года (в Украине 70 лет).
Что едят. Примерно 90% импортной рыбы приходится на замороженный продукт.
Например, из 300 тыс. тонн общего завоза в 2016 г. на охлажденными в страну попали всего
12 тыс. т. «Сейчас основной спрос идет на замороженную морскую рыбу. Также хорошо
продаются различные виды соленой и копченой рыбы. Холодное копчение потребители
берут на посиделки, например, с пивом. Зато рыба горячего копчения рассматривается как
полноценный продукт питания. Например, среди рыбы горячего копчения наибольшим
спросом пользуются хребты лосося и рулет из скумбрии», - рассказал совладелец сети
«Дары моря» Дмитрий Кулемза. По его словам, из мороженой рыбы чаще всего берут хек,
минтай, нототению, бротоллу и блувайтинг. Впрочем, по словам участников рынка,
украинские потребители пока еще не могут отличить охлажденную рыбу от
размороженной и всегда выбирают более дешевый продукт. То же самое касается и
морепродуктов. Например, креветки в ледяном «панцире» по 300 грн/кг пользуются
неизменно большим спросом по сравнению с охлажденными по 500 грн/кг. «При этом мы
завозим в Украину тушки охлажденной трески (в среднем по 2 кг каждая) по цене
немногим более 300 грн/кг. Но это совсем другое качество рыбы. Скажем, филе «дикой»
трески из открытого моря будет стоить уже 600 грн/кг», - уточнил Виталий Кокошко. По
его словам, цены на деликатесную рыбу стартуют от 150 грн/кг. А основными ее
потребителями являются торговые сети и рестораны (соотношение продаж примерно
50/50). Есть отдельные взыскательные клиенты, которые берут товар прямо у импортера.
Остальные граждане питаются рыбой попроще. Среди дешевых видов рыбы первая
пятерка выглядит следующим образом. Безусловный лидер рейтинга - сельдь. На нее
традиционно приходится пятая часть всех объемов ввозимой рыбы. На втором месте - хек с
показателем в 17% импорта. Почетное третье место занимает скумбрия (13%). Затем идут
салака (10%) и лосось (6%). В топ-10 еще входят (в порядке убывания доли): килька (5%),
мойва (3%), пангасиус, путасу и форель (все по 2%). Причем потребление форели и лосося
стабильны вот уже третий год. «То есть, потребители и хотели бы увеличить количество
рыбы в своем рационе, но пока не могут потянуть дополнительные траты. Если бы в
последние пять лет валютный курс не менялся, то потребление рыбы могло бы вырасти на
50%. Но девальвация гривны тянет потребление назад, даже в деликатесном сегменте», отметил Кокошко. По словам участников рынка, если валютный курс снова пойдет вверх,
то рыба автоматически подорожает в торговле через 2-3 недели (примерный срок возврата
сетями денег за проданные предыдущие партии и поставок новых).
Ставка на аквакультуру. Поэтому некоторые виды рыбы, такие как телапия, сом,
карась, толстолобик, форель начинают разводить как в открытых, так и в закрытых
водоемах. Согласно расчетам маркетолога, основателя компании I.Novikoff Ильи Новикова,
создание фермы по разведению африканского клариевого сома мощностью 50 тонн рыбы в
год, позволит продавать ее по 60 грн/кг с фермы, а на магазинной полке этот сом будет
стоить ≈ 82 грн/кг.«Сейчас самовывозом сом предлагается компаниями по 85 грн/кг», рассказал Илья Новиков. Разумеется, бизнес стремится развивать импортозамещение по
самым высоко маржинальным продуктам. Но работают они и над снижением цены.
Например, черная икра всегда была дорогой, поскольку раньше рыбу забивали. Теперь же
искру осетров «сдаивают», что удешевляет производство. «В Украине есть ≈ 30 хозяйств,
некоторые еще не вышли на рынок, а в процессе получения готовой продукции. Поэтому со
временем предложение будет расти, а цена - падать. Но пока не решится проблема с
импортными кормами нельзя рассчитывать на существенное падение цен», - объяснила
UBR.ua сооснователь фермы по производству черной икры под ТМ «Kind Fish» Светлана
Заболотная. По ее словам, привязка к валюте по кормам пока не дает возможности снизить
стоимость килограмма икры ниже $500/кг для розничного покупателя. «Поэтому самые
ходовые позиции у нас - баночки по 100 г и 50 г», - рассказала Заболотная. По ее прогнозам,
в течении пяти лет цена снизится до более приемлемых для рядового потребителя цен.
Читать полностью >>>
По материалам eizvestia.com
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В Україні відкрили завод з
виробництва меду
12.09.2017

У Черкаській обл., в селі Чорнявка відкрився українсько-австрійський
завод з виробництва меду. Про це повідомив перший віце-прем'єр - міністр
економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на своїй сторінці в Facebook.
«Відбулось урочисте відкриття заводу Beehive - єдиного підприємства в Україні з
переробки меду, яке володіє міжнародним харчовим сертифікатом якості FSSC 22 000. ТОВ
«Біхайв» - новітнє українське підприємство, яке спеціалізується на закупці, переробці
високоякісного монофлорного і поліфлорного меду та його експорті до країн ЄС, США та
інших країн світу»,- розповів Кубів. Він зазначив, що ТОВ «Біхайв» входить до групи
компаній «Ефективні інвестиціїї». Він також додав, що у 2016 році Україна експортувала
меду на $97,3 млн, з них до країн ЄС - на $73,2 млн. Для повноцінного бачення картини
експорту, Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило графіку ... Відзначимо,
українські виробники в січні-серпні 2017 експортували 36,9 тис. т меду на $66,6 млн. Про це
повідомляє Державна фіскальна служба України. Найбільшим імпортером українського
меду протягом аналізованого періоду є США - $21,2 млн, що становить 31,9% від загального
експорту. На другому місці - Німеччина ($14,4 млн, 21,55%), третє місце зайняла Польща
($9,1 млн, 13,6%). Крім того, протягом звітного періоду Україна імпортувала меду на $144
тис., або 55 т. Основними постачальниками в Україну виступили США ($71 тис., 49,65%) і
Чехія ($54 тис., 37,76%). Позитивне сальдо торгівлі медом склало $66,5 млн. Раніше
повідомлялося, що соняшниковий мед забезпечує 90% експорту.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ПРОДУКТИ
 РИНОК ДРІЖДЖІВ

Польські пекарі куштують випічку на
Львівських дріжджах
22.09.2017

Під час виставки Dni Otwarte у м. Писковіце лідер ринку дріжджів в
Україні – «Компанія Ензим» – пригощав відвідувачів виробами, спеченими
на власній продукції.
Найкращі пекарі та представники хлібопекарської галузі зібрались у Польщі 19 та 20
вересня на спеціалізованій виставці, яку організовує компанія Polmarkus. Тут вони мали
змогу оцінити продукцію найбільшого виробника дріжджів зі Львова. У рамках виставки
були представлені торгові марки «Компанії Ензим», які експортуються у Польщу: «Extra»,
«Effect +15%» та «Drożdże Lwowskie». Усі дріжджові марки є універсальними та підходять
для різних видів випічки: традиційних хлібів, солодкої випічки, здоби, замороженого тіста,
солених виробів. Особливе місце займають дріжджі «Effect +15%» (кілограмове фасування):
«Ці дріжджі отримали визнання пекарів як продукт, що працює у всіх без винятку
технологіях та рецептурах. Зараз вони є беззаперечним лідером ринку», – розповідає
керівник відділу експортних продажів ПрАТ «Компанія Ензим» Леся Ходаковська. Дріжджі
під цією торговою маркою також випускають у великих об’ємах. Такі дріжджі розчиняються
у воді та дозволяють зменшити дозування до 10%, за рахунок вищого вмісту сухих речовин.
«Drożdże Lwowskie» – продукція для роздрібної торгівлі, яку можна знайти в торговельних
мережах по всій Польщі (Auchan, Mila, Intermarche, Simple Market). Виробництво всієї
продукції сертифіковано відповідно до вимог міжнародних стандартів якості ISO 22000 і
FSSC 22000. Усі види продукції були представлені на стенді компанії в рамках виставки Dni
Otwarte. Також тут можна було скуштувати вироби, випечені на цих дріжджах. …
Читати повністю >>>
Читайте також: Український виробник дріжджів
налагоджує експорт на ринок Індії >>>
За матеріалами прес-центру Компанії "Ензим"
 БОРОШНОМЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК КРУП & БОРОШНА

Турки построят мукомольный комплекс для
"Аграрного фонда"
04.09.2017

ПАО "Аграрный фонд" начинает переговоры по строительству
мукомольного комплекса с турецкой компанией Alapala Makina (промышленное подразделение Alapala Group), сообщается на сайте компании.
"Мы получили от турецкого производителя - компании Alapala Group, одной из двух
крупнейших мировых компаний в мукомольной промышленности, - предложение о
поставках мельничного оборудования. Финансирование будет осуществляться турецким
"Эксимбанком" по ставке EURIBOR (сейчас нулевой) плюс 2,5%. То есть, банк финансирует
компанию Alapala, а они с рассрочкой на пять лет поставляют нам оборудования. Речь идет
о кредите в 4,5 млн евро ", - рассказал Андрей Радченко. Председатель правления также
отметил, что пока решается вопрос, где именно будет начато строительство мукомольного
комплекса. "Место размещения площадки - вопрос открытый. Теоретически, это может
быть Киевская область, где очень высокая концентрация хлебопекарных предприятий", отмечает Радченко. Мощность мукомольного комплекса - 150 тонн переработки зерна в
сутки: "Сейчас в Украине действует около 900 мельниц, из которых лишь около 20
промышленных с объемом переработки более 100 тонн зерна в сутки. Остальные локальные, которые чаще всего заточены на частные компании, имеющие локальный
рынок сбыта, а иногда и вовсе заточены под одного покупателя". Стоит отметить, что пока
ПАО "Аграрный фонд" не имеет собственных производственных мощностей, однако это не
помешало ему занять 12% рынка муки в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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На рынке гречки не предвидится
роста цен

 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

14.09.2017

Стабильная цена на этот вид сельскохозяйственной продукции
гарантирована высоким урожаем гречки в 2017 г., достаточным для
удовлетворения потребностей внутреннего рынка.
Причиной такого успеха является расширение посевных площадей под гречиху на
22% по сравнению с 2016 г. По словам первого замминистра агрополитики Максима
Мартынюка, стимулируют рост площадей под посев этой культуры высокие показатели ее
рентабельности за последние годы. Гречка входит в тройку самых прибыльных культур в
растениеводстве: согласно данным Института аграрной экономики рентабельность ее
производства в 2016 г. составила свыше 110%. Выросшие со 150 тыс. га в 2016 г. до 183 тыс.
га в текущем году площади, засеянные гречкой, по предварительным прогнозам, дадут
урожай в 197, 5 тыс. тонн при расчетной потребности внутреннего рынка до 160 тыс. тонн.
Для сравнения, в 2016 г. урожай гречки составил 126 тыс. тонн. Колебания цен на гречку в
нынешнем году от 23, 92 грн/кг до 29,76 грн/кг не превысили 20%. Средняя цена за 1 кг
гречки в конце августа 2017 г. составила 24,25 грн, что на 6,72 грн ниже августовской цены
2016 г. Высокий урожай 2017 г. позволит стабилизировать цены на гречку без риска их
роста. Однако, как отметил первый замминистра агрополитики Максим Мартынюк,
колебания цен могут иметь спекулятивный характер, несмотря на равновесие в рыночном
балансе. Именно поэтому очень важно заранее планировать и формировать структуру
посевных площадей под гречку, чтобы компенсировать нежелательные воздействия.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Чистий дохід Куліндорівського КХП за 1 півріччя ц.р.
склав 80 749 тис. грн.
17.09.2017

Чистий дохід ДП «Куліндорівський КХП» (входить в систему
Держрезерву), що знаходиться в Одесі, за 1 півріччя 2017 року склав 80 749
тис. грн., а чистий фінансовий результат - 633 тис. грн.
Про це на виїзному засіданні Погоджувальної ради Держрезерву відзвітував
генеральний директор ДП «Куліндорівський КХП» Володимир Березняк. Разом з тим, за
його словами, результати роботи підприємства у 2 кварталі поточного року також є
показовими: чистий дохід ДП «Куліндорівський КХП» склав 54 218 тис.грн., чистий
фінансовий результат - понад 300 тис. грн. Такий отриманий результат майже на 10%
більший від запланованого на звітну дату, а також на 15% перевищив результат
аналогічного періоду минулого року. «Динаміка стабільно позитивна, підприємство
активно працює та розвивається. У звітному періоді ми активно приймали зернові навіть з
інших регіонів країни. Окрім того, ми суттєво збільшили об‘єми надходжень від експорту
готової продукції за кордон. Для порівняння, якщо в 2 кварталі 2016 року було
експортовано продукції на 5,6 млн. грн., то 2 квартал 2017 - на 24,4 млн. грн. На разі,
активно працюємо над розширенням географії поставок своєї продукції. Тому впевнений,
що в наступних звітних періодах також зможемо показати достойні результати своєї
роботи», - наголосив Володимир Березняк. Разом з показниками фінансової діяльності, ДП
«Куліндорівський КХП» є одним з лідерів серед підприємств системи Держрезерву по
відрахуванню податків до бюджету. Так, у звітному періоді сума сплачених підприємством
податків склала 5,6 млн. грн. Найбільша частина зі сплаченої суми припала на податок на
прибуток, дивіденди і єдиний соціальний внесок. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agroperspectiva.com
Чистий дохід ДП «Охтирський КХП» у I півріччі
склав 15,189 млн. грн.

17.09.2017

У першому півріччі поточного року чистий дохід ДП «Охтирський
КХП» (входить в систему Держрезерву України), що знаходиться в м. Охтирка
Сумської області, склав 15,189 млн. грн. Про це повідомив гендиректор ДП.
При цьому, генеральний директор підприємства Дмитро Садовський наголосив, що
даний результат в півтора рази перевищив показник аналогічного періоду минулого року.
Разом з тим, майже вчетверо зріс і показник чистого фінансового результату підприємства
та сягнув позначки 315 тис. грн. «Цьогоріч ми поставили собі амбітне завдання - суттєво
розширити співпрацю з поклажодавцями на комерційній основі. З самого початку року
зосередились на цьому - і вже на початок маркетингового сезону мали достойний
результат. А фінансовий підсумок півріччя показав ефективність проведеної роботи.
Найбільша доля доходу при формуванні отриманих показників належить зберіганню та
відвантаженню зерна. Саме ці послуги наше підприємство у звітному періоді надавало
найбільше. Також неабияку роль зіграла масштабна модернізація зберігальних ємностей та
потужностей КХП», - повідомив генеральний директор ДП «Охтирський КХП». Серед
масштабних покращувальних заходів керівник підприємства назвав ремонти дахів
елеваторів, поточний ремонт зерносушарки, реконструкцію та придбання очисної техніки,
а також модернізацію системи відеонагляду. Разом з показниками фінансової діяльності,
ДП «Охтирський КХП» є одним з найбільших платників податків серед підприємств та
організацій системи Держрезерву. Так, у звітному періоді сума сплачених підприємством
податків склала 7,246 млн. грн. Найбільша частина зі сплаченої суми припала на ПДВ,
податок на прибуток, дивіденди та єдиний соціальний внесок. Слід зазначити, що постійне
збільшення сум відрахованих податків - це вже тенденція не лише для ДП «Охтирський
КХП», а й для всіх підприємств та організацій Держрезерву. В минулому році нараховані
податки фактично перевищили фінансування з держбюджету на усю систему. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agroperspectiva.com
Луцький хлібокомбінат №2
запускає потужності
18.09.2017

Задля розвитку Луцького комбінату хлібопродуктів №2 цілісний
майновий комплекс передано в оренду Чортківському комбінату
хлібопродуктів. Про це пише портал konkurent.in.ua
Керівника Чортківського комбінату хлібопродуктів Петро Стефаняк озвучив плани
щодо модернізації виробничих процесів на підприємстві, про співпрацю з керівниками
господарств та в подальшому – розвиток експорту. Також зауважив, що велику увагу
приділять лабораторіям. Про це повідомляє департамент агропромислового розвитку
Волинської ОДА. Підприємство орієнтовно за 2 тижні заготовлятиме зерно та розпочне
його помол. Сою вже готові приймати, в подальшому – кукурудзу та соняшник. Зберігання
упродовж місяця буде безкоштовним. Раніше директор підприємства Вадим Гранюк, що на
Луцькому КХП №2 досі існують чималі борги. За підрахунками станом на лютий 2017 р. –
близько півмільярда гривень. При цьому, потужності та майновий комплекс підприємства
коштують значно менше. Губернатор Волині обіцяв, що порушить питання перед прем'єром
Володимиром Гройсманом. Підприємство навіть планували ліквідувати через борги.
Читати повністю >>>
За матеріалами konkurent.in.ua
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Україна прорубує «солодке вікно»
у світ
08.09.2017

Вирощування цукрових буряків та виробництво цукру стало
вигідним і дає добрі перспективи вітчизняній галузі. Про це повідомляє
служба новин порталу ukurier.gov.ua
Новий сезон варіння цукру розпочався з позитивними тенденціями в галузі. За
інформацією асоціації «Укрцукор», протягом 11 міс. 2016/2017 МГ Україна експортувала
понад 750 тисяч тонн цукру, що приблизно вшестеро більше від попереднього року.
Стрімке нарощення постачання на зовнішні ринки дало можливість стабілізувати цінову
ситуацію на внутрішньому. Крім того, цукор повернув свою позицію істотного джерела
залучення валюти в державу. Якщо в перші роки незалежності основним імпортером
вітчизняного цукру була Росія, то тепер якісно інша ситуація: українське «солодке вікно»
бачить весь світ, зокрема країни Африки й Азії. До цього позитиву виробники і держава
йшли багато років. Та чи міцні маємо тенденції? Певним чином про це можна судити зі
стану справ на Вінниччині, яка традиційно виробляє понад 20% українського цукру.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukurier.gov.ua
На Сумщине запущен в работу единственный в области
не демонтированный сахарный завод
21.09.2017

В Сумской обл. состоялось знаковое событие - были запущены
мощности единственого сахарного завода, сохранившийся в Сумской области
и несколько лет не работал - в поселке Николаевка Белопольского района.
Это событие стало возможным благодаря усилиям мецената, Почетного консула
Азербайджанской Республики в Украине Афгана Салманова. Он также привлек к участию в
этом проекте азербайджанскую фирму ALKE. По словам Афгана Салманова, сохранять и
удерживать большой завод в рабочем состоянии в течение четырех лет было достаточно
сложно. Все это время платилась заработная плата и налоги. В планах завода - производить
больше 40 000 тонн сахара. Этого будет вполне достаточно не только для того, чтобы
обеспечить потребности жителей области, но и для реализации в другие области нашей
страны и даже для экспорта. Сахар николаевского завода можно будет узнать по
маркировке, ведь на заводе запущена и современная сортировочная линия. Афган
Салманов с уверенностью говорит, что сахар будет доступен по цене, ведь удачное
расположение завода позволит сэкономить средства на транспортировку.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
Томашпільський цукровий завод збільшить потужності
зі зберігання цукру на 30%
19.09.2017

Продовжується будівництво цукрового складу на території ВП
«Томашпільського цукрового заводу», готовність складає 92%. Про це
повідомляє прес-служба ГК «Терра Фуд».
Зазначається, що будівництво цукрового складу призведе до збільшення потужності
по зберіганню цукру майже на 30% та скоротить збутові та логістичні витрати. За рахунок
впроваджених організаційно-технічних заходів підприємство здатне виробляти до 50 тис.
тонн білого кристалічного цукру. Выдзначимо, Група компаній «Терра Фуд» — виробничоторговельний холдинг, який здійснює діяльність в сегменті молочної і м’ясної продукції, а
також займається сільським господарством, має виробничі потужності. Основним
напрямком групи є виробництво молочної продукції, яка випускається під торговими
марками Premialle, «Бiла Лiнiя», «Тульчинка», «Ферма», «Вапнярка», «Золотий Резерв».
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
З початку сезону Україна виготовила
понад 200 тис тонн цукру
28.09.2017

На даний час виготовлено 201,9 тис. т цукру і перероблено 1,5 млн т
цукрових буряків. Про це повідомляє Національний промисловий портал, з
посиланням на Новий час.
Національна асоціація виробників цукру Укрцукор повідомляє, що в Україні за
станом на 26 вересня вироблено 201,9 тис. т цукру. Відзначається, що зараз в країні
функціонує 26 цукрових заводів, які до теперішнього часу переробили 1,5 млн тонн
цукрових буряків. Нагадаємо, 30 серпня в Україні почався новий сезон цукроваріння.
Посівні площі під цукровим буряком в 2017 році становлять 318 тис. Га.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украинское подсолнечное масло: у национального
бренда есть перспективы
18.09.2017

Завершился рекордный для Украины, также как и для других стран
Черноморского региона, 2016/17 сезон на рынке подсолнечника и
продуктов его переработки. Об этом пишет ukragroconsult.com
Самый большой урожай – 15 млн. тонн (оценки УкрАгроКонсалт) позволил на
протяжении всего маркетингового года фиксировать небывалые показатели по многим
позициям от переработки до экспорта. Неоспоримым фактом сегодня является уверенная
позиция Украины на месте главного мирового экспортера сырого подсолнечного масла,
которую только укрепил 2016/17 сезон. Для рынка рафинированного масла текущий сезон
тоже стал самым удачным. Экспорт данного вида масла вырос на 53%. По мнению
УкрАгроКонсалт, именно сегмент рафинированного масла является перспективным, и
Украине еще предстоит вывести свой продукт в ранг национального бренда и завоевать
новые рынки сбыта. Отметим, в Украине, как сообщил консультант компании Agritel
Михаил Пономаренко на третьей международной конференции «Высокоолеиновый рынок:
от ниши к сегменту», в 2017/18 МГ урожай семян подсолнечника составит 13,5 млн т
против 13,86 млн т годом ранее. Несмотря на это Украина сохранит позиции крупнейшего
мирового производителя подсолнечника. «Незначительное сокращение валового сбора
будет наблюдаться за счет снижения средней урожайности до 2,14 т/га (2015/16 МГ - 2,2
т/га). При этом уборочная площадь останется неизменной и составит 6,3 млн га», - уточнил
эксперт. Сообщается, что внутренне потребление подсолнечника в Украине также будет
соответствовать уровню прошлого года и составит 13,2 млн т. …
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com, latifundist.com

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

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

Рынок подсолнечного масла Украины:
обзор 2017 года

 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

22.09.2017

В первом полугодии 2017 г. Украина экспортировала подсолнечного
масла в более 100 стран мира на сумму около $212 млн, что на 57% больше
прошлого года. Такие данные приводит Центр поддержки экспорта при УСПП.
В 2016 г. Украина экспортировала подсолнечное масло в 117 стран мира на сумму
$287 млн, что на 24% больше, чем в 2015 году. Согласно данным Центра поддержки
экспорта при УСПП со ссылкой на Государственную службу статистики Украины, в первом
полугодии 2017 г. региональная структура экспорта украинской продукции следующая:
Азия - 54% или $114 млн, Африка - 21% или более $45 млн, Европа - 15% или более $33 млн,
СНГ и Америка, Австралия и Океания - 10% или почти $20 млн. В 2017 г. по сравнению с
первым полугодием 2016 г. украинские компании существенно увеличили экспортные
поставки в такие страны: Египет (на $27 млн или + 29,4%), Малайзию (на $18 млн или +
17,8%), Польшу (более $7 млн или + 314%) и Китай (на 4 млн долл. или + 224%). "У
отечественных экспортеров есть отличная возможность увеличить доходность от экспорта
подсолнечного масла. Для этого им стоит устанавливать прямые контакты с
супермаркетами, а в США, в том числе и с дистрибьюторами с целью поставок масла в
бутилированном виде", - отметил, выступая на конференциях, Денис Красников. По
оценкам экспертов Центра поддержки экспорта при УСПП, реализация подсолнечного
масла в фасованном виде в сравнении с продажами наливом увеличит цену продукта на
20% - с 0,84 евроцента до 1 евро за литр. При этом, по словам эксперта, важно правильно
определить целевые рынки - где есть хорошая цена, дающая высокую добавленную
стоимость. А также вести активные переговоры с дистрибуторами и торговыми сетями. По
словам генерального директора ассоциации "Укролияпром" Степана Капшука, объемы
поставок фасованного подсолнечного масла украинскими поставщиками на европейские
рынки растут. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составляет до
40%. "Нужно учитывать падение цен на наливное масло, которое буквально подталкивает
производителей продавать бутилированное масло", - отмечает г-н Капшук. По его
прогнозам, экспорт фасованного подсолнечного масла из Украины по итогам 2017 г.
вырастет на 30% и достигнет 1 млн т.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua

ОТП Банк продлил срок погашения задолженности
"Укрпродукт групп"
11.09.2017

ОТП Банк продлил срок погашения задолженности холдинговой
компании украинской "Укрпродукт групп" Ukrproduct Group Ltd в сумме
32,3 млн гривен до 8 декабря текущего года.
Как говорится в биржевом сообщении компании, соответствующие изменения были
внесены в кредитное соглашение. Остальные условия соглашения остались без изменений.
Основная сумма долга составляет 32,3 млн грн. Как сообщалось, в июне банк продлил срок
погашения данной суммы до 9 сентября. "Укрпродукт" занимается производством сыра, в
том числе плавленого, сливочного масла, сухого молока и кваса; товары выпускает под ТМ
"Наш молочник", "Народний продукт", "Вершкова долина", прочее. 100% акций компании
принадлежит компании Ukrproduct Group Limited (Великобритания). В январе-июне 2016 г.
Ukrproduct Group Ltd увеличила убыток на 1,6%, или на 0,017 млн фунтов стерлингов до
1,098 млн фунтов стерлингов по сравнению с 1-м полугодием 2015 г., а доход компании за
тот период сократился на 16,1%, или на 1,574 млн фунтов до 8,192 млн фунтов.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
В молочной компании "Данон Украина"
новый глава
11.09.2017

Промышленная группа ViOil в этом году завершила капитальный
ремонт двух своих маслоэкстракционных заводов в рекордные сроки. Об
этом сообщает портал agroportal.ua
«Винницкий масложировой комбинат» (ВОЖК) провел профилактический ремонт
всего за 10 дней. «Это своеобразный рекорд технической службы ВОЖК. Завод успешно
провел подготовку оборудования по переработке семян подсолнечника и с середины
сентября вышел на плановую мощность 2850 т семян в сутки», - россказав коммерческий
директор промышленной группы ViOil Игорь Гадомский. Отмечается, что «Черновицкий
масложировой комбинат» после реконструкции также вышел на свою плановую мощность
переработки 500 т семян подсолнечника в сутки. Для справки: предприятия ViОil могут
перерабатывать 1,1 млн т семян масличных в год. Компания входит в тройку крупнейших
производителей растительных масел в Украине и является лидером по выпуску рапсового
масла. Продукцию экспортирует более чем в 60 стран, в том числе в государства СНГ,
Евросоюза, Юго-Восточной Азии. ПАО «Винницкий масложировой комбинат» является
одним из крупнейших и самых мощных предприятий по переработке масличных культур и
производства растительных масел и жиров в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua

Марек Войтина покинул пост генерального директора компании
"Данон Украина", которую он занимал с 2014 г. С 1 августа 2017 г. Марек
Войтина отвечает за бизнес компании в Польше и Прибалтике.
Генеральным директором "Данон Украина" назначена Натали Алкер (Nathalie
Alquier). Ранее она занимала должность регионального вице-президента по маркетингу в
Европе компании Danone. По словам Алькер, среди ключевых направлений развития
компании - рост йогуртовой и традиционной молочной категорий бизнеса "Данон". Натали
Алькер имеет 20 летний управленческий опыт. Экспертиза включает стратегическое
планирование и развитие направлений производства в FMCG-секторе. До прихода в "Данон"
в Украине Алькер занимала должность вице-президента по росту европейского региона
"Данон", где занималась разработкой и внедрением стратегии роста бренда "Oikos". Раньше
она занимала должность вице-президента по качеству и охраны окружающей среды
глобального бизнес-направления производства молочных продуктов "Данон". В 2005 г.
Натали Алькер была директором подразделения воды "Danone Eaux France" во Франции, а в
2007 г. - генеральным директором подразделения газированных напитков. Группа
компаний Danonе - мировой лидер по производству молочных продуктов, работает в
Украине с 1998 г. Компания в 2006 г. приобрела молокозавод "Родич" (Херсон), который
был модернизирован и переименован в "Данон Днипро". В результате объединения в 2011
г. Danonе и "Юнимилк" к активам группы присоединились киевский гормолзавод
"Галактон" и кременчугский гормолзавод "Кремез". В течение 2014 г "Данон" перенес
мощности столичного "Галактона" на предприятия в Кременчуге и Херсоне. По словам
гендиректора М. Войтины, земельный участок в Киеве компания продала. В феврале 2016
года Danonе перезапустил производство продуктов детского питания ТМ "Тьома"
(производилась на "Галактоне", позже импортировалась из РФ) на мощностях
Кременчугского завода, который после реконструкции производит 55% продаваемой в
Украине продукции "Данон". В настоящее время Danonе реализует в Украине широкий
спектр продуктов: "Актимель", "Активия", "Растишка", "Даниссимо", "Живинка", "Веселый
пастушок", "БиоБаланс", "Тьома", "Простоквашино", "Галактон", "Смешарики", "Кремез".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

З Allseeds хочуть стягнути 24,5 млн грн
заборгованості

Компанія "МІЛКІЛЕНД" хоче визнати недійсним договір
поруки з НБУ по боргам УПБ

Заводы ViOil вышли на плановую мощность
переработки подсолнечника
26.09.2017

29.09.2017

У Господарському суді Києва знаходиться справа про стягнення з
дочірньої компанії Allseeds Group 24,5 млн грн заборгованості. Про це
повідомляє портал Sud.ua, передає agravery.com
У провадженні Господарського суду міста Києва знаходиться справа про стягнення з
дочірньої компанії Allseeds Group - ТОВ «Олсідз Блек Сі» 24,5 млн грн заборгованості, яка
виникла в зв'язку з невиконанням зобов'язань за контрактом з постачальником. В рамках
зазначеного контракту постачальник взяв на себе зобов'язання поставити, а ТОВ «Олсідз
Блек Сі» прийняти і оплатити товар - насіння соняшнику. Однак після поставки кількох
партій товару постачальник був змушений призупинити подальші поставки і звернутися з
претензією про погашення заборгованості і про штрафні санкції у зв'язку зі систематичним
простроченням оплати з боку покупця. Представники компанії постачальника після
півторарічних переговорів щодо погашення зазначеної заборгованості та отримання
остаточної відмови, визначили такий борг безнадійним і продали його на користь
фінансової компанії, що спеціалізується на стягненні проблемної заборгованості — ТОВ
«Фінансова компанія "Фінсоле"», яка й ініціювала зазначений судовий спір. Коментуючи
судовий процес, партнер юридичної фірми Trusted Advisors Артем Подільський, що
супроводжує фінансову компанію, повідомив, що компанія ТОВ «Олсідз Блек Сі» зловживає
своїми процесуальними правами, користуючись формальним тлумаченням умов свого ж
договору, стверджує про відсутність обов'язку оплачувати поставлений і отриманий товар
в зв'язку з відсутністю доказів передачі постачальником певних документів, які, по-перше,
були передані покупцеві, а по-друге, не є обов'язковими з точки зору обов'язку сплачувати
за постачання, зокрема, податкові накладні, які були не тільки передані і отримані ТОВ
«Олсідз Блек Сі» в електронному вигляді, але і використані останнім для відшкодування
ПДВ. Крім того, ТОВ «Олсідз Блек Сі» заявило позов про недійсність договору, і зупинило
процес стягнення до його розгляду (справа №911/2247/17).Судом при цьому накладено
арешт на рахунки ТОВ «Олсідз Блек Сі» з метою забезпечення позовних вимог, а також
триває процес оскарження зупинення провадження у справі.
Читати повністю >>>

Читайте також: Фернандо Ромеро відвідав
завод Allseeds у Южному >>>

За матеріалами agravery.com
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Госпсуд м. Києва порушив провадження в справі за позовом ПАТ
"Мілкіленд Н.В." до НБУ, Українського професійного банку, дочірнього
підприємства "Профітрейд" про визнання договору поруки недійсним.
Раніше СБУ в рамках кримінального провадження №42015100000000795 розслідує
сумнівні операції збанкрутілого «Українського професійного банку» за ознаками злочинів,
передбачених низкою статей Кримінального кодексу: стаття 218-1 «Доведення банку до
неплатоспроможності»; ст. 28 «Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою
змовою, організованою групою або злочинною організацією»; ст. 366 «Службове
підроблення»; ст. 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»;
ст.191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем». За даними слідчих, 24.03.2014 НБУ і УПБ уклали кредитний
договір на 120 млн грн. Як основне забезпечення оформлено майнові права за кредитними
угодами заставною вартістю 545,95 млн грн (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів –
137,96 млн грн). Як додаткове забезпечення виступали майнові права на депозит
майнового поручителя ТОВ «Торговий дім «Мілкіленд»» в розмірі 50 млн грн; акції «УПБ»,
що належали ТОВ «Український інвестиційно-фінансовий альянс» на 280 млн грн; порука
ДП «Мілкіленд-Україна» на 120 млн грн. Нагадаємо, за даними НБУ, основним контролером
УПБ через ТОВ «Український фінансово-інвестиційний альянс» був Євген Балушка. За
неофіційними ж даними, вплив на цей банк мав у т.ч. Анатолій Юркевич – співвласник
групи «Мілкіленд» (Milkiland).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Компанія «Астарта» має плани щодо
переробки молока
18.09.2017

Агропромхолдинг «Астарта» розглядає кілька варіантів можливості
переробки молока, повідомив операційний директор компанії Желько
Ерцег. Про це пише портал agrotimes.net
За його словами, розглядається кілька варіантів в залежності від того, який буде
рівень переробки: кисломолочна продукція, сир, сухе молоко чи інше. «Є різні розрахунки.
Компанія ще аналізує можливості в цій сфері», – зазначив Ерцег. Він додав, що «Астарта»
планує розвивати кооперацію в молочному сегменті, зокрема, сімейні молочні ферми. «Вже
є конкретні домовленості з людьми, які готові вирощувати корів, – зазначив операційний
директор. – Ми готові їм надати ялівок, щодня постачати готовий якісний раціон, а вони
нам будуть віддавати молоко». За його словами, на одній фермі утримуватимуть близько 70
корів, кількість яких через 10 років має збільшитися до 360 голів.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net

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

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

Кернел створив новий молочний
кластер

В Україні скорочується виробництво
хліба
18.09.2017

У с. Максимівка Кременчуцького району пройшла презентація
нових сортів рослин служби тваринництва компанії «Кернел», на якій
проанонсували створення нової організаційної структури.
«Ми кілька років цілеспрямовано працювали в галузі селекції тварин, і вже другий
рік можемо продемонструвати результати нашої праці», - підкреслив керівник служби
тваринництва компанії Михайло Травецький. У планах керівника нової організаційної
структури робота над присвоєнням статусів племінних заводів всім молочним
підприємствам компанії. «Кінцева мета - поступове нарощування реалізації племінного
поголів'я великої рогатої худоби, яке повинно досягти після декількох років показника 3
000 голів за рік», - зазначив Михайло Травецький. Гості мали можливість побачити кращі
досягнення селекційної роботи компанії в тваринництві (теличок різних вікових груп,
нетелей і первісток) і в черговий раз переконатися, що «Кернел» впроваджує інноваційні
практики в усіх бізнес-напрямках. На заході, який було своєрідним підбиттям підсумків
роботи тваринників, були присутні кращі працівники галузі, кожен з яких був відзначений
за свою працю в різних номінаціях.
Читати повністю >>>
За матеріалами nergolife.info
Крупный молокозавод уходит
банку за долги

22.09.2017

Хозсуд Львовской обл. в рамках дела о банкротстве ЧАО «Галичина»
признал денежные требования «Укрэксимбанка» к предприятию на 889,4
млн грн как такие, которые обеспечены залогом компании-должника.
Свои требования «Укрэксимбанка» обосновывал генеральным кредитным
договором №151213N2 от 20.03.2013, заемщиками по которому были «Галичина» и
«Ковельмолоко» (эти же компании выступали поручителями по сопроводительным
займам). Как отмечается, по состоянию на 23 ноября 2015 г. задолженность «Галичины»
перед «Укрэксимбанком», которая возникла в связи с невыполнением обязательств по
генеральному соглашению и заключенным в его рамках кредитным договором, составила
$27,8 млн. Между «Укрэксимбанком» и «Галичиной» были заключены, в частности, договор
залога, предметом по которому является право интеллектуальной собственности на знаки
для товаров и услуг - торговые марки «Мои коровки» и «Галичина»; договор залога,
предметом по которому является готовая собственного производства продукция на складе
(сухое обезжиренное молоко и масло) в количестве 490 т; договор залога, предметом по
которому выступают товары в обороте, молочная продукция собственного производства в
ассортименте, а также другие договора. Для справки: компания «Галичина» была основана
в 1998 году. Производит продукцию под торговыми марками «Галичина», «Мои коровки»,
«Молочна родина». В 2010 году «Западная молочная группа» (подконтрольная группе
«Континиум» Степана Ивахива и покойного Игоря Еремеева) объединилась с ЗАО
«Галичина» (бенефициарами которого были львовяне Андрей Король, Сергей Гибай, Юрий
Ложкин). Объединенная молочная структура сохранила название «Галичина». По данным
НКЦБФР, владельцем 100% акций ЗАО «Галичина» (как и владельцем 98,9% акций ПАО
«Ковельмолоко») является кипрская компания «Бросмонт Холдингз Лимитед».
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
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Виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні в січні-серпні
ц.р. склало 697 тисяч тонн, що на 7,2% менше, ніж за аналогічний період
2016 р. Про це повідомила Державна служба статистики України.
Згідно з повідомленням, у серпні цього року вироблено 89,7 тисячі тонн хліба, що на
0,1% менше, ніж у попередньому місяці, і на 7,4% менше, ніж у серпні 2016 року. Обсяг
виробництва борошна за вказаний період становить 1,24 мільйона тонн, що на 0,6% менше
показника за січень-серпень минулого року. При цьому в серпні поточного року обсяг
виробництва даної продукції становить 172 тисячі тонн, що на 14,2% більше липневого
показника та на 4,9% менше, ніж було вироблено в серпні минулого року. Держстат
відзначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної
Республіки Крим та Севастополя, а також зони проведення антитерористичної операції.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com
В Україні дефіцит кваліфікованих
пекарів та кондитерів
30.09.2017

В Україні серед роботодавців черги за робітничими професіями,
зокрема у харчовій промисловості. Не вистачає пекарів, кондитерів,
технологів. Про це пише Fakty.ictv.ua.
У компанії «Київхліб» значна частина працівників не мають спеціалізованої освіти.
На підприємстві зазначають, що кваліфікованих робітників бракує, тому часто всьому вчать
самі. Лише наразі відкрито понад 40 вакансій. Потребують пекарів, кондитерів,
формувальників тіста. Зазначається, що нараз попит на фахівців ― величезний. Лише у
Києві на одного пекаря, який шукає роботу, ― 23 вакансії. У Центрі зайнятості визнають, що
більшість фахівців виїздить за кордон, бо зарплати там значно вищі. Ще одна проблема
полягає в тому, що професія пекаря не є популярною серед молоді. Відзначимо, ПАТ
"Київхліб" у 2017 році почав поставляти в Сполучені Штати продукцію власного
виробництва. Про це повідомив голова правління компанії Володимир Череда на пресконференції в Києві. "Ми відправляємо на експорт продукцію тривалого зберігання пряники, соломку, сухарики, сушку. Найбільше відправляємо в Німеччину. Постачаємо
продукцію в Середню Азію, країни Балтії, Ізраїль, Канаду", - повідомив Володимир Череда.
"Здійснили перші поставки на американський ринок, куди експортуємо пряники і
заморожені торти", - додав він. Череда повідомив, що вивчаються можливості експорту в
інші країни, але не деталізував ці плани. За його словами, на даний час "Київхліб"
відправляє на експорт 35% виробленої продукції в сегменті тривалого зберігання, 65%
реалізує на внутрішньому ринку. Нагадаємо, компанія «Київхліб» має намір інвестувати 5-7
млн гривень у виробництво заморожених напівфабрикатів хліба для поставок на зовнішні
ринки. "Київхліб" створене в 1996 році шляхом перетворення державного підприємства
"Київхлібпром". Найбільший виробник хліба і хлібобулочних виробів в Києві. До складу
компанії входять дев'ять виробничих майданчиків в столиці та Київській області. На
виробничих потужностях випускається 550 тонн хлібобулочних і 10 тонн кондитерських
виробів на добу. Асортимент продукції нараховує близько 250 найменувань.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украина за год увеличила экспорт молочной
продукции в пять раз
14.09.2017

Экспорт молочных продуктов из Украины в июле 2017 г. в денежном
выражении составил $23,6 млн, что в пять раз больше, чем в июле прошлого
года. Об этом пишет портал allretail.ua
Как сообщили в Совете по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), в июле
традиционно главными экспортными группами оставались сливочное масло (41%
экспортной выручки), молоко и сливки сгущенные (36%). Экспорт сыров принес 11%
выручки, молочной сыворотки - 8%, молока и сливок несгущенных - 3%, кисломолочной
продукции - 1%. Первенство в экспорте сухого молока и сливок в июле принадлежало
трейдинговой компании ""ТЕП" Вертикаль" (13,5% экспорта в натуральном выражении). За
ней расположились "Винницкий молочный завод "Рошен" (10,9%), "Белоцерковская
агропромышленная группа" (7,5%), "Ружин-молоко" (5,3%) и "Веселиновский завод сухого
обезжиренного молока" (4,1%). Таким образом, пять крупнейших экспортеров обеспечили
41,3% поставок сухого молока и сливок за границу в июле. ТОП-5 экспортеров масла в
указанный период: "Винницкий молочный завод "Рошен" (11%), "Староконстантиновский
молочный завод" (8,1%), "Радивиловмолоко" (6%), "Альма-Вита" (5,5%), "Тернопольский
молокозавод" (5,3%). Эти компании обеспечили 35,9% экспорта масла. Пять основных
экспортеров сыра в июле отгрузили за границу почти 80% от всего объема поставок из
Украины. В частности, "Бель Шостка Украина" - 31,6%, "Комо-Экспорт" - 21,4%, "Милкиленд
Интермаркет" - 9,5%, "Лакталис-Украина" - 9,2%, "Клуб Сыра" - 8,2%. Как сообщалось,
экспорт молочных продуктов из Украины в январе-июне 2017 года составил $117,2 млн,
что на 76,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом внутреннее
производство молочной продукции падает. По итогам июня по сравнению с маем выпуск
товарного молока уменьшился сразу на 10% до 35 тыс. т, кисломолочных продуктов - на
4%, до 34 тыс. т, а творожной продукции - и вовсе на 13%.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

Суд оставил под арестом имущество кондитерской
корпорации Roshen в Липецке
13.09.2017

Басманный суд Москвы продлил срок ареста, наложенного на 12
объектов
недвижимости кондитерской
корпорации
Roshen
на
предприятии ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен".
"По ходатайству следователя срок обеспечительного ареста, наложенного на 12
объектов недвижимости, продлен до 13 декабря", - сообщила пресс-секретарь суда Юнона
Царева. Под арестованное имущество фабрики попали склад готовой продукции, четыре
цеха, здание подсобного корпуса, а также семь земельных участков общей площадью более
700 тыс. м². Обеспечительная мера позволяет фабрике эксплуатировать арестованной
имущество, однако запрещает продавать его или сдавать в аренду. 28 апреля кондитерская
корпорация Roshen заявила об аресте имущества ОАО "Липецкая кондитерская фабрика
"Рошен" общей стоимостью 2 млрд рублей. Как сообщалось, суд в декабре 2016 года
наложил арест на имущество Липецкой фабрики - 14 объектов недвижимости, в частности,
на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных
участков общей площадью более 700 тыс. кв. м в рамках уголовного дела о якобы
разворованных из бюджета РФ 180 млн руб. за счет якобы незаконного возмещения НДС. В
июне стало известно, что липецкая кондитерская фабрика, склад готовой продукции и
торговый дом ООО "Рошен" полностью остановили деятельность в России.
Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает
Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод (Украина);
Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия). Производственная деятельность
Липецкой фабрики (РФ) была остановлена с 1 апреля 2017 года.

Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Владимир Авраменко: АВК будет делать ставку
на качество и инновации

 ПЕКАРСЬКА & КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

14.09.2017

Латвийские инвесторы построили
хлебозавод в Чернигове
21.09.2017

Компания "Рижский хлеб" запустила в Чернигове хлебозавод,
проектные мощности которого рассчитаны на 15 тонн продукции в сутки.
Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.
На первом этапе предприятие работает в тестовом режиме, изготовляя порядка 3
тонн продукции. По словам генерального директора предприятия Геннадия Макаренко,
предприятие было построено с нуля за 15 месяцев. "Ориентированный объем инвестиций
достигает €3-5 млн", - говорит Макаренко. Завод выпускает 16 сортов продукции. Помимо
хлеба планируется производство гренок, чипсов и сухариков. Продукция реализуется в
магазинах "Лис Микита" и "Сильпо" в ТРЦ Hollywood в Чернигове, в дальнейшем хлеб
данного завода появится в других городах Украины. Согласно данным Госстата, за семь
месяцев 2017 г. в Украине произведено 608 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что
на 7,2% меньше, чем в 2016 г. В июле было произведено 89,8 тыс. тонн хлеба.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Будущее шоколадной отрасли Украины и компании АВК в том
числе – в разработке инновационных продуктов и гарантировании
качества своей продукции. Такое мнение высказал владелец компании
АВК Владимир Авраменко.
Владимир Авраменко: «Наше будущее в инновациях, а это очень глубокая и
многолетняя работа. Суть компании АВК - в гарантии качества и инновационности. Горды
тем, что наша компания в течение этих лет создала продукты, которые «неподъемны» для
других производителей. Мы приняли решение, что за 5 лет приложим максимум усилий,
чтобы город Днепр с гордостью называли шоколадной столицей Украины». Во время
мероприятия Владимир Авраменко также отметил: «Знание и команда - в этом наша сила!
Мы гордимся тем, что являются ровесниками Украины. В течение этих 25 лет мы
сформировали профессиональную команду и горды за бренд АВК». В форуме приняли
участие также ведущие университеты страны, деловые СМИ, ассоциации, издательства и
другие структуры, которые способствуют развитию торгового бизнеса в Украине и за ее
пределами. Представители компаний-производителей провели ряд бизнес-переговоров по
вопросам сотрудничества по поставке товаров в торговые сети Украины и мира.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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Экспорт кондитерских изделий из Украины
в I полугодии вырос на 11%

 ПЛОДООВОЧЕВА КОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

15.09.2017

В I полугодии 2017 года, после резкого падения в 2014-2016 годах,
экспорт кондитерских изделий вырос на 11% в сравнении с аналогичным
периодом 2016 года. Об этом сообщает rbc.ua
В Центре поддержки экспорта при Торгово-промышленной палате Украины
отмечают, что причиной стал активный процесс переориентации экспортеров
кондитерских изделий на новые, часто не традиционные для Украины международные
рынки после потери рынка сбыта в России. По мнению аналитиков центра, наиболее
перспективными рынками сбыта для украинской "кондитерки"являтся такие страны СНГ,
как Казахстан, Беларусь, Молдова, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и другие, а также
соседние Польша с Молдовой и удаленные Ирак и Монголия. На сегодня, традиционными
потребителями отечественной кондитерской продукции выступают страны СНГ, на
которые приходится более 50% продукции. В нынешнем году украинские кондитерские
изделия начали пользоваться высоким спросом на рынках Польши (прирост +120%), Ирака
(более 130%) Литвы (почти 60%) и США (+38%).
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
NESTLÉ закуповує 70% сировини
з місцевих джерел
18.09.2017

Nestlé закуповує 70% сировини на локальних ринках, з місцевих
джерел. Це ж стосується і львівської кондитерської фабрики «Світоч»,
контрольний пакет акцій якої належить Nestlé.
Директор фабрики «Світоч» Ярослав Гузєєв повідомив, що на українському ринку
підприємство купує борошно, цукор, цукрову пудру, сухе молоко, кондитерські жири,
найкращої якості. Зокрема, по борошну у нас дуже суворі вимоги, використовуємо тільки
найвищий сорт, в іншому випадку вафельний лист буде грудкою, - зазначив директор
фабрики. Для відбору постачальників у кінці року проводять конкурс. По кожному
постачальнику проводиться аудит від Nestlé: перевіряються сертифікати, технології,
відбувається огляд виробництва. Був випадок під час перевірки: в цехах все блищить, все
добре, а потім помітили сходи на дах, а там стоїть бак чорний, вкритий іржею, і з того бака
вода постачається на виробництво. Такому постачальнику відмовили, тому що не виконані
необхідні умови зберігання води, - розповів Гузєєв. Проблем з постачальниками з
кондитерського напрямку не відчувається, за словами директора «Світоча», оскільки в
Nestlé діє програма розвитку фермерських господарств відповідно до європейських вимог.
Сировина і готова продукція направляються до великого сучасного логістичного центру,
який фабрика обладнала за Львовом в селі Малехові. Там працює потужна лабораторія —
одна з кращих в Україні і Східній Європі. Уся сировина проходить багаторівневий контроль
від зовнішнього огляду до бактеріологічного аналізу.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Компания "Конти" начала производить десерты на
кондитерской фабрике в Константиновке
27.09.2017

ПАО "Производственное объединение "Конти" возобновила
производство десертов Bonjour Konti, тарталеток "Шанталь" и BizKonti,
запустив линию на Константиновской кондитерской фабрике.
Мощность линии 200 тонн продукции в месяц. При производстве кондитерских
изделий используется импортное и отечественное сырье. В компании заявили, что
произведенные в Украине десерты будут идти на экспорт. "Планируем продавать десерт
Bonjour Konti в страны ЕС (Латвия, Литва, Польша, Румыния, Германия), а также в США,
Иран, Ирак, Израиль, Грузию, Молдову, Армению, Азербайджан, Беларусь", - сообщили в
компании. В 2015 году "Конти" сократила чистую прибыль в 11 раз по сравнению с 2014
годом - до 64,5 млн грн. Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ее нераспределенная прибыль за
прошлый год составила 1 млрд грн, что на 8,3% больше, чем в 2014 году. Отметим, что до
2014 года компания владела тремя фабриками в Донецке, Горловке и Константиновке.
Сейчас у "Конти" только 1 фабрика на территории Украины - Константиновская
кондитерская фабрика. Еще две фабрики в России, а именно в Курске. Компания выпускает
продукцию под ТМ Bonjour Konti, Amour, Timi, "Супер-Контик", "Белиссимо" и др. Основным
бенефициаром "Конти" является Борис Колесников.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
В Roshen відбулися кадрові
зміни
29.09.2017

Кондитерська корпорація Roshen звільнила з посади члена
наглядової ради Кременчуцької кондитерської фабрики (Полтавська обл.)
Антона Яковенка й призначила замість нього В'ячеслава Москалевського.
Згідно з повідомленням фабрики в системі розкриття інформації Національної
комісії з цінних паперів і фондового ринку, Яковенко був членом наглядової ради протягом
п’яти місяців. Москалевський призначений на цю посаду строком на три роки. Акціями
фабрики Яковенко не володіє. Раніше Москалевський обіймав посаду голови наглядової
ради ПрАТ «Племзавод "Літинський"» і наразі є президентом корпорації Roshen. Він володіє
100 простих іменних акцій, або 0,00097% статутного капіталу фабрики. Крім того,
наглядова рада Вінницької кондитерської фабрики, що входить до корпорації Roshen,
звільнила тимчасово виконуючого обов'язки директора Андрія Сукачова та призначила
директором Сергія Гуськова. Відповідне рішення наглядова рада прийняла 28 вересня.
Сукачов був тимчасово виконуючим обов'язки директора протягом 17 днів. Гуськова
призначено з 2 жовтня строком на 1 рік. Раніше він обіймав посаду генерального директора
ПрАТ «Київська кондитерська фабрика "Рошен"». Нагадаємо, у червні корпорація Roshen
завершила процес консервації Липецької кондитерській фабрики (Росія).
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Крупнейший производитель органического березового
сока начнет экспорт в Австралию
11.09.2017

Черновицкая компания "Лилак", которая специализируется на
производстве органического березового сока, а также консервации,
выходит на австралийский рынок.
Компания намерена поставлять в Австралию три наименования продукции под ТМ
"Pani Olena". Хотя этикетка продукции содержит украинские национальные мотивы,
компания не ориентирована исключительно на диаспору. "Мы ориентированы на
потребителей, которые предпочитают органическую продукцию. Это не только диаспора.
Наша целевая аудитория шире", - уточняют в компании. "Лилак" входит в единую группу
компаний вместе с ООО "Галс ЛТД" и ООО "Грандвест", которые также специализируются на
производстве органических соков (ТМ "Spring drops", "Глибкон", "Панська легенда"). Выход
на рынок Австралии не первый для компании "Лилак". Продукция представлена на рынках
Польши, Румынии, Венгрии, Чехии, Франции, Италии, Германии и Швейцарии. По оценкам
Минагропрода, внутреннее потребление органических продуктов в 2017 г. может достичь
€25 млн. По состоянию на 01.06.2016 г. в органическом секторе Украины зарегистрировано
239 предприятий, из которых 162 - сельхозпроизводители. Рынок потребления привязан к
большим городам: Киев, Одесса, Львов, Харьков, Днепр. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
AGRANA FRUIT святкує 20-річний ювілей
успішної діяльності в Україні
20.09.2017

«Аграна Фрут» спеціалізується на переробці фруктів та ягід.
Компанія виконує повний цикл робіт: від вирощування та заготовлення
сировини до переробки та випуску готової продукції
На підприємстві в Вінниці AGRANA FRUIT виробляє 65% від загального асортименту
міжнародного концерну, є важливим роботодавцем та вагомим платником податків.
AGRANA FRUIT була одним з перших великих австрійських інвесторів в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Европа стала основным покупателем
украинских соков
28.09.2017

Украина с начала года экспортировала 27 тыс тонн соков почти на $21
млн. Так, сейчас 45% украинских соков экспортируется в Польшу. Об этом
пишет Landlord.ua.
В 2015 году доля этой страны была всего 18%. 11% украинских соков покупает
Словакия, 6% - США. А вот белорусы постепенно отказываются от украинских напитков.
Также отмечается, что до 2014 года около 50% экспортного сегмента составлял российский
рынок. Сейчас производители переориентируются на сбыт в Западную Европу. Напомним, в
июне Украина полностью исчерпала квоты на беспошлинные поставки в Евросоюз по 9
товарам. Так, полностью использованы беспошлинные квоты на мед, кукурузу, сахар,
ячменную крупу, пшеницу, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок. Отметим,
что в первом половине 2017 года украинский экспорт в страны Европейского Союза вырос
на 22% и составил $8,4 млрд, а импорт увеличился на 29% - до 10,5 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 НАПОЇ

Обзор рынка безалкогольных напитков
Украины за 2017
12.09.2017

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

В Украине на 2% сократился выпуск пива и на 9,3%
увеличилось производство солода

13.09.2017

Кабинет министров новым временно исполняющим обязанности
директора ГП Укрспирт Юрия Лучечко. Соответствующее распоряжение
опубликовано на правительственном портале.
"Согласиться с предложением Министерства аграрной политики и продовольствия о
временном возложении исполнения обязанностей директора Государственного
предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности Укрспирт на советника
директора указанного предприятия Лучечко Юрия Михайловича", - говорится в
постановлении. Ранее Лучечко также занимал должность заместителя председателя
объединенной профсоюзной организации ГП Укрспирт и был директором Сторонибабского
спиртзавода. Также Лучечко был помощником народных депутатов Николая Катеринчука
(Наша Украина, 6-й созыв) и Николая Кадыкало (Народный фронт, 8-й созыв). …
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ

История украинской горилки: от частных винокурен
до мирового признания
06.09.2017

Одно из самых известных мест, где традиционно изготавливаются
качественные и известные во всем мире алкогольные напитки, небольшой город на Винничине Немиров.
Его название сейчас знают практически в любом уголке мира, а сформировало эту
известность местное производство настоящей украинской водки Nemiroff. Место рождения
Nemiroff больше напоминает спа-курорт, чем производство. Недаром саму местность
называют "краем тысячи озер". Чистейшая вода идеально подходит для создания мягкого
природного вкуса Nemiroff, а местный чернозем - для роста злаковых и получения
высококачественного урожая пшеницы. Сверхсовременное производство абсолютно
экологично и призвано сохранить природу в первозданном виде. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Симферопольский вино-коньячный завод
признан банкротом

13.09.2017

В Украине в некоторой мере снизился выпуск пива, но при этом
увеличился выпуск солода. Об этом сообщили в ЗАО «Укрпиво» со ссылкой
на данные генерального директора Кореньковой М.
"Согласно сообщению, экспертная оценка объема производства пива по Украине
(кроме пива безалкогольного с содержанием спирта до 0,5 об.%) за 8 месяцев 2017 - 129,1
млн. дал, что составляет 98,0% к аналогичному периоду 2016 и производство солода - 208
006 тонн, что составляет 109,3% к аналогичному периоду 2016 г.», - сказано в сообщении.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Надолго ли мода на крафтовое
пиво в Украине
16.09.2017

Волна популярности крафтового пива пришла в Украину несколько
лет назад из США. Какое пиво имеет право называться крафтовым и сколько
пивоварен в Украине варят "пиво с душой"?
Термин "крафтовое пиво" ввел американский журналист Винс Коттон в 1984-м году
для обозначения продукта от маленьких пивоварен, которые варят пиво по традиционным,
"ремесленным" рецептам. Сейчас культура производства и потребления крафтового пива в
США настолько развилась, что крафтовые пивоварни захватили уже четверть всего
пивного рынка. В Украине крафтовое пиво отвоевало пока около 1% рынка, но этот тренд с
каждым днем все распространяется. В столице, конечно же, он виден нагляднее, чем в
регионах: здесь уже десятки баров и пабов привлекают посетителей именно крафтом,
сваренным в маленьких пивоварнях по авторским рецептурам, один за одним проходят
пивные фестивали, где внимание гостей к крафтовому пиву явно сильнее, чем к массмаркету. В преддверии фестиваля пивной культуры Kyiv Beer Festival, который пройдет 7-8
октября на "Арт-заводе Платформа" и на котором соберется более 40 пивоварен, домашних
и контрактных пивоваров, а также будут эксперты этой сферы со всех уголков Украины, мы
решили узнать о крафтовом пиве из первых уст - у самих пивоваров. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Украинские пивовары провели Всемирный день
ответственного потребления пива

14.09.2017

Симферопольский вино-коньячный завод
- признан банкротом,
пишет обозреватель «ОЛИГАРХА» Егор Кажанов в статье «Ячмень под
глазом: от создателей Black Jack и Jack Talker».
«На протяжении последних лет Симферопольский вино-коньячный завод (СВКЗ)
доставил немало головной боли крупнейшим алкогольным холдингам мира, - напоминает
автор материала. - В списке его «жертва» оказались такие гранды, как британский холдинг
Diageo, американская Brown-Forman Corporation, французская Pernod Ricard. Причиной
этого стала нетривиальная маркетинговая политика, благодаря которой его продукцию
стали активно обсуждать за рубежом». Целый ряд всемирно известных производителей
виски и коньяка обратились в суд из-за того, что торговые марки «СВКЗ», мягко говоря,
копировали их бренды. В итоге алкогольные холдинги один за другим выиграли судебные
споры в течение 2016-2017 г. Сегодня же Хозяйственнный суд Днепропетровской области
принял решение о признании Симферопольского ВКЗ банкротом …
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
ДП «Укрспирт» експортуватиме горілку
до Німеччини
26.09.2017

ДП «Укрспирт» експортуватиме горілку власної торгівельної марки до
Німеччини, про це в ході зустрічі домовились керівник підприємства Юрій
Лучечко із засновником компанії MAXIFOOD Марко Бокачо.
Йдеться про горілку ТМ «Старожитня», яка виробляється на Луцькому МПД ДП
«Укрспирт» та зараз готується до презентації. Марко Бокачо зауважив, що ця горілка має
велике майбутнє на європейському ринку, адже поєднує усі необхідні для цього складові:
якість, смакові властивості, доступну ціну та стильний дизайн пляшки. «Зараз основним
завданням нашого підприємства є відновлення його експортного потенціалу і горілка ТМ
«Старожитня» є першим важливим кроком на цьому шляху. Це перша горілка державного
виробництва, що виходить на європейський ринок. Вірю, що це дуже перспективний
напрямок і наша продукція зможе бути конкурентоспроможною, як серед представників
української діаспори, так і серед європейських споживачів, для цього в нас є необхідні
виробничі потужності, якісна сировина і зручне географічне розміщення» - коментує т.в.о.
директора – радник директора ДП «Укрспирт» Юрій Лучечко». Наразі, до відправлення вже
готується перша партія горілки. Окремо європартнер відзначив якість українського спирту
та висловив бажання вести переговори про його поставку до Італії та Франції.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ДП «Укрспирт»
 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО

Оккупанты продают завод шампанских
вин в Крыму
20.09.2017

Оккупационная власть Крыма выставит на продажу 100% акций
завода "Новый свет". Об этом сообщила "министр имущественных и
земельных отношений" полуострова Анна Анохина.
Актив предварительно оценен в 1,4 млрд руб. (около 24 млн долл.). "Предлагается ...
использовать способ приватизации - продажа имущества на конкурсе", - сказала Анохина.
Планируется, что условиями конкурса предусмотрено обязательство инвестора произвести
модернизацию производства на сумму не менее 700 млн руб., что позволит увеличить
объем производства до 3 млн бутылок в год. Сейчас мощность завода - 1 млн бутылок
шампанских и 600 тыс. бутылок игристых вин в год. Напомним, что в апреле председатель
правления ПАО "Совфрахт", одного из крупнейших транспортно-логистических холдингов
в России Дмитрий Пурим заявил о намерении претендовать на покупку захваченного
оккупационными властями крымского завода шампанских вин "Новый свет". Добавим, что
в 2014 г. Европейский союз ввел санкции против 9 крымских компаний, четыре из которых
являются производителями вин и алкогольных напитков, в частности и "Новый мир". В том
же году, Совет ЕС запретил импорт товаров из Крыма.
Читать полностью >>>
По материалам depo.ua
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Пивовары Украины и отраслевая ассоциация пивоваров «Укрпиво»
провели Всемирный день ответственного потребления пива, который
ежегодно проходит в более чем 70 странах.
Таким образом пивоваренная отрасль снова привлекает внимание общественности
к проблеме продаж алкоголя несовершеннолетним. Статистика потребления алкоголя
украинскими подростками, как и подростками во всем мире, остается довольно высокой.
Так, согласно данным проекта Фонда UNICEF «Здоровье и поведенческие ориентации
молодежи», проведенного в 2015 г., почти 84% украинцев, не достигших 18 лет, пробовали
алкоголь, а пиво употребляли более 20% подростков. Тем не менее в течение последних
нескольких лет наблюдается положительная динамика: с 2011 года данный показатель
снизился на 6%. Одной из причин потребления несовершеннолетними алкогольных
напитков является несоблюдение продавцами элементарных правил торговли. Так,
несмотря на то, что законом запрещено продавать алкоголь лицам, не достигшим 18 лет,
кассиры далеко не всегда просят молодежь показать паспорт. Более того, многие взрослые
покупатели откликаются на просьбы подростков купить им алкоголь. Эксперты связывают
данную проблему с отсутствием культуры ответственного отношения к потреблению
алкогольных напитков, а также общения между взрослыми и детьми об алкоголе как части
воспитания. В 2015 году «САН ИнБев Украина» и Carlsberg Ukraine подписали Меморандум
«О намерениях развивать партнерство и предпринимать меры по профилактике продажи
пива несовершеннолетним». Данная практика была позаимствована у европейских коллег
и помимо Меморандума предусматривает проведение Всемирного дня ответственного
потребления пива. Цель проведения мероприятия – напомнить обществу о личной
ответственности каждого и необходимости соблюдения норм закона, когда речь идет о
потреблении и продаже алкоголя несовершеннолетними. Ежегодные акции ко Всемирному
дню ответственного потребления пива направлены на предотвращение продаж пива
подросткам, а также на стимулирование активной позиции взрослых покупателей. Так,
одним из 18 правил Меморандума предлагается сделать замечание продавцу, если
покупатель стал свидетелем продажи пива молодому покупателю без паспорта. ...
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
Експорт українського пива
зріс на 75%
29.09.2017

За перше півріччя 2017 року експорт з України безалкогольних
напоїв з цукром зріс майже на 25%, а пива - на 75% порівняно з
аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляють експерти
Центру підтримки експорту при УСПП.
У грошовому вираженні експорт українських безалкогольних напоїв з цукром склав
близько $21 млн. Пива за вказаний період було продано на зовнішні ринки на $13,5 млн. На
думку віце-президента УСПП, координатора Центру підтримки експорту при УСПП Дениса
Краснікова, збільшення експорту українських напоїв відбулося завдяки ефективній роботі
виробників зі світовими торговельними мережами і розширенню ринків збуту продукції.
“Міжнародні торгові мережі належним чином оцінили наші напої у співвідношенні “цінаякість”, - говорить Денис Красніков, - Особливо відзначив би активну позицію виробників у
питанні розширення й освоєння нових ринків. Якщо з тієї ж “безалкоголки”, яка
експортувалася майже у 80 країн світу, раніше це були в основному країни СНД (63%
експорту), то тепер українські постачальники активно працюють на ринках Європи
(Польща +90%, Латвія +24%, Німеччина + 6%), а також Азії і Африки, збільшивши свої
поставки в ці країни в 2,5 разу”. Значно краще йдуть справи у експортерів солодового пива,
які підвищили експорт своєї продукції на 75%. Пиво експортується майже у 60 країн світу,
серед яких основна частка припадає на держави СНД —- 82%, зокрема, Білорусь і Молдову.
При цьому, як зазначають у Центрі підтримки експорту, поступово пивовари розширюють
експортні ринки, зокрема, за рахунок Алжиру, Гани і ПАР. Зростає експорт до Грузії
(+139%), Литви (+23%), Ізраїлю (+72%) і Китаю (+28%).
Читати повністю >>>
За матеріалами news.finance.ua
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Уряд схвалив Стратегію у сфері протидії незаконному
виробництву та обігу тютюнових виробів

Как мораторий на экспорт леса повлиял на деревообрабатывающую промышленность

23.08.2017

За рекомендацією місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та
Україні (EUBAM) Мінфін розробив Стратегію у сфері протидії незаконному
виробництву та обігу тютюнових виробів.
Вона визначає конкретні кроки для досягнення поставлених цілей, а також
передбачає розробку плану заходів з реалізації Стратегії. Основні напрями протидії
нелегальному виробництву та обігу тютюнових виробів лежать у площині повноважень
органів виконавчої влади, на які буде покладено обов’язок з її виконання. Тому реалізація
Стратегії не потребуватиме додаткових видатків з бюджету. Що це дає: зменшення
нелегального виробництва та обігу тютюнових виробів в Україні; протидія незаконному
переміщенню через митний кордон України; корочення споживання та покращення
здоров’я і добробуту населення України та інших країн; осилення співпраці з
європейськими та міжнародними організаціями у сфері протидії нелегальній торгівлі
тютюновими виробами, зокрема з OLAF, Europol та SELEC; впровадження новітніх
технологій у сфері протидії нелегальній торгівлі тютюновими виробами. …
Читати повністю >>>
За матеріалами minfin.gov.ua
Ассоциация "Укртютюн" выступает за введение уголовной
ответственности за контрабанду сигарет

07.09.2017

Ассоциация производителей сигарет “Укртютюн” считает основной
задачей по борьбе с нелегальным рынком введение криминальной
ответственности за контрабанду сигарет.
“Основной задачей в борьбе с нелегальным рынком мы видим введение уголовной
ответственности за контрабанду сигарет в особо крупных размерах. Административный
штраф плюс конфискация товара и транспортного средства не являются для
контрабандистов существенным риском – сверхприбыль покроет все с лихвой. Необходимо
суровое уголовное наказание”, – сообщила в комментарии агентству “Интерфакс-Украина”
генеральный директор ассоциации “Укртютюн” Валентина Хоменко. По ее словам,
контрабанда табачных изделий отнесена законодательством многих стран ЕС к уголовным
преступлениям и карается, в том числе, лишением свободы. Среди этих стран – Германия,
Франция, Италия, Чехия, Литва. “На рассмотрении украинского парламента находится
законопроект №4327, предусматривающий уголовную ответственность за контрабанду
подакцизных товаров в особо крупных размерах (стоимость которых в тысячу и больше раз
превышает необлагаемый минимум доходов граждан). Профильный комитет рекомендует
принять его в первом чтении”, – отметила гендиректор. В.Хоменко обратила внимание, что
внесенные в ноябре 2016 года изменения в законодательство, согласно которым
уполномоченные органы обязаны приглашать на уничтожение конфискованных сигарет и
оборудования для их изготовления производителей, импортеров и представителей
ассоциаций выполняются с нарушениями.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
Компания "BAT Украина" инвестирует 123 млн грн в расширение
производства Прилукской фабрики
07.09.2017

Компания "British American Tobacco Украина" инвестирует 123
млн грн в капитальное строительство новых производственных
помещений в "А/О Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" (Черниговская
обл.) в течение 2017-2018 гг.
Проект предусматривает увеличение на предприятии табачного и сигаретного
цехов. Это позволит в ближайшие месяцы установить дополнительные линии для выпуска
экспортной продукции. "Сегодня мы экспортируем произведенную в Украине продукцию в
Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан и Сингапур. Активно изучаем
возможности, появившиеся благодаря заключению Украиной соглашений о свободной
торговле с другими странами. Уверен: огромный экспортный потенциал нашей украинской
фабрики, являющейся одним из самых современных производств группы British American
Tobacco в мире, позволит вскоре существенно увеличить объемы и расширить географию
поставок продукции", - цитирует пресс-служба директора по производству региона
Украина, страны Кавказа и Центральной Азии, Молдова и Беларусь / UCCAB Артема
Скрипку. Как сообщалось, ЧАО "А/О Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" в 2016 году
увеличила чистый убыток в 1,8 раза по сравнению с 2015 годом – до 2,342 млрд грн.
Чистый доход от реализации вырос на 26,3% - до 5,215 млрд грн, валовый составил 917,8
млн грн против 635,8 млн грн валовой прибыли в 2015 году. ЧАО "А/О Табачная компания
"В.А.Т.-Прилуки" основана в 1993 году на базе Прилуцкой табачной фабрики. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компания "JTI Украина" ожидает от правительства среднесрочной
стратегии повышения акцизов на 20% ежегодно
11.09.2017

Среднесрочная стратегия повышения спецставки акцизного налога
на табачные изделия на 20% ежегодно должна быть разработана
правительством для гармонизации с европейскими ставками.
"В рамках этой дискуссии (о повышении акцизов - ИФ) "JTI Украина" предлагает
принять долгосрочный план повышения акцизных ставок до уровня европейских, который
предусматривал бы ежегодное повышение специфической и минимальной ставок акциза
на 20%", - сказал енеральный директор компании "JTI Украина" Виктор Веклич в интервью
агентству "Интерфакс-Украина". По его словам, это позволит гармонизировать украинские
ставки с европейскими в течение 8-13 лет, что очень близко к тем срокам, которые
понадобились странам Восточной Европы на гармонизацию. "При этом такой сценарий не
будет шоковым ни для государства, ни для отрасли, ни для потребителей. Мы считаем, что
адвалорная составляющая должна оставаться на том уровне, на котором она есть сегодня",
- отметил гендиректор компании. В.Веклич добавил, что сейчас представители отрасли
совместно с Министерством финансов работают над предсказуемым трехлетним планом
повышения ставок, но ведомство намерено в 2018 г. повысить специфическую ставку
акциза почти на 30%. По информации компании, цены на сигареты в 2017 г.
стабилизировались по сравнению с 2015-2016 гг., когда отрасль находились в состоянии
ценовой войны. "Средняя цена пачки сигарет на рынке за шесть месяцев 2017 г. возросла
почти на 10%. Хотя должна была бы вырасти, минимум, на 20%, если бы 40%-ое
повышение акциза с 1 января 2017 г. немедленно передавалось в цену", - уточнил
руководитель "JTI Украина". По его словам, случаи необоснованного занижения цен
встречаются до сих пор и риск повторения масштабных ценовых войн остается.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Мораторий на экспорт леса-кругляка, который заработал по всем
породам древесины с 1 января 2017 г., привел к росту капитальных
инвестиций до 3,1 млрд грн уже за І полугодие 2017 г.
"То есть инвестиции в отрасль выросли вдвое", - заявил председатель Комитета по
вопросам промышленной политики и предпринимательства Верховной Рады Украины
Виктор Галасюк. Положительные последствия действия временного запрета сказались и на
показателях производства. В частности, на 27% выросла мебельная промышленность, 17%
деревообрабатывающая и на 7% бумажная (в USD). Также, существенно вырос экспорт:
+40% (+$37 млн) по категории мебель для сидения, +31% (+$20 млн) - другая мебель, +25%
(+$16 млн) - облицовочные листы, +6% (+$4 млн) - столярные изделия, +5% (+$10 млн) лесоматериалы обработанные. Налоговые поступления от деревообрабатывающей, мебельной и бумажной промышленности увеличились на 5% в долларовом эквиваленте. "Это
официальные данные. И это только начало! Ведь за каждым долларом нового производства, экспорта, инвестиций и налогов - рабочие места и достойные доходы украинцев!", цитируется Галасюк. Напомним, что в июле 2015 года президент Украины подписал Закон
"Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов" (о
моратории на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде) (законопроект
№1362). Документ вводит временный мораторий на экспорт из Украины леса-кругляка.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам delo.ua
Швейцарські інвестори профінансують модернізацію Костопільського
деревообробного підприємства
23.09.2017

Модернізацію заводу фінансують швейцарські інвестори вкладають
близько 25 мільйонів євро. Про це повідомляє Національний промисловий
портал, з посиланням на «Рівне Вечірнє».
Інвестиції підуть на те, щоб закупити та змонтувати нове обладнання. Його робота
має суттєво зменшити вплив на навколишнє середовище. «Це заміна частини старого
обладнання на нове, екологічно безпечне. Якщо конкретніше, то стару лінію формування та
пресування замінимо на нову високотехнологічну. А декілька застарілих сушарок — на нову
сушильну лінію. Вона матиме потужний фільтр, який забезпечить три ступені очистки
викидних газів від домішок», – повідомив Головний технолог ТОВ «Свиспан Лімітед»
Дмитро Кудінкін. Сизий дим з труб сушарок заводу, або як він називається у промисловості
«blue gas» (голубий дим), є нічим іншим як продуктом, що утворюється в результаті
висушування деревинної стружки до вологості 2-3%. Новий фільтр якраз і працюватиме на
вловлювання частинок деревини та сизого диму. Буде три ступені очистки: спочатку з
допомогою струменів води відділятиметься велика стружка, далі — частинки середнього
розміру, і нарешті, проходячи через водяний туман, осідатимуть найдрібніші частинки
викидів. Як результат, загальна задимленість повітря зменшиться на 65%, а викиди пилу —
на 50%. Використана вода та вловлена деревина повертатимуться назад у виробництво.
Зараз йде перший етап модернізації: розробка проекту. Це «паперова», «невидима»
сторонньому оку робота інженерів, проектантів, конструкторів. Якщо влада не
затягуватиме з наданням усіх потрібних дозволів, реальний термін виконання — до
середини 2019 року. Тобто рівно два роки, – додав Дмитро Кудінкін. Екологічний результат
— справді один із пріоритетних. Адже підприємство та місто існують пліч-о-пліч уже багато
десятиліть. Та й більшість працівників заводу — це жителі Костополя. Окрім того, нове
обладнання та сучасні технології допоможуть також зменшити споживання сировини та
матеріалів. Тобто виробництво стане більш економним. А якість продукції покращиться.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Нацгвардія взулась на 50 мільйонів у нової фірми «Талану»,
бо стару оштрафував АМКУ
06.09.2017

Військова частина 3078 Національної гвардії України 10 серпня за
результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Таланпром» про постачання
взуття на 50,25 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч поставлять 35 тис пар черевиків з високими берцями із литтєвою
підошвою. У квітні Міноборони замовляло тип А і тип В за такими ж цінами. Замовник буде
оплачувати товар протягом трьох місяців після прийняття на свій склад. «Таланпром» із м.
Ромни отримав підряд без конкуренції, тому формальна економія відносно очікуваної
вартості закупівлі дорівнює нулю. Цією фірмою володіють Валентина Лаврик і київське
ТОВ «Таланлегпром» Оксани та Андрія Лаврика, сина екс-губернатора Сумської та
Чернігівської обл. Миколи Лаврика, який у 2014 р. балотувався до Верховної Ради у Ромнах
від «Блоку Петра Порошенка». Після початку бойових дій на Донбасі «Таланлегпром» став
основним постачальником взуття для армії України....
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Виконавець держзамовлення на пошив військового одягу
обвинувачується у несплаті податків
07.09.2017

Прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування та
скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора приватного
товариства, який ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.
Як вже повідомлялось, підприємець уклав договори на виконання державного
замовлення Збройних Сил України щодо виготовлення форменого військового одягу на
потреби Української армії. Проте з’ясувалося, що директор товариства здійснював
фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами, внаслідок чого державному
бюджету було завдано збитків у вигляді несплачених податків на суму майже 3 млн 400 тис.
гривень. Директору інкриміновано ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 КК України, тобто ухилення від
сплати податків в особливо великих розмірах та службове підроблення. Крім того, в ході
досудового розслідування з метою відшкодування завданих збитків прокуратурою міста
Києва підготовлено позов та накладено арешт на майно обвинуваченого, а саме приватний
будинок, земельну ділянку та 2 автомобіля преміум класу.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби прокуратури міста Києва

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

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

Экспорт тканей и одежды
просел на 4,7%

 МЕБЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

18.09.2017

Экспорт текстильных материалов и изделий из них сократился на
4,7% за июль, до 66,4 млн долларов. Об этом сообщает Uamarket.info со
ссылкой на данные Госстата, опубликованные 14 сентября.
Импорт текстиля в июле вырос на 1% к июню, до 145 млн долларов. В целом за 7 мес.
2017 г. экспортные поставки тканей и одежды составили 416,8 млн долларов, что на 7,4%
больше, чем за январь-август 2016 г. и заняли долю в 1,7% от всей структуры экспорта.
Импорт текстиля за январь-июль составил 947,6 млн долларов, что на 13,4% больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Доля тканей и одежды в структуре импорта Украины 3,6%. Напомним, июньский экспорт составил 69,7 млн долларов (+15,7% к маю), а импорт 143,5 млн долларов (-2,3% к маю). Напомним, в конце 2016 года оперативники Управления
защиты экономики Нацполиции в Одесской обл. разоблачили масштабную преступную
схему при импорте продукции. Работники таможенных органов помогали бизнесменам
ввозить товар в страну без уплаты обязательных платежей. Как сообщает пресс-служба
Нацполиции, коммерческие структуры закупали ткань за рубежом. Для ввоза ее на
территорию Украины предоставляли в таможенные органы фиктивные данные о
характеристике товара. Продукция, которая завозилась на территорию Украины,
подпадала под таможенную ставку 5-8%, а согласно проведенному анализу - под льготную
нулевую. В дальнейшем данные сведения вносились в таможенные декларации и товар
завозился без уплаты налогов и обязательных таможенных платежей. По такой схеме на
территорию Украины было ввезено более 300 контейнеров с тканью.
Читать полностью >>>
По материалам uamarket.info
У м.Нетішин відкриється нова філія
Рівненського льонокомбінату
28.09.2017

У Нетішині буде філія рівненського «Goldi Льонокомбінату». Це
щонайменше 100 робочих місць для мешканців міста. Передає
Національний Промисловий Портал, з посиланням на сюжет “Лотел СКТБ”.
Гарним подарунком до Дня міста стала презентація продукції «Goldi
Льонокомбінат». І що найважливіше, з’явилася перспектива працевлаштування для швачок,
закрійників, електриків та людей інших професій. Створення робочих місць у Нетішині – це
основне завдання, за вирішення якого взялася потужна команда. Відзначимо, на швейних
фабриках шепетівки шиють бренд «Goldi». Ще у 2015-му в місті відкрився цех ТОВ
«Текстиль» рівненського льонокомбінату, який виготовляє свій трикотаж На ринках
України товариство діє з 1993 року, у Шепетівці перший цех відкрився у 2015 році, а торік
запрацював ще один. Наразі у двох цехах рівненського льонокомбінату, що у Шепетівці,
працює 180 осіб. «На сьогодні заробітна плата швачки складає від 4 тисяч гривень, а більш
досвідчені мають до 7 тисяч. У цьому році фабрика вперше офіційно пішла у 10-денну
відпустку. Працівники користуються соціальним пакетом. Вперше відправили у декретну
відпустку нашу працівницю«», - говорить директор підприємства Вікторія Потапська. У
перспективі підприємства будівництво швейної фабрики з фірмовим магазином. Власники
викупили земельну ділянку поблизу «Вопака». Ми плануємо об’єднати два підрозділи в
одну фабрику. Підрозділи фабрики відшивають вироби, кліпсують товар, пакують і
відправляють його у фірмові магазини льонокомбінату, які розташовані в усіх обласних
центрах України. Рівненський льонокомбінат це найбільше на сьогоднішній день
текстильне підприємство України, який постійно нарощує виробничі потужності, аби
вітчизняний ринок мав якісну та доступну продукцію.
Читати повністю (відео) >>>
За матеріалами uprom.info
Відбулося засідання правління Асоціації
«Укрлегпром»
В засіданні взяли участь більше 40 керівників підприємств легкої
промисловості, представники ДФС України, профільного комітету ТК125, АТ «Укрексімбанк» та інших організацій.
Метою засідання стало обговорення актуальних питань галузевого розвитку та
перспективних векторів діяльності Укрлегпрому. Президент-голова правління Асоціації
Тетяна Ізовіт презентувала звіт про діяльність асоціації за І півріччя і план роботи на ІІ
півріччя 2017 року. Основними напрямками роботи Асоціації за минулий період стала
діяльність щодо: організації Форуму «Укрлегпром: Промисловий діалог з Урядом» (8 червня
2017, Чернігів) та стану виконання доручення КМУ за результатами форуму; відстоювання
позицій українського легпрому під час підготовки Угоди про ЗВТ з Туреччиною; підготовки
звітності про контрольовані операції та висвітлення особливостей трансфертного
ціноутворення. Зокрема, Мінфіном було прийнято пропозицію Укрлегпрому щодо
виключення Узбекистану та Туркменістану зі списку країн, операції з якими визнаються
контрольованими; взаємодії з ДФС України щодо надання митниці інформації про
благонадійних імпортерів, митну вартість товарів, що імпортується тощо; постійна
взаємодія з Міноборони, Держпродспоживслужбою та Мінекології; розробки, пролонгації
чи адаптації ДСТУ та ГОСТів, зокрема у шкіряній та текстильній галузях; розробки
Законопроектів щодо розстрочки зі сплати ПДВ на обладнання для виробничих потреб та
зміни до Митного тарифу України. Також Тетяна Ізовіт поінформувала про позитивну
динаміку обсягів виробництва та експорту продукції, що наразі становить 107,3% та
109,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. За інформацією Директора
Департаменту адміністрування митних платежів ДФС України Аліни Данченко, митниця
тісно співпрацює з Укрлегпромом щодо повного оперативного взаємного інформування
між Департаментом та Асоціацією в разі виникнення спірної ситуації під час здійснення
виробничими підприємствами процедур митного очищення. Наразі цей напрям співпраці
має позитивний результат. Також важливим є те, що під час засідання Правління, було
презентовано два напрямки роботи ЕБРР, які можуть бути використаними для покращення
роботи підприємств легкої промисловості. Зокрема, Виконавчий директор управління МСП
АТ «Укрексімбанк» Віталій Проволоцький повідомив про перспективу отримання
кредитних програм для виробничих потреб підприємств, а експерти консалтингової
організації J.E. Austin Associates, INC, що працює під керівництвом ЕБРР Musa A. Rubin та
Тарас Ткаченко розповіли про процес створення Дорожньої карти для підприємств
легпрому, яка сприятиме їх подальшому розвитку та допоможе долучитися до
європейських та всесвітніх систем стандартизації використання найманої праці, екології
виробництва та якості продукції. Свою пропозицію щодо часткового вирішення точкових
кадрових питань було озвучено представниками волонтерського центру Axios, яка
полягала у пропозиції підготовки кадрів для підприємств з числа захисників України та їх
довгостроковий патронаж аж до кінцевої виробничої адаптації …
Читати повністю >>>
За матеріалами Асоціації «Укрлегпром»

IKEA може відкрити виробництво
в Україні
08.09.2017

Швецька мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA розглядає
можливість відкриття виробництва в Україні. Про це плвыдомив начальник
управління інвестиційної політики Львівської ОДА Роман Матіс.
"Рік тому мною було розпочато діалог з компанією, який розпочав переговорні та
ознайомчі процедури, а після сьогоднішньої моєї зустрічі за участі EBA Lviv-Western
Ukrainian Office of The European Business Association з менеджментом IKEA вдалося досягти
домовленості про наступний предметний контакт з питання розміщення виробництв
компанії на території Львівщини", - зазначив він. "Все що зараз залишається - зачекати", додав Матіс. Відзначимо, IKEA дійсно планує вийти на український ринок. "Повідомляємо,
що франшиза для України дійсно надана, але поки що в нас немає точної дати щодо
відкриття торговельної мережі", - йдеться у відповіді IKEA. У компанії також не уточнили
місто і конкретний торговий центр, де планують відкриття торгової мережі IKEA в Україні.
Нагадаємо, торгова мережа ІКЕА виявила зацікавленість у співпраці з українськими
постачальниками дерев'яних меблів та комплектуючих. Про це на своїй сторінці у Facebook
розповіла заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торгівельний представник
України Наталія Микольська. "ІКЕА шукає виробників дерев'яних меблів і комплектуючих в
Україні", - написала вона на своїй сторінці в Facebook. За її словами, від компанії надійшов
запит на стільці, столи, деревину м'яких і твердих порід, шпон з твердих порід, компоненти
з деревини для потужностей в Польщі і на Балканському півострові для виробництва
меблів і рам для меблів. Також компанія шукає постачальників текстилю з волокон
луб'яних культур і синтетичного текстилю. При цьому до продукції висуваються вимоги у
вигляді наявності сертифікату FSC Certification, CARB P2 Certificate, а також прямий доступ
до сировини, наявні виробничі потужності і ефективне виробництво.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Світовий фармгігант вирішив подати
позов проти України
18.09.2017

Дочірнє підприємство, що входить до складу глобальної
фармацевтичної компанії Sanofi, - Санофі-Авентіс Україна планує подати
позов проти України в Міжнародний інвестиційний арбітраж.
"Приводом для цього стала чергова відмова господарських судів у витребуванні і
проведенні експертизи оригіналів документів, на підставі яких шахраї намагаються
заволодіти коштами Санофі-Авентіс Україна в розмірі майже 50 млн грн", - зазначено у
релізі компанії. Компанія відзначила, що розгляд справи в українських судах проходить з
численними порушеннями і ігноруванням аргументів і доказів Санофі-Авентіс Україна,
включаючи експертизи, які свідчать про підробку документів. "Зазначені шахрайські дії
відбуваються при бездіяльності українських органів влади та за активного сприяння
представників Державної виконавчої служби", - зазначено в повідомленні. Санофі-Авентіс
Україна розцінює дані дії як порушення Україною своїх зобов'язань перед іноземними
інвесторами, передбачених міжнародними договорами, включаючи Угоду про взаємне
сприяння та взаємний захист інвестицій. "Компанія сподівається, що керівництво країни
прийме всі необхідні заходи, щоб зупинити фінансових рейдерів, дії яких завдають значної
шкоди інвестиційному іміджу держави і викликають відтік прямих іноземних інвестицій з
України", - цитує прес-служба компанії слова директора Санофі-Авентіс Україна Гіема
Гранье. Нагадаємо, що раніше Санофі-Авентіс заявляла, що шахраї списали з рахунків
фармацевтичної компанії близько 42 млн грн. А 7 липня Санофі-Авенсіс Україна заявила
про повторне списання Державною виконавчою службою з рахунків компанії коштів в сумі
4 млн грн на користь шахраїв. Загальна сума списаних коштів склала 46 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Українська фармпродукція успішно завойовує
європейський ринок
20.09.2017

Українська
фармацевтична
продукція
успішно
завойовує
європейський ринок. Про це заявила директор фармацевтичної компанії
«Новалік-фарм» Наталя Сергійко під час прес-конференції.
«Існує ряд стереотипів про те, що український продукт гірший за європейські
товари. На щастя, це лише міф. В останній час все більше українських товарів успішно
завойовують західні ринки. Це свідчить про те, що ми не гірші та готові до конкуренції.
Яскравий приклад - вихід українського препарату «Сітопростат» на ринок Австрії», - сказала
Сергійко. За словами фармацевта, «Сітопростат» - біологічна добавка, розроблена для
профілактики та лікування симптоматики запалення та аденоми передміхурової залози.
Препарат виробляють на основі компонентів, виготовлених у Німеччині та Франції.
Останній факт відповідає високим стандартам якості, запровадженим у країнах
Європейського Союзу, додала вона. На думку керівника юридичної служби компанії
«Фармпланета» - офіційного дистриб'ютора «Сітопростату» в Україні - Євгена Ігнатова,
використання таких лікарняних засобів має шанс змінити принцип функціонування
вітчизняної медичної системи та повністю відповідає принципам медичної реформи, яка
проходить в Україні. Представник дистриб'ютора зауважив, що в Україні 90% коштів, які
виділяються на медицину, витрачаються на лікування пацієнтів. На його думку, така
модель є не ефективною. Від неї активно відходять провідні західні країни, замінюючи
затратне лікування більш економною профілактикою, в тому числі й за допомогою
біодобавок. Виробники лікарського засобу вказують, що висока якість та попит на
український продукт на австрійському ринку дають право сподіватися на успіх і в інших
країнах ЄС. Наразі, окрім Австрії та України, «Сітопростат» успішно продається в Молдові та
Казахстані. За словами директора компанії «Новалік-фарм», пріоритетними напрямками
експорту продукту є Центральної Європа та країни Азії.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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Сколько и кому фармкомпании платят
за рекламу лекарств

ІНДУСТРІЯ ТАРИ & УПАКОВКИ

25.09.2017

По итогам первого полугодия 2017 г. объем капиталовложений
фармкомпаний в ТВ-рекламу достиг $226,1 млн, увеличившись на 31% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Многие бренды, рекламирующиеся на телевидении, являются сезонными, что
отображается в динамике инвестиций фармкомпаний в рекламу. Так, в осенне-зимний
период (с сентября по апрель) существенно увеличивается объем вложений в рекламу
препаратов групп A "Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм", R
"Средства, действующие на респираторную систему", N "Средства, действующие на
нервную систему" и M "Средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат". Именно они
возглавляют топ-лист групп АТС-классификации по объему инвестиций в рекламу. Важно
отметить, что отечественные фармкомпании в последние годы стали проявлять более
высокую активность на телевидении, опережая по темпам прироста инвестиций
зарубежных коллег. По итогам I полугодия 2017 года их доля в общем объеме вложений на
этом рынке достигла уже почти 50%. Наибольшей популярностью среди фармкомпаний
пользуются телеканалы "Студия 1+1", "Интер", "Украина" и "СТБ". В исследуемый период
они аккумулируют около 70% общего объема инвестиций в ТВ-рекламу лекарственных
средств. Топ-лист маркетирующих организаций по объему инвестиций возглавляет
отечественная компания "Фармак". Значительно увеличили инвестиции в ТВ-рекламу
лекарственных средств "Киевский витаминный завод" и "GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare", что в исследуемый период позволило им войти в топ-10.
Топ-10 маркетирующих организаций >>>
По материалам sostav.ua
ПОБУТОВА ХІМІЯ & КОСМЕТИКА
 КОСМЕТИЧНА & ПАРФУМЕРНА ГАЛУЗЬ

Огляд української
косметики
01.09.2017

На порталі uamodna.com автор Marta Chorna у розділі «Статті /
Тренди» опублікувала огляд української косметики.
"Beauty garden". Розташовані у м. Хмельницький. Виробник створює абсолютно
унікальний шоколадно-вишневий бальзам для губ. Виготовлений з натуральних масел та
екстракту із паличок справжньої мадагаскарської ванілі. Серія випущена у баночках у формі
серця, в яких після закінчення бальзаму можна зберігати різні дрібниці.
"MIXTURA". Чернівецький бренд створив бальзами без синтетичних ароматів та
барвників. Завдяки натуральним складникам відбувається не тільки пом’якшення, а й
підживлення шкіри губ. Наразі мають в асортименті 3 види бальзамів. Вся продукція
сертифікована.
"AMBRA". Вона ж - львівська приватна миловарня. Виготовляють два види бальзамів:
зволожуючі та живильні, можна підібрати під свій запит - догляд чи відновлення. При
нанесенні на губи відсутній дискомфорт та жирність.
"Soft body". Бальзам з Житомира, виготовлений із натуральних інгредієнтів. В склад
входить кокосова олія, олія Ши, вітамін Е, а найголовніше - бджолиний віск замість
парафіну для затвердіння. Однієї баночки із шоколадним чи банановим смаком вистачає на
цілий холодний сезон.
"VAPA". Усі засоби виробництва "VAPA" є біорозкладними, не мають в своєму складі
SLS та SLES, більшість продукції вегетаріанска та веганська. У них є чотири види бальзамів:
какао, какао+мигдаль, ківі+диня та кокос. Виготовляються в Черкасах.
Читати повністю >>>
За матеріалами uamodna.com

РИНОК ТОВАРІВ ДЛЯ ДОМУ & ОФІСУ
 ДИТЯЧІ ТОВАРИ (ІГРАШКИ) & СУВЕНІРИ

Компанія “Колекційні українські моделі” випустила серію історичних
моделей до дня українського козацтва
21.09.2017

Українська компанія “КУМ” підготувала серію стендових моделей до
дня Українського козацтва, яка повинна порадувати як колекціонерів, так і
просто патріотично налаштованих людей.
Нові моделі козаків являють собою візуалізацію Українських козаків, та жінок того
часу. Матеріал виготовлення – штучний каучук і нетоксичний поліпропілен. Зазначемо що
український виробник також спеціалізується на виготовленні колекційних моделей літаків,
а також військової та автомобільної техніки, у тому числі моделі новітніх літаків серії Ан148, Ан-158 та військово-транспортного літака Ан-178. Крім цього компанія випускає ще
мініатюрні копії автомобільної техніки, яка знаходиться на озброєнні Української Армії та
Національної Гвардії. Моделі українського виробництва під торговою маркою “КУМ”
включають в себе: моделі української військової техніки, яка використовується в зоні АТО,
історичні моделі у тому числі Запорізьких козаків, моделі цивільного призначення. В
цілому “КУМ” має в асортименті більше 300 моделей автомобілів й військової техніки. На
українському ринку лінійка стартувала з 30 моделями. Крім того, виробник обіцяє додавати
5-6 новинок щотижня.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В Україні планують ввести депозитну
систему збору тари
01.09.2017

Ситуація з накопиченням сміття в Україні, без перебільшення, є
критичною. Найбільш яскраво це проявляється на Львівщині. Через
переповнені полігони, сміття вивозять в різні регіони країни і викидають
його просто неба.
Поліція відкрила більше десяти кримінальних проваджень, однак львівське сміття
продовжувало "подорожувати" всією країною. Про сміттєвий колапс заявляють й інші
українські регіони, Сумщина, Запоріжжя і Херсонщина. Однак, очевидно, що це проблема
не окремих міст чи сіл, а всієї України. Адже, щорічно українці утворюють близько 12-15
млн тонн твердих побутових відходів, 40% з яких - це тара. На сьогоднішній день, більшість
сміттєвих полігонів заповнені на 90%.
Чи багато тари здають українці? Жерстяні банки, пластикові та скляні пляшки
українці викидають на сміття разом з іншими відходами, які накопичуються у побуті. І,
навіть якщо дуже захотіти здавати тару у спеціальні пункти прийому сировини, то
доведеться добре їх пошукати. До прикладу, у Києві, де проживає близько трьох мільйонів
людей, є сім таких пунктів. ПЕТ – пляшки там приймають в середньому по три гривні за
кілограм. Тобто, українці абсолютно не мотивовані цивілізовано поводитися із тарою.
Більш того, не мають для цього можливості.
Як поводяться з тарою у європейських країнах? Такі країни, як Німеччина,
Швеція, Норвегія, Данія, Естонія, Фінляндія вирішили проблему накопичення тари,
впровадивши депозитну систему. Там, люди здають пляшки за допомогою спеціальних
автоматів – фандоматів. Наприклад, у Німеччині ця система працює більше 12 років.
Протягом перших місяців роботи депозитної системи німці повертали близько 85% тари. А
вже через рік і до сьогоднішнього дня показник повернення досягнув 98%. При покупці
напою у його вартість закладається 25 євроцентів, а коли покупець повертає її, то отримує
чек, яким може розрахуватись у супермаркеті або просто отримати готівку в касі. Таким
чином, людина платить тільки за напої, а за тару повертає свої гроші, не втративши ні
копійки. Зібрані пляшки відправляють для вторинної переробки. Тобто виграють всі: і
підприємці, і покупці, і екологія.
Чи є шанси в України вирішити "сміттєву проблему"? Народні депутати для того,
щоб перейняти європейських досвід збору тари, відвідала Німеччину для ознайомленням з
повним циклом роботи депозитної системи. За результатами зустрічі, вони переконалися,
що депозитна система збору тари допоможе зменшити кількість сміття в Україні та
стимулюватиме громадян цивілізовано поводитися з відходами.
Яка користь від депозитної системи? Може здатися, що впровадження депозитної
системи збору тари - це зайвий клопіт для покупця: спочатку переплати, а потім ще ходи,
пляшки здавай ... Так, товар подорожчає на 2 гривні, але ці гроші потім повернуться до
покупця, а тара гарантовано відправиться на переробку, а не на смітник. Вся система обігу
тари стане прозорою для покупця. Адже він чітко знатиме ціну і заставу за тару. Безперечно
головним плюсом стане скорочення побутових відходів. Окрім того, депозитна система
збору тари може стати інструментом боротьби з контрафактною продукцією. Тому що, по
спеціальному значку на етикетці відразу буде видно який напій ви купуєте: легальний чи
контрафактний. На контрафактному напої такого значка не буде.
Яка тара підпадає під депозитну систему? Планується, що під депозитну систему
потраплятимуть скляні та ПЕТ – пляшки, а також жерстяні банки. В систему потраплять
безалкогольні, алкогольні і слабоалкогольні напої. Не потраплятиме під систему тара з під
молока. А взагалі кількість різних модифікацій напоїв, які планують "завести" в систему,
величезне. Наприклад, в Литві, де депозитну систему "Grąžinti verta" запустили в 2016 роц ,
в систему потрапило 5 тисяч 697 різновидів тари.
Якою буде сума застави і чому? Якщо в Україні запрацює депозитна система збору
тари, то кожен українець буде платити за пляшку приблизно на дві гривні більше, але
потім, здавши пляшку за допомогою фандомату (автомат для збору тари який стоятиме у
кожному магазині) отримає свої гривні назад. Наприклад, нині пляшка води коштує 10 грн.
Після впровадження депозитної системи вода коштуватиме 12 гривень. Потім при здачі
пляшки назад людина отримає свої 2 гривні. Для порівняння, у США застава за одиницю
тари складає від 5 до 15 центів, в деяких країнах ЄС - від 7 до 40 євроцентів, в Литві - 10
євроцентів, в Німеччині - 25 євроцентів за будь-яку металеву, скляну, пластикову тару
об'ємом від 0,1 до 3 літрів. За радянських часів заставна ціна пляшок становила 15 - 20 коп.,
що часто перевищувала ціну самих напоїв, залитих в них. Потрібно розуміти: що 2 гривні це попередня сума застави. Її ще будуть обговорювати, обёрунтовувати, а можливо - і
коригувати. Заставна ціна не повинна залежати ні від собівартості виготовлення пляшки, ні
від її обсягу, ні від вартості товару, ні від кольору скла і т.п. Інакше якісь пляшки буде
"невигідно" повертати в магазин, і вулиці, і парки виявляться завалені пластиком, склом.
Занадто низька ціна теж відверне покупця від участі в зборі вторсировини. Дві гривні – це
ціна, яка зможе мотивувати покупця не викидати тару в сміття, а здати її для подальшої
переробки. А ось занадто висока ціна може спонукати до шахрайства. Наприклад, купувати
чисті пляшки і клеїти на них підроблені етикетки - на такому "бізнесі" п'ять років тому в
Німеччині попався один ділок.
Куди іти з пляшками? Пляшки будуть прийматися у всіх великих супер-маркетах
за допомогою спеціальних автоматів – фандоматів. У малих магазинах або маленьких селах
і селищах пляшки можуть приймати за допомогою спеціальних пакетів. У місцях де, велика
густота населення можна також створювати незалежні пункти прийому, які можуть ввести
послуги прийому тари, як європейську модель. Тобто, українцям вже не потрібно буде
шукати куди саме здати пляшки, більш того здавати пляшки буде вигідно. До того ж, здати
порожню пляшку можна буде в будь-якому фандоматі. Навіть якщо ви купили напій в
одному магазині, а понесли здавати тару в інший. Чеком можна розпорядитися одним із
способів: обміняти у касира на гроші або оплатити нову покупку.
Які параметри важливі? На всій тарі, яка бере участь у депозитній системі,
повинне бути чітко помітне маркування, щоб покупець знав: так, цю пляшку можна здати і
повернути за неї заставу. Для захисту від підробок в деяких країнах застосовуються і
невидимі види маркування - мікродрот зі спеціального сплаву або смужки з покриттям, які
світяться в ультрафіолетових променях. На банках і пляшках повинна зберігатися етикетка
з помітним штрих-кодом, інакше фандомат не зможе розпізнати пляшку. Тара повинна
бути чистою, без бруду і залишків рідини, вона не повинна бути зім'ятою. Сплющені
пляшки здати не вийде. Пляшки можна здавати, як з пробками, так і без.
Як працює фандомат? У фандоматі є отвір - в нього по одній потрібно класти
пляшки і банки. Апарат розпізнає форму і матеріал тари і зчитує штрих-код. Закинувши всі
свої пляшки, тиснете кнопку - і фандомат друкує чек з сумою застави за всю тару.
Коли стане ясно - введуть систему чи ні? У Верховній Раді вже зареєстрований
законопроект №5614 “Про систему збору та утилізації тари”, який передбачає впровадження такої системи. Депутати обіцяють, що дана система буде впроваджуватися найближчим
часом, адже проблема з накопичення сміття критична і далі зволікати вже нікуди. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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В Україні збільшилося виробництво поліетиленових
та паперових пакетів

БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ

07.09.2017

Ринок поліетиленових і паперових пакетів в україні за останній рік
продемонстрував зростання в натуральному вираженні на 8 і 3% відповідно.
Передає Національний промисловий портал, з посиланням на UBR.
Як повідомляють експерти Pro-Consulting, на ситуацію в сегменті вплинули 3 групи
факторів. До першої групи виробничих факторів відноситься зростання потужностей
окремих виробників, поява на ринку нових гравців, зростання собівартості і цін на
продукцію, а також розширення асортименту. До другої групи чинників – тенденцій у
зовнішній торгівлі – відносяться підвищення імпортних цін (за рахунок девальвації гривні),
а також невисокий зростання собівартості в порівнянні з іншими країнами. І, нарешті, до
третьої групи тенденцій в споживанні відноситься наявність платоспроможного попиту
населення як в побутовому сегменті (пакети для упаковки продуктів), так і в сегменті
пакетів для упаковки промислових товарів. Таким чином, можна зробити висновок, що до
ключових факторів розвитку ринку пакетів в Україні відноситься зростання промислового
виробництва продукції, яка упаковується в паперові пакети, збільшення попиту на побутові
пакети, наявність тренда екологічності та використання паперових пакетів замість
поліетиленових, поява більш дешевих технологій виробництва, що впливає на популяриність пакетів, а також зміна цін на сировину (у випадку з поліетиленовими пакетами – це
нафта, при виготовленні паперових пакетів використовується целюлоза і макулатура). В
цілому ж, розвиток ринку пакетів в Україні характеризується низкою особливостей, а саме
зростанням цін на енергоносії, сезонністю і змінами вартості сировини, а також зростанням
рентабельності за рахунок загального поліпшення економіки.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

В январе-августе объем стройработ увеличился
на 25,4% до 53,5 млрд гривен
22.09.2017

В январе-августе 2017 года объем выполненных строительных работ
по сравнению с январем-августом 2016 года увеличился на 25,4%, или на
10,828 млрд гривен до 53,460 млрд гривен.
В том числе в январе-августе 2017 г. работы по строительству зданий и сооружений
выполнены на 27,815 млрд грн (из них жилые составили 13,943 млрд грн, нежилые - 13,871
млрд грн). Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке
инженерных коммуникаций выполнены на сумму 25,645 млрд грн. Индексы строительных
работ составили 121,4% (115,7% и 128,1%) и 130,1% соответственно. Новое строительство,
реконструкция и техническое перевооружение в январе-августе составили 77% от общего
объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 13% и 10% соответственно.
Как сообщалось, в январе-июле т.г. объем выполненных строительных работ по сравнению
с январем-июлем 2016 года увеличился на 24,2%, или на 8,607 млрд гривен до 44,176 млрд
гривен. В 2016 году объем выполненных строительных работ по сравнению с 2015 годом
увеличился на 13,1%, или на 8,217 млрд гривен до 70,942 млрд гривен.
Объемы выполненных строительных работ >>>
По материалам bin.ua
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

НБУ посилив вимоги до банків, що здійснюють
операції з довірчого управління
19.09.2017

ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК СИРОВИНИ. РИНОК ГОТОВИХ ВИРОБІВ

Бурштинові війни: на поліссі триває нелегальний
видобуток сонячного каменю
13.09.2017

Невдачею завершилася чергова спроба голови Рівненської ОДА
Олексія Муляренка зашкодити нелегальному видобутку бурштину на
території області. Про це пише Наталка Позняк-Хоменко на umoloda.kiev.ua
Ще наприкінці серпня, відпочиваючи у Володимирецькому районі на території
Рівненського природного заповідника біля Білого озера (унікальне гліцеринове озеро), він
особисто зафіксував канави довжиною від 400 до 600 метрів, пристосовані для
забезпечення водою мотопомп, якими вимивають бурштин із ёрунту, а також свіжовимиті
ями, які свідчили про те, що роботи тут тривають не один день. «На місці можна було
побачити свіжі сліди перебування людей - недопалене вогнище, залишки їжі та знищені
дерева. Зі слів очевидців, у ніч iз 26 на 27 серпня, а також до цього, там працювала група
невідомих осіб із двома мотопомпами», - зазначив Олексій Муляренко і на спеціальній
нараді за участi правоохоронців, екологів та лісників дав доручення керівництву
заповідника та управлінню лісового господарства до 1 вересня засипати виявлені траншеї.
У відповідь бурштинники також застосували силу, перекривши дорогу до місць
видобування сонячного каменю. Жителі сусіднього села Більська Воля спробували
перекрити дорогу техніці та поліції, а коли останні, застосувавши гумові кулі, звільнили
дорогу, в лісі їх чекав другий «блокпост» із повалених дерев. Паралельно з цим нелегальні
старателі перекрили поваленими деревами дорогу назад, і лісівники, представники поліції
та оперштабу разом iз технікою опинилися у пастці. За розблокування дороги
бурштинники поставили вимогу звільнити затриманих раніше «колег». Жертвою
нелегальних старателів стала і знімальна група програми «Українські сенсації», яка
приїхала на Рівненщину робити програму про незаконний бурштиновий промисел. …
Читати повністю >>>
За матеріалами umoloda.kiev.ua
КП «ВОЛИНЬПРИРОДРЕСУРС» міг би дати старт легальному
видобутку бурштину за місяць
15.09.2017

КП «Волиньприродресурс» готове розпочати свою роботу через
місяць, якщо отримає відповідні дозволи. Про це йшлося під час ефіру
програми «Пряма мова» ТРК «Аверс» 14 вересня.
Однак діяльність підприємства із легалізації промислового видобутку сонячного
каміння блокують. Натомість районні адміністрації витрачають кошти на охорону
бурштину. Голова Волинської облради Ігор Палиця відзначив, що не підтримує рішення
голів райдержадміністрацій області щодо фінансування охорони бурштину на Волині, яку
здійснюють структури національної поліції. За його словами, ці кошти можна було би
витратити для вирішення важливіших проблем. «Ми бачили цих охоронців бурштину, це й
самооборони різні, військові формування різні... А потім ми бачили їхнє кришування. Тому я
категорично проти того, щоб виділяти гроші з районного бюджету на поліцію, я
категорично проти того, щоб поліція охороняла ліси від жителів України», – заявив Ігор
Палиця. Однак, як відзначив, поліція та національна гвардія змушені це робити, бо держава
досі не зробила жодних кроків у напрямку легалізації видобутку бурштину. Так,
комунальне підприємство «Волиньприродресурс» отримало ще в лютому 2017 року одну з
ліцензій на промисловий видобуток бурштину на 20 років. Однак зрушити справі з місця не
дають обласна адміністрація та управління водних, земельних ресурсів та інші, які
відмовляються надавати відповідні дозволи. Зазначимо, що подекуди йдеться і про фізичне
залякування селян, аби ті не співпрацювали з «Волиньприродресурсом». Також задля тиску
на людей використовують і адміністративний ресурс. «Я роблю це (сприяю легалізації
видобутку бурштину, – ВН), щоб обласний бюджет ділив мільярди, а не 170 млн. резервного
фонду, і вирішував важливі питання, а не ділив мізер», – акцентував Ігор Палиця. Загалом
на отримання ліцензій було витрачено 62 мільйони, котрі надав завод, що спеціалізується
на обробці коштовного каміння, «Изумруд», як кошти за попереднє придбання сонячного
каміння. Насамкінець голова облради акцентував, що «Волиньприродресурс» міг би
працювати з квітня, і запевнив, що діяльність із видобутку вели би тільки ті інвестори, які
дотримуються екологічного законодавства та принципів рекультивації.
Нагадаємо, комунальне підприємство «Волиньприродресурс», створене Волинською облрадою в 2016 році,
займатиметься видачею дозволів на видобуток корисних копалин в області, в тому числі і бурштину. 25% від
прибутку підприємства спрямовуватимуть в бюджет сільської ради, на території якої відбуватиметься видобуток,
25% в бюджет району, а 50% - в бюджет області. Волиньрада проголосувала за виділення підприємству 51 тисячі
гектарів земель покладів бурштину, 9 тисяч гектарів торфу і 3,1 тисячі гектарів родовищ міді. А на початку 2017 року
«Волиньприродресурс» вже отримав ліцензії на розробку родовищ цих корисних копалин.

Читати повністю >>>
За матеріалами volynnews.com
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Нацбанк посилив вимоги до діяльності банків, що є управителями
фондів фінансування будівництва (ФФБ) та здійснюють операції з довірчого
управління. Про це повідомляє прес-служба регулятора.
«НБУ переглянув підхід до визначення спеціалізованих банків довірчого управління.
Відтак банк набуває статусу спеціалізованого банку, якщо обсяг операцій за договорами
довірчого управління становить 50 і більше відсотків сукупних активів банку», - йдеться в
повідомленні. Крім того, НБУ запровадив норми, дотримання яких посилить контроль
банків-управителів фондів фінансування будівництва за цільовим використанням коштів
таких фондів. Ці норми встановлюють вимоги до внутрішніх процедур банків. Зокрема,
банк, що є управителем ФФБ, зобов'язаний мати внутрішньобанківське положення, в якому
будуть зазначені процедури контролю за: наявністю документів, необхідних для відкриття
фінансування об'єктів будівництва, в яких буде інформація про особу забудовника, його
права користування земельною ділянкою, права на виконання будівельних робіт, ліцензії
підрядної організації, цільовим використанням забудовниками коштів ФФБ, дотриманням
строків та обсягів виконання будівельних робіт, дотриманням кошторису (бюджету)
фінансування об'єкта будівництва, відповідністю технічних характеристик об'єкта будівництва та об'єктів інвестування, вжиттям забудовником заходів щодо усунення виявлених
недоліків. Внутрішньобанківське положення також має містити: формати звітів від
забудовника, обсяг та рівень деталізації інформації яких забезпечить належне виконання
банком, що є управителем ФФБ, обов'язків щодо контролю за цільовим використанням
забудовниками коштів фондів, кваліфікаційні вимоги до персоналу, що здійснює контроль
за цільовим використанням забудовниками коштів ФФБ. Нові вимоги також передбачають
проведення кожних півроку аудиторських перевірок та подання до НБУ аудиторських
висновків щодо цільового використання коштів фондів фінансування будівництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Державний секретар Мінрегіону зустрівся
із членами громадської ради
21.09.2017

Роль громадянського суспільства у формуванні політики Мінрегіону є
важливим елементом. Завдяки критиці громадської ради та консолідації
думок ми бачимо позитивний результат нашої спільної роботи.
Про це сказав державний секретар Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Максим Малашкін під час VII
засідання громадської ради. Засідання відбулося за участю членів громадської ради,
еспертів та представників Мінрегіону. Максим Малашкін подякував громадській раді за
роботу та активну участь у формуванні державної політики Міністерства. У свою чергу,
члени громадської ради висловили пропозиції до покращення роботи відомства. «Для
підсилення фахової спроможності та із зміною структури міністерства запрошую експертне
середовище взяти участь у конкурсі до нових підрозділів – директоратів. Наша мета –
посилити ефективність роботи Мінрегіону», - додав Максим Малашкін. Відзначимо, 12
вересня у Мінрегіоні під головуванням заступника Міністра Лева Парцхаладзе відбулося
друге засідання міжвідомчої робочої групи з питань законності будівництва деяких об’єктів
Києва. Участь у заході взяли представники Мінрегіону, Міністерства культури,
Держархбудінспекції, Держгеокадастру, Київської міської державної адміністрації, а також
фахівці у галузі будівництва та архітектури, громадські організації, представники
громадськості. «Сьогодні ми проводимо друге засідання робочої групи з питань законності
будівництва деяких об’єктів в місті Києві. На попередньому засіданні 23 серпня було
розглянуто 6 з 11 об’єктів і сьогодні ми продовжимо їх розгляд. За підсумками кожного
засідання протягом декількох робочих днів буде розміщений відповідний протокол, який
знаходитиметься у вільному доступі на сайті Міністерства. Всі об’єкти, які були розглянуті
на попередньому засіданні, на даний час знаходяться у роботі відповідних виконавців, які
поінформують про результати виконаної роботи на наступному засіданні», - зазначив
заступник Міністра Лев Парцхаладзе. Робоча група розглянула 5 об’єктів у Києві за
адресами: будівництво житлового комплексу на вулиці Сормовській, 3, Дарницький район;
будівництво житлового комплексу на вулиці Мечникова, 11-а, Печерський район;
реконструкція житлово-офісного комплексу на вулиці Жилянській, 120-Б, Шевченківський
район; будівництво на території селища Биківня, Деснянський район; будівництво
житлового комплексу на вул. Горлівська, 215а, 215б, 215в, Дарницький район.
Довідково: на виконання протокольного доручення Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка 21 серпня 2017 року було створено
міжвідомчу робочу групу з питань законності будівництва деяких об’єктів в місті Києві, до якої увійшли представники
Мінрегіону, Міністерства культури, Міністерства юстиції, Держархбудінспекції, Держгеокадастру, Київської міської
державної адміністрації, Київської міської ради, а також фахівці у галузі будівництва та архітектури, громадські
організації, представники громадськості. Метою робочої групи є публічний та відкритий пошук найбільш
оптимальних шляхів спільного врегулювання проблем. Завдання робочої групи — скоординувати усі сторони
конфлікту, вислухати всі зацікавлені сторони, спільно сформувати пропозиції щодо реагування та скерувати їх
відповідним уповноваженим органам. Також проблемні питання будуть аналізуватися на предмет їх системності та
необхідності внесення змін у законодавство.

Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Мінрегіону
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 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
 ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ

Бизнес-история: как создавался
«Агромат»
21.09.2017

Бізнес тур учасників по містам
України
05.09.2017

Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів реалізує потужний
проект "Вітчизняні будівельні матеріали - шанс оновлення міст та регіонів
України".
В ЄС у ВВП сільське господарство займає 3%, а будівництво в ряді країн сягає 10% і
більше. В Україні навпаки, частка сільського господарства – 11%, а частка будівництва
знизилась до 2,5%. Обсяг будівельних робіт в Україні за 2016 рік – 2,5 млрд.євро. Обсяг
будівельних робіт в Польщі – 48,0 млрд.євро, в Австрії – 35,0 млрд.євро, в Угорщині – 6
млрд.євро. Але Україна таки будується: 2016 рік – +17,4%, за 7 місяців 2017 року – + 24,2%,
та і житла здано за І півріччя 2017 року +56%. Так би і далі! Мета проекту: проведення
низки ділових та ознайомчих зустрічей для представників місцевої виконавчої влади та
органів самоврядування, керівників комунальних підприємств з підприємствами
будівельного комплексу. Пропозиція ефективних будівельних матеріалів, технологій та
проектних рішень українських виробників для майбутніх замовників: обласних та міських
управлінь капітального будівництва та ЖКГ, архітекторів, проектантів, дистриб'юторів,
забудовників, дизайнерів.
Читати повністю >>>
За матеріалами сайту ВСВБМ
 ЦЕМЕНТ. СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ

Повышение тарифов на ж/д грузоперевозки повлечет
удорожание цемента на 16%
07.09.2017

Ассоциация производителей цемента "Укрцемент" выражает
обеспокоенность решением Министерства инфраструктуры Украины
(Мининфраструктуры) повысить с 1 октября 2017 года тарифы на
железнодорожные грузовые перевозки на 22,5%, вследствие чего
стоимость цемента может вырасти на 16%.
"Повышение тарифов на 22,5% на грузовые перевозки железнодорожным
транспортом Украины в итоге ляжет на плечи потребителя в виде повышения стоимости
конечного продукта цементных предприятий", - заявили предприятия-члены ассоциации
"Укрцемент". В частности, повышение тарифов повлечет рост на 3-15% конечной
стоимости основных видов сырья (карбонатные и глинистые породы, гипс, пуццолановый
добавки, металлургические шлаки и другие), а также топлива (угля), в результате чего
себестоимость производства цемента вырастет на 5-7%. Также произойдет повышение
стоимости транспортировки продукта к потребителю. Таким образом, стоимость цемента
увеличится на12,5-16% в зависимости от марки продукции, типа подвижного состава и
географической локации грузополучателя. "При повышении тарифов на грузовые ж/д
перевозки, по состоянию на 4 сентября 2017 года, стоимость 1 т. цемента для потребителя
возрастет, как минимум, на 60 грн", - отметили в "Укрцементе". Кроме того, в ассоциации
подчеркивают, что рост стоимости ж/д тарифов будет способствовать увеличению
производства контрафактной продукции и развитию "теневого" рынка цемента. "Это будет
разрушать репутацию цементной отрасли с одной стороны, с другой – создавать угрозу
неустойчивости строительных конструкций и вред от такой продукции общественным
интересам, что противоречит ст.1 закона "О государственном рыночном надзоре и
контроле непищевой продукции", - подчеркнули цементники. Как сообщалось, тарифный
комитет Минифраструктуры на заседании 31 августа 2017 года согласовал повышение
тарифов на ж/д грузоперевозки внутри страны на 22,5% с 1 октября 2017 года. Как
сообщалось со ссылкой на последний проект финплана "Укрзализныци", доходы от
перевозки грузов прогнозируются в размере 62, 85 млрд грн, что на 13,4% больше, чем в
2016 году. В расчете доходов от грузоперевозок на 2017 год учтена индексация тарифов на
перевозку грузов в пределах Украины с октября 2017 года на 22,5%. Дополнительные
доходы от повышения составят 2,788 млрд грн. Ранее Государственная регуляторная
служба Украины отказалась согласовывать проект приказа Мининфраструктуры,
предусматривающий осуществление с февраля 2017 индексации тарифов на ж/д перевозку
грузов в пределах страны на 25%, и решила создать совместную с бизнесом рабочую группу
для определения компромиссной ставки повышения.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 КЕРАМІКА. ПЛИТКА & САНТЕХНІКА

Україна може стати найбільшим виробником
керамічної плитки в Європі
04.08.2017

На сьогоднішній день в світі зростає виробництво і споживання
керамічної плитки. За період з 2006-го по 2015 рік виробництво цієї
продукції в світі зросла майже вдвічі – до 12,3 млрд кв.м.
Вітчизняний ринок теж демонструє зростання цього сегментe. В минулому році
обсяги виробництва плитки збільшились на 16,6% в порівнянні з 2015-м і склали 45,9 млн
кв.м. У грошовому еквіваленті споживання керамічної плитки в Україні перевищило 5 млрд
грн. Згідно з висновками досліджень професора Університету Модени Тициано Бурсі,
завдяки великим покладам основної сировини, необхідного для виготовлення плитки,
Україна була другою в світі після Китаю за інвестиційною привабливістю виробництва
високоякісної керамічної плитки. Сьогодні ж, з огляду на зростання зарплат в Китаї,
Україна перемістилася в лідери. Зараз Україна виробляє майже 50 млн кв.м керамічної
плитки і може наростити виробництво в 10 разів, що буде свідчити про зростання ВНП на
12%. Маючи такий потенціал, українські виробники можуть зайняти місце серед лідерів і на
світовому ринку, потіснивши основних експортерів – Китай, Італію та Іспанію – на 50% і
поставляючи 400 млн кв.м в рік, – зазначає Голова наглядової ради ПАТ «Харківський
плитковий завод», директор і власник Керамічної групи «Голден Тайл» Валентин
Шеветовскій. Зовнішню торгівлю плиткою Україна почала в 2001 році, до 2012 року обсяг
експортованої продукції зріс на 28,8 млн кв.м. У 2015-му році продажі знизилися на 36%, до
10,4 млн кв.м, в основному через падіння споживання на ринку РФ. Зараз в структурі
експорту переважають країни колишнього СРСР, на країни ЄС припадає 7%. При цьому
вітчизняні виробники постійно розширюють географію продажів, нарощують обсяги. Так,
експорт продукції ХПЗ становить близько 40%. Ми експортуємо в 26 країн світу. І впевнені,
що коли підемо шляхом індустріалізації, то зможемо конкурувати на європейському ринку
за ціною навіть з Китаєм, світовим виробником керамічної плитки №1, – говорить
Валентин Шеветовський. Однією з перешкод, що заважає Україні значно наростити
виробництво керамічної плитки є великі обсяги експорту сировини і утруднений доступ до
розвідки нових родовищ глини. Лише за останні 5 років з України щорічно вивозили майже
по 4 млн т глини. З такої кількості сировини можна виготовити більше 400 млн кв.м
керамічної плитки.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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Компания «Агромат» - крупнейший импортер керамики в стране и
специализированный ритейлер. Годовой оборот компании превышает 2
млрд грн.
Она работает более чем с 500 дилерами по всей стране и управляет 16 магазинами.
Недавно «Агромат» провел ребрендинг и обновил фирменный стиль. Собственники
«Агромата» - люди непубличные. Авторы заметки решили воспользоваться ребрендингом
как информационным поводом, чтобы взять интервью у основателей компании. «Агромат»
существует на рынке 25 лет, в 1993 г. его основали пятеро товарищей. Все учредители выходцы с завода «Электронмаш». Анатолий Тадай, Сергей Войтенко и Владимир Рева
познакомились еще студентами в общежитии КПИ. Финансовый директор Ольга Башота
работала бухгалтером на заводе, Надежда Рушелюк - в отделе энергетики. В 2017 году
одной из собственников компании стала Оксана Рева. Право собственности ей перешло по
наследству в связи со смертью одного из основателей. После развала Советского Союза в
1993 г. партнеры решили попробовать свои силы в бизнесе. Поначалу фирма занимала две
комнаты в общежитии, которые молодым предпринимателям выделил директор завода.
Как и многие начинающие коммерсанты в те годы, они пытались зарабатывать на
перепродаже дефицитных товаров. В первый же год их фирма получила $500 000 на
продаже аккумуляторов аграриям. Во времена плановой экономики аккумуляторы
распределялись из Москвы, а после обретения независимости эта ниша оказалась никем не
занятой. Предприниматели нашли поставщиков в России, Болгарии, Казахстане, Польше подписали с ними контракты на поставку. Собственных денег у них не было, но банки
прокредитовали эту сделку под контракт. Сергей Войтенко вспоминает, что получить
кредит в 1990-е было намного легче, но и проценты были немаленькие - от 70 до 570%
годовых и максимум на три недели. В следующем году так же легко заработать на
перепродаже аккумуляторов не удалось - продавать их аграриям напрямую нашлось много
желающих, в том числе производители. Новую нишу подсказала сама жизнь. В 1990-е годы
для бизнесменов сложной задачей было не преумножить деньги, а сохранить их - из-за
инфляции капитал ежедневно сокращался на 2%. Первые заработанные средства
компаньоны вложили в покупку квартир. Когда начали делать ремонт, то заметили, как
сложно купить керамическую плитку. Представленная в Украине итальянская плитка
стоила дорого, качество отечественной оставляло желать лучшего. Бизнесмены были в
командировке в Словакии, где познакомились с производителем плитки Kerkо. Учитывая
дефицит, они попросили продать им сразу 20 тонн. Получив товар, предприниматели
разложили образцы плитки на столе своего офиса. Если итальянская плитка стоила $30 за
квадратный метр, то словацкая - $10. Информация о плитке быстро распространялась
среди друзей, знакомых. Первую машину с плиткой размели, так же случилось со второй и
третьей. Тогда предприниматели решили, что на продаже керамики можно построить
бизнес. Так появился «Агромат», который мы знаем. Первый магазин открылся на 9-м
этаже. Сейчас сложно себе представить, чтобы клиент поднимался так высоко. Но в те годы
это было в порядке вещей - коммерческой недвижимости не существовало как таковой. Уже
чуть позже появился полноценный магазин на первом этаже этого же здания. ...
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
 МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ

В первом полугодии 2017 украинские производители
металлоконструкций удвоили экспорт
14.09.2017

Экспорт украинских металлоконструкций за первое полугодие
2017 года почти двукратно превысил объем аналогичного периода
2016 года.
В І полугодии 2017 украинские производители строительных металлоконструкций
и резервуаров экспортировали 8,3 тыс. т произведенной продукции. При этом ключевыми
направлениями экспорта стали Нидерланды, Польша, Бельгия, Китай и Литва. Импорт
металлоконструкций в Украину в этот же период также показал рост до 1,7 тыс. т.
«Ключевым направлением экспорта металлоконструкций из Украины в 2017 г. стали
евространы – 90% от общего объема. При этом 70% объемов экспорта осуществили 3
предприятия отрасли, – сообщил Исполнительный директор УЦСС Вячеслав Колесник. – По
нашим оценкам в 2017 г. экспорт украинских металлоконструкций составит около 17% от
общего объема производства». Напомним, І половине т.г. объемы производства металлоконструкций в Украине выросли на 20% по отношению к аналогичному периоду 2016 г.
Последние два года доля стального строительства на рынке коммерческой недвижимости
показывает существенный рост. Однако на фоне высоких цен на металлопрокат эксперты
УЦСС ожидают, что доля стали в сегменте нежилых зданий в 2017 г. снизится до 52,7%, а в
общем по строительной отрасли составит около 9,2%. «При сохранении текущих тенденций
на строительном рынке мы ожидаем, что объемы производства металлоконструкций по
результатам 2017 г. вырастут на 15% (до 85 тыс. т) в сравнении с 2016 г. При этом рост
потребления металлоконструкций на внутреннем рынке к концу 2017 г. мы прогнозируем
на уровне 12% (до 75 тыс. т.)», – прокомментировал ситуацию на рынке Исполнительный
директор УЦСС Вячеслав Колесник. По оценкам специалистов УЦСС, на сегодня только 75%
производителей металлоконструкций отчитались об активном производстве, а 6
участников рынка показали объемы производства более 2 тыс. т.
Читать полностью >>>
По материалам УЦСС
 ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ

Ассоциация продолжает работу над
гармонизацией стандартов
11.09.2017

Ассоциация «Производители пенопласта» продолжает работу над
развитием и внедрением современных строительных норм в повседневную
практику производителей пенополистирола.
ТК 302 «Энергоэффективность зданий и сооружений» по заказу Ассоциации
«Производители пенопласта» Украины разработал первую редакцию проекта следующих
ДСТУ Б EN для обсуждения с общественностью и получения комментариев: ДСТУ ЕN ISO
10456:20IX (EN ISO 10456:2007, IDT) Матеріали та вироби будівельні. Гігротермічні
властивості. Таблиці унормованих значень і процедури для визначення заявлених та
розрахункових теплоізоляційних характеристик; ДСТУ EN 13793:201x (EN 13793: 2003, IDT)
Вироби теплоізоляційні будівельного призначення.
Визначення характеристик, які
виникають під дією циклічного навантаження; ДСТУ ISO 12491:201х (ISO 12491:1997, IDT)
Статистичні методи контролю якості будівельних матеріалів і деталей. На современном
этапе развития украинской экономики стандартизацию следует рассматривать как
эффективный элемент механизма управления качеством продукции, работ и услуг. Единая
законодательная база, нормы и стандарты, единообразие в маркировке продукции, четкая
и понятная информация для строителей о физико-механических и теплоизоляционных
свойствах являются залогом дальнейшего успешного развития ППС отрасли и сфер
применения пенополистирола в экономике Украины.
Читать полностью >>>
По материалам Ассоциации «Производители пенопласта»
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Рынок металлических кровель и фасадов:
тенденции

 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ

20.09.2017

Объем рынка кровли, фасадов и ограждения в кв. м готовой
продукции вырастет фактически на 8-10% по отношению к 2016 году,
прогнозирует УЦСС.
В первом полугодии 2017 года импорт в Украину оцинкованного проката вырос на
16% по отношению к аналогичному периоду 2016 года. Доля потребления оцинкованного
проката из Китая в среднем за первую половину 2017 года составила 23%. С начала 2017
года большая часть импорта оцинкованного проката поставлялась в толщинах менее 0,45
мм. При этом 90% такой стали приходилось на поставки из Китая. Видимые объемы
производства проката с цинковым покрытием на 12% ниже, чем в 2016 году. С учетом роста
импорта и потенциального роста внутреннего производства во второй половине 2017 года
по результатам года ожидается небольшой прирост потребления оцинкованного проката
по отношению к 2016 году. В первом полугодии 2017 года импорт проката с полимерным
покрытием увеличился на 8%. При условии, что текущие темпы роста потребления проката
с полимерным покрытием сохранятся, в 2017 Украина может выйти на уровень
потребления 2013 года. При этом поставки проката с полимерным покрытием из Китая
составляют 58% от общего объема, в то время как в 2015-2016 годы они не превышали 3550%. Доля украинского производства проката с полимерным покрытием держится на
уровне 6,6% от общего потребления. Импорт проката с полимерным покрытием на 80%
состоит из стали в толщинах 0,45 мм и ниже. В связи с тем, что наблюдается рост
потребления более тонкого металла объем рынка кровли, фасадов и ограждения в кв. м
готовой продукции вырастет фактически на 8-10% по отношению к 2016 г. «Доля
тонколистового проката с полимерным покрытием из Китая продолжает увеличиваться.
Подавляющая часть китайского проката по своим техническим характеристикам не
соответствует минимально необходимым требованиям, украинский рынок продолжает
наводняться низкокачественной продукцией, – рассказал Исполнительный директор УЦСС
Вячеслав Колесник. - Такая тенденция со временем может привести к полной
дискредитации металлических фасадных и кровельных изделий в глазах конечных
потребителей. Надеюсь, что компании, которые используют для производства
качественные материалы, смогут сделать правильные выводы». Стоит отметить, что
украинский и китайский оцинкованный прокат тесно конкурируют между собой в ценовом
диапазоне $820-940/т. «Среднерыночные цены на нанесение полимерного покрытия
составляют от 140 до 200 $/т. без НДС в зависимости от вида краски. При этом нерыночное
ценообразование на китайские окрашенные рулоны может свидетельствовать о низком
качестве китайского проката. Столь низкая стоимость приплаты (около 70 долл. США/т.) не
позволяет наносить необходимую толщину полимерного покрытия, поэтому толщина
покрытия на китайских рулонах зачастую не превышает 7-13 микрон вместо стандартных
25 микрон», – резюмировал Вячеслав Колесник.
Читать полностью >>>
По материалам PAU Group
 ВІКНА & ДВЕРІ

Компанія "Двері Білорусії" показала залежність продажів від
реалізації інфраструктурних проектів в Україні

Ощадбанк реструктуризирует долги российского
миллиардера Буряка
07.09.2017

Государственный Ощадный банк начал процедуру финансовой
реструктуризации долгов компании "Нитеко" (Киев), контролируемой
российским бизнесменом с литовским гражданством Дмитрием Буряком.
Процедура реструктуризации долгов "Нитеко" запущена 1 сентября, в тот же день
начал действовать мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Его действие
продлится до 30 ноября. На 14 сентября запланировано первое собрание привлеченных
кредиторов. Кредитором компании является Ощадбанк. Собственником компании является
Дмитрий Буряк. Он является российским бизнесменом с литовским гражданством, в
Украине он контролирует девелоперскую компанию DeVision, в активе которой гостиница
Ramada Encore, торговые центры "Домосфера" и "Атмосфера", бизнес-центры Европа. Кроме
того, он занимается строительством "Киев-Арены", которая должна принять чемпионат
Евробаскет. Связанными с "Нитеко" являются 1 физлицо и 13 юрлиц: Vendemir Trading LTD,
ЧАО "Строительные технологии", ООО "Дана", ООО "Лотос", ООО "Хотел Менеджмент Групп
ЛЛС", ДП со 100% ИИ "Союзконтракт Инвестмент", ООО "Инвестмент Менеджмент Групп",
ООО "Трейд-Инвест", ООО "ФК-Инвест", Девижн Групп Лимитед, ООО "Союзконтракт энергия", ООО "Омнис", ООО "Финансовая компания Эн Джи Ай Менеджмент".
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
У "Киевгорстроя" пытались украсть
акции на 900 млн грн.
11.09.2017

Компания "Киеворгбуд" мошенническим путем пыталась украсть у
столичного застройщика "Киевгорстрой" акций на почти 900 млн грн,
говорится в сообщении "Киевгорстроя".
Учитывая, что 80% акций последнего принадлежат Киеву, убытки могли нанести
ущерб бюджету всего города. Сейчас "Киевгорстроем" составлено официальное обращение
по этому поводу, опубликованное на сайте компании. "Киевгорстрой" является держателем
36,42% акций компании "Киеворгбуд". Последний обманным путем попытался размыть их
часть путем выпуска дополнительных акций. "Киеворгбуд", как не чистые на руку делки из
90х, решил не считаться с киевлянами, пытаясь выжать из "Киевгорстроя" почти 900 млн
грн. На собрание акционеров, во время которого принимаются глобальные вопросы
жизнедеятельности компаний, представителя "Киевгорстроя" просто не пустили. Сделано
это было для того, чтоб Холдинг, как держатель блокирующего пакета акций, не позволил
"Киеворгбуду" провернуть махинации по размытию пакета акций. В Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку такую информацию подтверждают, был
составлен соответствующий протокол о том, что общие сборы не проводились. Это значит,
что любое решение, якобы принятое "Киеворгбудом" во время сборов, является не
незаконным и говорит о мошенничестве руководства компании. …
Читать полностью (документ) >>>
По материалам ukranews.com

20.09.2017

Торгово-промислова група "Двері Білорусії" зафіксувала в період із
квітня по серпень 2017 року (порівняно з аналогічним періодом 2016 г.)
стійке зростання продажів виробленої продукції в тих регіонах України, у
яких високими темпами реалізуються інфраструктурні проекти.
І це закономірно, оскільки міжкімнатні двері виконують не тільки функцію з
розділення кімнат, тепло- і звукоізоляції приміщень, є не тільки важливим декоративним
елементом будь-якого простору, а й додатково служать одним з показників фінансової
успішності власників приміщень. Справа в тому, що міжкімнатні двері встановлюються на
завершальній стадії будівництва будівлі або ремонту будь-якого приміщення. І споживач,
який пройшов всі етапи будівництва, ремонту і довів свій об'єкт (будинок, квартиру, офіс)
до завершальної стадії — покупки і монтажу міжкімнатних дверей — є фінансово стійкою
людиною або компанією. Таким чином, стабільне зростання продажів дверей є своєрідним
індикатором зростання добробуту населення. Ремонт, реконструкція, будівництво
автомобільних доріг, мостів, транспортних розв'язок, привабливих туристичних об'єктів і
зон відпочинку веде до розвитку багатьох галузей промисловості, туризму, зміцненню
транзитного потенціалу держави, активізації будівництва різних об'єктів уздовж доріг,
річок і морів, сприяє притоку інвестицій, економічному зростанню, створенню нових
робочих місць і поліпшенню добробуту громадян — потенційних покупців дверей та іншої
продукції. Наведемо кілька фактів за період 6 місяців, з квітня по серпень 2017 р. у
порівнянні з аналогічним періодом 2016 р.: 1) У Львівській, Тернопільській, Хмельницькій,
Вінницькій та Одеській областях, де почалися роботи по реалізації проекту
транснаціонального автомобільного коридору GO Highway, який з'єднає українські
чорноморські порти Одеси, Миколаєва та Херсона з польськими портами Гданська, Гдині на
Балтійському морі, кількісне зростання продажів "Дверей Білорусії" в середньому склало
+6%. 2) У Харкові та Харківській області, де ефективно розвивають транспортну
інфраструктуру, кількісне зростання продажів дверей торгової марки "Двері Білорусії"
склало +8%. І це незважаючи на те, що в Харкові — високий рівень конкуренції з продажу
дверей через розміщення там декількох великих фабрик з виробництва. 3) У Києві, де
високими темпами реконструюються і ремонтуються радіальні проспекти, вулиці, кільцева
дорога, транспортні розв'язки, розвивається інфраструктура прибережних територій річки
Дніпро, а також створюються сприятливі умови для ведення бізнесу, кількісний ріст
продажів дверей торгової марки "Двері Білорусії" склав +15%. І це при кількісному
зростанні продажів нашої продукції +3% в цілому по Україні, а також +3% в середньому по
Київській області (без Києва) в цьому періоді, хоча економічний потенціал Київської
області значно вище. Крім зростання продажів кількості вхідних і міжкімнатних дверей
торгової марки "Двері Білорусії" в Україні зріс також середній чек. Наведені приклади
вказують на позитивні тенденції, але навіть в успішних регіонах ще є резерви для
подальшого розвитку. Наприклад, на даний час місто Київ має 6 основних широких в'їздів виїздів (від 4 до 8 смуг руху), а реальних стратегічних маршрутних напрямків — 8. Крім
того, поетапне будівництво Великої кільцевої дороги Київської агломерації ще не
розпочато. Цей дисбаланс уповільнює економічне зростання; гальмує поставки сировини,
матеріалів, продукції та послуг, переміщення персоналу й транспорту по Київській області
та столиці України.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Кабмин назначил президентом строительной корпорации
"Укрбуд" помощника нардепа Микитася
15.09.2017

Кабинет министров Украины распоряжением №618-р от 13.09.2017
назначил президентом Украинской государственной строительной
корпорации "Укрбуд" Александра Лятамбора.
Ранее Александр Лятамбор являлся и.о. вице-президента, а также советником главы
корпорации "Укрбуд". Согласно данным на сайте Верховной Рады, он также является
помощником на общественных началах внефракционного депутата Масима Микитася. С
2010 по 2016 г. Микитась занимал должность президента корпорации "Укрбуд". В августе
2016 г. Микитась получил депутатский мандат, победив на выборах в Верховную Раду на
206 округе в Чернигове. Он является членом парламентского комитета по вопросам
бюджета. Лятамбор также возглавляет общественную организацию "Фонд успешного
развития Оболонского района", в помещении которой размещалась приемная Микитася,
когда он еще был депутатом Киевсовета от фракции "УДАР-Солидарность".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
"Познякижилстрой" привлек 34,3 млн гривен от
размещения облигаций
22.09.2017

Строительная компания "Познякижилстрой" (Киев) привлекла 34,280
млн гривен от размещения облигаций. Об этом говорится в сообщении
компании, передают Українські Новини.
Согласно ему, "Познякижилстрой" привлек 34 279 560 грн от размещения 108 824
облигаций серии V1. Фактической датой подписания договоров с первыми собственниками
указано 8 сентября. Как сообщалось, ранее "Познякижилстрой" привлек 36,6 млн грн от
размещения облигаций серии U1. В 2016 году "Познякижилстрой" увеличил убыток в 5,1
раза до 28,6 млн грн, сократив доход в 3,7 раза, или на 106,216 млн гривен до 39,482 млн
грн по сравнению с 2015 г. "Познякижилстрой" специализируется на возведении элитных
комплексов с объектами социальной инфраструктуры и офисных центров. Компания была
основана в 1996 г. Конечным бенефициаром "Познякижилстроя", согласно данным реестра
юридических и физических лиц-предпринимателей, является Артур Мхитарян.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
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----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Потрібно, аби реально запрацювали державні житлові
програми та іпотечне кредитування

 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
 ЗЕМЛЯ

Луценко заявил о разоблачении колоссальных махинаций
с землей на побережье Азовского моря

21.09.2017

20.09.2017

Прокуратура разоблачила колоссальные махинации с земельными
участками на побережье Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба
ГПУ, передает NewsOboz.org.
Установлено, что в 2009 г. на основании незаконных распоряжений бывшего главы
Якимовской районной государственной администрации был передан в собственность 41
земельный участок общей площадью 70,87 га. Участки расположены на косах Федотова и
Пересыпь в пределах прибрежной защитной полосы Азовского моря. Указанные земельные
участки получили 39 граждан якобы для ведения личного крестьянского хозяйства. Так, в
дальнейшем по договорам дарения эти земли были отчуждены в пользу связанных между
собой юридических лиц. Отмечено, что в настоящее время на участках расположены
незаконные постройки под отдых и развлекательные заведения. Бывшему главе районной
администрации, который незаконно передавал земельные участки сообщено о подозрении
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление
властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Вследствие
указанных незаконных действий злоумышленника из собственности государства выбыли
ценные земельные участки, стоимость которых превышает 71 млн грн. Отмечено, что
участки наложен арест. "Параллельно мы изучаем, кто являются бенефициарами, то есть
конечными выгодоприобретателями этих земельных участков. Изучаем, кто подставные
люди, их связи, есть большая вероятность, что подозрения будут предъявлены и
представителям судебной ветви власти, которые принимали участие в этих незаконных
сделках", - сообщил Луценко. Бывшему чиновнику грозит до шести лет лишения свободы …
Читать полностью >>>
По материалам newsoboz.org
На Київщині судитимуть за заволодіння 110 га земділянок лісового фонду

25.09.2017

Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 7
осіб, які заволоділи 110 га земельних ділянок лісового фонду. Про це
повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ.
Департаментом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих
центрального апарату ГПУ до Обухівського районного суду Київської області скеровано
обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо організованої групи у складі 7 осіб,
які використовуючи підроблені правовстановлюючі документи на землю, нотаріально
засвідчені одним із співучасників – приватним нотаріусом, незаконно заволоділи
земельними ділянками лісового фонду загальною площею близько 110 га та вартістю
понад 716 млн грн, розташованими на території Обухівського району Київської області. З
метою забезпечення відшкодування завданих злочином збитків під час досудового
розслідування на землі, які стали об’єктом злочинного посягання та на майно підозрюваних
накладено арешт. Довідково: санкціями інкримінованих статей передбачено покарання у
вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.
Читати повністю >>>
За матеріалами gp.gov.ua

Останнім часом через зниження споживчих можливостей українців та
практичної відсутності іпотечного кредитування у сфері нерухомості
спостерігається тенденція до відкладеного попиту на житло.
Для його активізації необхідно, щоб державні житлові програми та іпотечне
кредитування реально запрацювали. Про це повідомив заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на
прес-конференції за підсумками розвитку будівельної галузі у І півріччі 2017 р. в четвер, 21
вересня. «Якщо порівнювати попит з тим, який був до 2014 р., то звичайно ж він знизився.
Це пов’язано з тим, що у людей реально не вистачає коштів для придбання житла.
Будівельні компанії можуть надавати тільки коротку розстрочку, максимум до 5 років, але у
такому разі середній платіж для однієї сім’ї становитиме близько $1-2 тис. на місяць. Тому,
щоб попит на купівлю нерухомості активізувався, потрібно, аби державні житлові програми
та іпотечне кредитування реально запрацювали», - сказав він. Мова йде про модернізацію
державних житлових програм, а також про введення муніципального орендного житла і
можливості придбання квартир у лізинг. «Це може стати колосальним позитивним кроком
у вирішенні квартирного питання для багатьох українців, так як на умовах лізингу більша
кількість громадян зможуть придбати власне житло. Уряд вже схвалив цю можливість.
Впровадженням нових програм фінансового лізингу буде займатися Державна іпотечна
установа. Зі свого боку, Мінрегіон готовий допомагати», - підкреслив він. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Мінрегіону
У скільки обійдеться покупка
квартир в Києві
24.09.2017

Як прогнозують екcперти, забудовники будуть більш активно
шукати партнерів, які зможуть кредитувати інвесторів і добудовувати чужі
недобудови. Про це повідомляє портал mydim.ua
Один з варіантів покупки житла - це іпотека. Але з нею є проблеми: банки не
поспішають давати великі кредити громадянам України, так і самі українці не надто хочуть
брати їх з за умов банків, де ставки в районі 30 % річних. Зокрема, ЗМІ опублікувало
статистику середніх розцінок на 1 кв. м. пропозиції квартир в київських новобудовах в
серпні 2017 року. А також статистику середньої вартості нерухомості в столиці за класами і
кількості кімнат в серпні 2017 року. Крім того, експерти ринку відзначають, що до кінця
вересня цього року, старт продажів очікується ще мінімум в п’яти комплексах, а ще близько
десяти продажів «з котлованів» варто очікувати до кінця року. Як повідомляють експерти,
найактивніше забудовуються Голосіївський район Києва (18 % всього столичного житла),
Солом’янський і Дарницький райони (по 14 %), Шевченківський та Печерський (13 % і 12
%, відповідно). Як раніше повідомлялося, починаючи з 2011 року, на ринку нерухомості
Києва зібралося рекордна кількість нерозпроданих квартир в здаються будинках, що
істотно тисне на столичний ринок продажу житла. Також ріелтори прогнозують, що в
серпні-вересні можливе зростання ціни на оренду квартир на 20–30 %. Але після того, як
попит спаде, ціни вже не знизяться.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами mydim.ua

 ЖИТЛОВА

Полторак одобрил выделение 1 млрд грн на строительство
100 общежитий для военных

 КОМЕРЦІЙНА
 ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ

05.09.2017

Министр обороны Степан Полторак утвердил выделение 1 млрд
гривен на строительство 100 общежитий для военнослужащих. Об этом он
написал на своей странице в социальной сети Facebook.
«Утвердил план финансирования строительства общежитий для военнослужащихконтрактников в разных регионах Украины. Один миллиард гривен бюджетных средств
предусмотрен под строительство 100 общежитий для украинских военных», - написал
Министр. Кроме того, Минобороны повысило доплаты военнослужащим, выполняющим
обязанности на первой линии обороны в зоне антитеррористической операции, до 10 тыс.
гривен, на второй - до 4,5 тыс. гривен в месяц с сентября.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Вартість кредитного портфеля Держмолодьжитла
перевищила мільярд гривень
08.09.2017

У Державній спеціалізованій фінансовій установі «Державний фонд
сприяння молодіжному житловому будівництву»
(Держмолодьжитло)
повідомляють, що на сьогодні вартість кредитного портфеля установи
сягнула 1 млрд 78 млн грн.
Протягом 25 років діяльності Держмолодьжитла надано 12,4 тис. пільгових
кредитів, більше половини з яких – за кошти державного бюджету. Відсоток прострочених
платежів за кредитами становить 2,8%, що значно менше за середній показник по
банківській системі України. Відзначимо, 6 вересня, голова правління Держмолодьжитла
Сергій Комнатний взяв участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань
будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. Засідання відбулося
під головуванням народного депутата України, першого заступника голови Комітету
Дмитра Андрієвського та за участю заступника Міністра регіонального розвитку,
будівництва і ЖКГ Льва Парцхаладзе. Члени Комітету і запрошені обговорили проблемні
аспекти житлового будівництва, які потребують законодавчого врегулювання. Позиція
членів профільного Комітету, зокрема, конструктивні пропозиції народного депутата Петра
Сабашука та інших парламентаріїв дають підстави розраховувати, що спільно з Урядом і
Парламентом уже наступного року Фонд отримає змогу перейти до системного вирішення
проблеми забезпечення громадян доступним житлом. «Одне з базових конституційних прав
громадянина – право на власне житло, передбачене статтею 47 Основного Закону України –
має бути забезпечене державою», - зазначив Сергій Комнатний.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Держмолодьжитла
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мінекономрозвитку надало дозвіл на початок функціонування
індустріального парку на Львівщині
09.09.2017

За наказом Мінекономрозвитку індустріальний парк “Сігма парк
Яричів”, який будуватимуть поблизу села Старий Яричів Кам’янка-Бузького
району, тепер входить до реєстру індустріальних (промислових) парків.
Парк планують побудувати за два роки, він принесе мешканцям Львівської області
до 8 тисяч робочих місць. На території парку будуть підприємства до III-V класів
шкідливості. Площа парку складає 15,7084 га, заявлений строк функціонування – 50 років.
«Діятимуть кілька великих та десятки дрібних іноземних підприємств, які створять
близько 8 тисяч робочих місць. А до того ж і бюджет сільської ради поповнюватиметься
суттєво – приблизно на 40-50 мільйонів гривень щороку! Впевнений, що створення таких
індустріальних парків дасть нам можливість здійснити економічний прорив. Дякую
засновникам за реальний крок до економічного зростання!», – написав на своїй сторінці в
Facebook прем`єр-міністр Володимир. На території Індустріального парку буде один із
найбільших логістичних комплексів у Західній Україні, площею 30 тисяч квадратних
метрів. Тут збудують приміщення для 10-ти великих та 30-ти малих підприємств. На
території розташовуватимуться підприємства харчової, фармацевтичної та легкої
промисловості (швейні цехи та галантерея).
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
МЭРТ зарегистрировал "Ланнивский индустриальный парк"
в Полтавской области
14.09.2017

МЭРТ Украины включило в Реестр индустриальных (промышленных)
парков "Ланнивский индустриальный парк" (с.Ланна Карловского р-на
Полтавской обл.), ставший 27-м парком в этом перечне.
Парк включен в реестр приказом ведомства №1318 от 12.09.2017 г. Инициатором
создания парка выступило ЧП "Ланнивский сахарный завод". Площадь парка в 30,7135 га
является совокупностью земельных участков в собственности инициатора создания парка.
Заявленный срок функционирования – 49 лет. Назначение парка – деятельность, связанная
с переработкой сельхозсырья, пищевой промышленностью, сельхозмашиностроением и
обслуживанием, а также логистикой и хранением. Ожидается создание около 600 новых
рабочих мест. Управляющей компанией является ООО "Ланнивская МТС", участником – ЧП
"Ланна-Агро". Все компании входят в Ланнивскую агропромгруппу, которая, согласно
информации на сайте, специализируется, в частности, на выращивании зерновых,
масличных и технических культур, молочном и мясном животноводстве, садоводстве,
производстве и реализации сахара (мощность сахарного завода – 2 тыс. тонн свеклы в
сутки и 325 тонн сахара). Группа имеет собственные склады для хранения овощей и
фруктов, сельхозтехнику для сбора урожая, мельницу для дробления зерна.
Господдержка создания и функционирования ИП включает выделение средств из госфонда регионального
развития при условии софинансирования из местных бюджетов в размере 10% их сметной стоимости, освобождение
от долевого участия в развитии местной инфраструктуры в случае строительства объектов в пределах ИП, а также
освобождение от уплаты импортной пошлины при ввозе оборудования и комплектующих, не производимых в
Украине. Всего в 27 индустриальных парках страны, согласно реестру МЭРТ, в качестве участников зарегистрированы
ООО "Шосткинский элеватор" в ИП "Свема" (Сумская обл.); ООО "СГ Метанол", "Сингаз ФТС и "Инвестиционная группа
"Квартал" в ИП "Павлоград" (Днепропетровкая обл.), ЧП "Ланна-Агро" в Ланнивском ИП.

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

 ТОРГОВА

Одіозний бізнес-центр на Подолі визнали об’єктом
самочинного будівництва

06.09.2017

Автором проекту рішення «Про врегулювання питання використання
земельної ділянки площею 0,1668 га на вул. Оболонській 29 у Подільському
районі Києва» є депутат столичної «Самопомочі» Сергій Башлаков.
Нагадаємо, що протягом 2016 року під виглядом реконструкції на вул. Оболонська,
29 в місті Києві відбувалося резонансне будівництво: без відповідних дозвільних
документів на території, яка офіційно належить киянам, виріс 6-поверховий бізнес-центр,
площею 4 тис кв. м. Місцеві мешканці, які проживають за лічені метри від скандальної
забудови, неодноразово зверталися до місцевої влади та поліції, аби вплинути на ситуацію.
Втім, аргументи громади чиновники та правоохоронці, на жаль, не почули. Більше того,
горе-забудовник ПП «ЮК ПВП-2» дозволив собі погрожувати окремим активістам. Зокрема,
підприємство направляло у поліцію заяви-звинувачення на місцевих мешканців.
Відзначимо, що для будівництва такого масштабу необхідно отримати низку дозвільних
документів від КМДА. Та за інформацією профільних департаментів держструктури, стало
відомо: ніяких дозволів на будівництво ПП «ЮК ПВП-2» не має, що свідчить про
незаконність робіт. Зважаючи на кричущі порушення чинного законодавства, Сергій
Башлаков ініціював робочу групу, яка вивчила питання будівництва на Оболонській 29.
Згодом депутат підготував відповідний проект рішення, яким пропонується зобов’язати
виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію)
звернутися до суду з позовом на горе-забудовника з вимогою скасувати право власності на
незаконно побудований бізнес-центр на Подолі, визнати його об’єктом самочинного
будівництва, а також привести ділянку комунальної власності до попереднього стану,
шляхом знесення бізнес-центру.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyiv.samopomich.ua
Зменшення обсягу нової пропозиції та зростання попиту призвело
до скорочення середньої вакантності на ринку до 21%
06.09.2017

Згідно з даними компанії CBRE Ukraine, в першому півріччі 2017
року бізнес активність продовжувала зміцнюватись у відповідь на
поліпшення економічної ситуації.
Індекс ділових очікувань у Києві збільшився до 119,1, що на 0,9 пунктів вище
порівняно з кінцем 2016 року, а показник кількості безробітних на одне вакантне місце
склав лише 0,7, що демонструє підвищення попиту на робочу силу. Швидке зростання
зайнятості є головним макроекономічним показником для ринку офісної нерухомості, що є
свого роду «передвісником» зміни попиту на офісні приміщення. На тлі помітного
зростання зайнятості населення, попит на офісні приміщення в Києві поступово відновився.
Незважаючи на те, що угоди з переїзду переважали в структурі валового поглинання i
становили понад 70% обсягу валового поглинання у першому півріччі 2017 року,
збільшення потреб орендарів у розширенні офісів та підписання декількох попередніх
договорів оренди були зафіксовані протягом цього півріччя. Загалом, орендарі
переїжджали до центральних локацій, в результаті чого частка транзакцій у ЦДР становила
близько 60%. Попит з боку орендарів сфери інформаційних технологій та телекомунікацій
становив більше 50% валового поглинання. Тенденція до збільшення потреб в офісному
просторі з боку сектору бізнес-послуг (зокрема, сервісних офісів та коворкінг-операторів)
продовжилась у першому півріччі 2017 року, коли частка орендованого простору серед
компаній даного сектору досягла 18% (+7 п.п. з початку року) у загальному обсязі
поглинання. На відміну від попереднього року, більш масштабні угоди з оренди
завершились протягом перших шести місяців 2017 року. ІТ-компанія Netcracker
орендувала 4 500 кв. м у новому БЦ Astarta, компанія Room 8 Studio орендувала новий офіс у
БЦ «Космополіт», розширившись до 4 500 кв. м, а ІТ компанія Grammarly переїхала до БЦ
Gulliver, запланувавши розширення до 3 200 кв.м. Після відкриття першого коворкінгу у БЦ
Gulliver на початку року, компанія Creative Quarter орендувала 2 000 кв. м із запланованим
розширенням до 4 000 кв. м для свого другого коворкінг-простору в БЦ Astarta. В
результаті, обсяг валового поглинання становив близько 60 000 кв. м (+71,4% р/р)
протягом першої половини 2017 року. У першому півріччі 2017 року пропозиція нових
офісних приміщень склала близько 18 900 кв. м і була представлена 1 чергою будівництва
БЦ Astarta (GLA – 16 100 кв. м) та розширенням БЦ Forum Westside (GLA – 2 800 кв. м). Таким
чином, загальний обсяг пропозиції офісних приміщень становив близько 1,7 млн. кв. м,
збільшившись лише на 1% за період з січня по червень 2017 року. Варто відзначити, що
будівельна активність дещо пожвавилась: завершення будівництва наступної черги БЦ
Astarta, заплановане на 2018 рік, було перенесено на друге півріччя 2017 року. Прискорення
темпів будівництва було результатом росту зацікавленості орендарів у проекті, де
заповнюваність 1 та 2 черг будівництва становила майже 60%, враховуючи попередні
договори оренди. Крім того, K-FUND розпочав новий проект реконструкції UNIT City в
очікуванні зростання попиту на офісні приміщення з боку технологічних компаній та
“стартапів”. Завершення будівництва додаткових 20 000 кв. м в складі 1 черги будівництва
UNIT City було анонсовано до кінця цього року. У зв’язку зі змінами в темпах будівництва,
ми збільшили наш річний прогноз нової пропозиції до 67 000 кв. м (+34% р/р) на кінець
2017 року. У 2018 році очікується, що обсяг нової пропозиції складе близько 42 000 кв. м, що
демонструє тенденцію до зменшення обсягу нових приміщень приблизно на 34% р/р. 70%
цього обсягу зосереджено в невеликих офісних будівлях площею від 2 000 кв.м до 5 000 кв.
м. Єдиним офісним об’єктом з більшою площею, запланованим на 2018 рік, є бізнес-центр
(GLA – 11 100 кв. м) у складі проекту торгового центру Retroville компанії Stolitsa Group у
віддаленій житловій частині міста.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «CBRE Ukraine»
Dragon Capital купил два
бизнес-центра

31.08.2017

Директор компании «Амстор Ритейл Групп» расказал о новом
торговом центре компании, ситуации с другими ТЦ, планах развития и
многом другом.
В середине сентября Амстор Ритейл Групп готовится открыть новый торговый
центр компании – в Бердянске Запорожской области. Что будет представлять собой ТЦ,
почему компания остановила выбор на далеко не самом большом и известном в Украине
городе, кто станет ключевыми арендаторами комплекса и как развиваются центры в
других городах, RAU рассказал директор Амстор Ритейл Групп Алексей Пашунов.
Читать интервью полностью >>>
По материалам smart-holding.com
В центре Троещины появится
новый ТРЦ
05.09.2017

Команда NAI Ukraine создает концепцию торгово-развлекательного
комплекса на Троещине, недалеко от социального центра района. Об этом
сообщает TradeMaster.UA со ссылкой на пресс-службу компании.
Рядом с будущим ТРЦ расположен перекресток с высокими пассажиропотоками, а
также остановка троллейбуса и небольшой парк. "Обновленный торгово-развлекательный
центр на Троещине предоставит полноценную инфраструктуру для жителей массива. При
желании, они смогут купить все необходимое, отдохнуть и провести время с семьей, не
тратя время на столичные пробки и общественный транспорт ", - отметил CEO NAI Ukraine
Виталий Бойко. В торгово-развлекательном центре будет расположен современный
кинотеатр, фудкорт, развлекательная зона для детей и продуктовый супермаркет. Таким
образом, ТРЦ станет главным местом для шопинга и развлечений в жилом массиве,
население которого составляет около 300 тыс. человек, а также для огромного количества
пассажиров, которые ежедневно едут на работу мимо ТРЦ.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
ТЦ Пирамида увеличит площадь на 70%,
откроет кинотеатр и бизнес-центр
07.09.2017

В рамках реконцепции планируется добавить развлекательную зону,
расширить торговую галерею и открыть полноценный фуд-корт. Об этом
рассказала CEO торгового центра Лариса Голубева.
«Мы планируем провести реконцепцию в течение ближайших трех лет и сейчас
находимся на предпроектной стадии. В этом году основное внимание будет уделено
внутренней реорганизации пространства и интерьеров. В следующем году планируем
начать первую стадию большой реконструкции, а с 2019 года – вторую стадию. Завершить
все работы по реконструкции планируем к 2020 году», — сказала она, добавив, что в
результате реконцепции GBA (общая площадь) ТЦ Пирамида вырастет на 40%, а GLA
(арендопригодная площадь) – на 70%. Сейчас общая площадь торгового центра составляет
16 000 кв. м, арендная – более 12 600 кв. м. В рамках реконцепции планируется добавить
развлекательную зону, расширить торговую галерею и открыть полноценный фуд-корт.
Дополнить развлекательную составляющую менеджмент ТЦ намерен кинотеатром и
детским развлекательным центром. По словам Ларисы Голубевой, все это будет
реализовано исключительно за счет расширения площади торгового центра. «Иными
словами, замещать существующих ритейлеров на операторов развлечений не планируем. К
счастью, технические возможности для расширения у нас есть», - пояснила СЕО ТЦ
Пирамида. Помимо этого, в рамках реконструкции торгового центра планируется
построить небольшой офисный центр со стороны улицы Мишуги, а также поработать над
фасадом, озеленением территории и оптимизацией парковки ТЦ.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
В столичном ЦУМ откроется экспериментальное арт-пространство
12.09.2017

Арт ЦУМ - это мультифункциональная галерея нового формата,
которая представит посетителям все формы современного и
классического искусства.
Первым событием в Арт ЦУM станет выставка работ «Petlyuk.Ryabchenko.Say», в
рамках которой известные украинские медиа-художники Сергей Петлюк, Степан Рябченко
и Алексей Сай представят произведения искусства, созданные с помощью цифровых
технологий. Открытие состоится в пятницу 15 сентября этого года. Выставка продлится с
16 сентября по 15 октября в арт-пространстве универмага. Вход на экспозицию для всех
желающих - свободный. «Проект Арт ЦУМ - важная составляющая бренда ЦУM.
Художественное пространство на 7-м этаже является логическим продолжением
наполнения ЦУM», - прокомментировал генеральный директор ЦУМ Брайан Пол Хэндли. В
ЦУM также подчеркнули, что галерея ориентирована на широкую аудиторию. В
пространстве будут проходить концептуальные выставки и образовательная программа,
творческие мероприятия которой будут проходить минимум два раза в неделю.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
Тигипко покупает девелопера проекта
ТРЦ Podol Mall
19.09.2017

28.09.2017

Компания New Ukraine PE Holding, которая входит в группу компаний
Dragon Capital, завершила сделку по приобретению бизнес-центров «Прайм» и
«Евразия» у БТА Банка.
Как пишет пресс-служба компании, на момент заключения сделки вакантность
площадей в обоих бизнес-центрах составляла менее 1%, ключевые арендаторы - Microsoft,
PWC, Deloitte, EPAM, Sanofi. В Dragon Capital отметили, что данная сделка является уже 4 и 5
инвестиций компании New Ukraine PE Holding в Украине, которая в прошлом году
приобрела ТЦ «Пирамида» и складские комплексы West Gate Logistics и East Gate Logistics.
Это уже четвертая и пятая инвестиции в Украине компании New Ukraine PE Holding,
которая в прошлом году приобрела торговый центр «Пирамида» и складские комплексы
West Gate Logistics и East Gate Logistics. «Этой инвестицией мы увеличили наш портфель до
пяти объектов в трех основных секторах коммерческой недвижимости, общая площадь
которых составляет более 205 тыс. кв. м. Выйдя в сектор офисной недвижимости, мы
диверсифицировали наши инвестиции и продемонстрировали веру в дальнейшее
восстановление деловой активности в Украине», - заявил генеральный директор Dragon
Capital Томаш Фиала.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
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Алексей Пашунов, Амстор: В перезапуск ТЦ
инвестировали 150 млн грн

АМКУ предоставил компании Devisal Ltd разрешение приобрести
акции компании Yuansa Limited (обе - Никосия, Кипр), являющейся
владельцем строительной компании «Билдинг Инвест Груп» (Киев).
Как сообщила пресс-служба АМКУ во вторник, покупка акций обеспечит Devisal
Limited превышение 50% голосов в высшем органе управления застройщика. Согласно
данным Единого госреестра, Devisal Limited является собственником 99,9% уставного
капитала ООО «Группа ТАС», конечным бенефициаром которого выступает украинский
бизнесмен Сергей Тигипко. Ранее сообщалось, что ООО «Билдинг Инвест Груп» выступает
девелопером проекта строительства трехэтажного торгово-развлекательного центра (ТРЦ)
Podol Mall районного формата по ул. Еленовская, 23, возле ст. метро им. Тараса Шевченко в
Киеве. Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 2015 год. Согласно данным
официального веб-сайта ТРЦ, предполагалось, что общая площадь проекта составит 29 000
кв. м, арендная - 15 000 кв. м. Инфраструктура объекта также предусматривала подземную
автостоянку на 138 автомобилей. Генеральным подрядчиком проекта выступило ООО
«Киевская Проектно-Строительная Компания».
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
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Торговые центры группы компаний "БУДХАУС" стали победителями
RETAIL & DEVELOPMENT AWARDS – 2017

Открытие Blockbuster Mall намечено на ноябрь 2018 г.
NAI Ukraine

20.09.2017

По итогам конкурса Retail & development Awards (основанного на
классификации
торговых
центров
Украины,
разработанной
Международным Советом Торговых Центров):
"Лучшим малым ТРЦ" Украины признан черкасский комплекс "Любава". Также ТРЦ
"Любава" занял 2-ое место в номинации "Лучший ТРЦ по корпоративной социальной
ответственности". ТРЦ FORUM LVIV получил две награды в номинациях: "Лучший
маркетинг ТРЦ" и "Лучший средний ТРЦ". ТРЦ "Фабрика" занял 2-ое место в номинации
"Лучший большой ТРЦ" и 3-е место в номинации "Лучший ТРЦ по корпоративной
социальной ответственности". На торжественной церемонии Retail & development Awards
Максим Гаврюшин (группа компаний "Будхаус") победил в номинации "Персона года в
девелопменте". Напомним, что в Киеве прошла первая церемония награждения лучших
ритейлеров и девелоперов Украины - Retail & Development Business Awards. Победителей
определили голосованием экспертов и открытым голосованием участников рынка.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ГК "Будхаус"
После реконструкции вакантность ТЦ «Аладдин»
снизилась до 0%
20.09.2017

Во втором квартале 2017 года посещаемость ТРЦ «Аладдин»
составляет около 342 000 человек в месяц, это на 12% больше по
сравнению с аналогичным показателем 2015-го.
Такие показатели были достигнуты благодаря трем факторам: качественной
перемене в составе арендаторов, реконструкции самого торгового центра и постоянному
проведению масштабных маркетинговых мероприятий. На данный момент вакантность в
торговом центре — 0%. В 2016 году была проведена реконструкция кинотеатра «Лінія
кіно», который директор ТРЦ «Аладдин» Лариса Банах назвала первым «якорем» торгового
центра. В 2015-м из «Аладдина» ушел сложный арендатор — виномаркет «Поляна». Его
заменил «Будинок Іграшок», который на данный момент является вторым «якорем» ТРЦ.
Третий «якорь» торгового центра — ресторан Salateira — стал арендатором в «Аладдине» в
том же 2015-м. Также в последнее время в торговом центре появились такие марки, как
Alpine Crown, Munchen, Femmestage, Esotiq. Вместо Chester там открыл свой первый магазин
в Киеве датский бренд Companies. В «Аладдине» представлен известный одежный бренд
Inwear/Matinique. В связи с закрытием большей части магазинов Lenovo в Украине на место
этого магазина в ТРЦ «Аладдин» пришел обновленный бутик Pandora. …
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
Вагиф Алиев обещает построить ТРЦ Ocean Mall
уже к концу 2018 г.
21.09.2017

Девелопер Ocean Mall заявляет о завершении фундаментных
работ и переходу к монтажу торгово-развлекательного центра. Об этом
сообщает пресс-служба компании NAI Ukraine.
Строительство объекта ведут сразу три компании - Альтис, Евроинтербуд и Основа.
Запланированная дата завершения строительства - октябрь 2018 года, а открытие ТРЦ
обещают в ноябре 2018 года. «Все большие площади в Оcean Mall давно сданы. В новом ТРЦ
откроются 500 магазинов общей площадью 100 000 кв. м, кинотеатр с залом IMAX и 4DX и
гигантский развлекательный Диджитал парк, площадью 30 000 кв. м. Благодаря
крупнейшим мировым фэшн-ритейлерам, которые заходят в Ocean Mall, и действующим
ритейлерам в Ocean Plaza, проект станет главным ТРЦ центральной части Киева», - заявил
девелопер проекта и основатель компании Mandarin Plaza Вагиф Алиев. Кроме того, в NAI
Ukraine сообщили, что рядом с Оcean Mall будет построена парковка на 2000 машиномест, а
также новая транспортная развязка. Напомним, в украинских реалиях обещанные
девелоперами сроки строительства ТРЦ редко совпадают с реальными датами открытия
объектов. К примеру, другой крупный ТРЦ Вагифа Алиева – Lavina Mall, изначально должен
был открыт еще 2014 г, однако сроки открытия торгового центра неоднократно
смещались. В итоге крупнейший в столице ТРЦ открылся лишь в декабре 2016 г. …
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
Львівський ТРК "Victoria Gardens" заявляє
про рейдерску атаку

29.09.2017

Завершаются работы по перепроектирования и адаптации проекта
Blockbuster Mall с пожеланиями крупнейших якорных операторов.
Строительные работы будут возобновлены 10 октября 2017.
Объект общей площадью более 200 тыс. Кв, будет введен в эксплуатацию в ноябре
2018 г. Благодаря оптимальному расположению Blockbuster Mall станет главным торговым
объектом для жителей Подола, Рыбацкого полуострова, Оболони, Троещины, Петровки и
Минского массива - то есть для более миллиона населения столицы. «Blockbuster mall
находится на пересечении путей в конкурентные объекты и вскоре вступит в прямую
конкуренцию с торгово-развлекательными центрами Sky Mall и Dream Town. И благодаря
уникальной развлекательной составляющей, грамотном tenant mix и синергии с соседним
Блокбастером, Blockbuster Mall с легкостью опередит непосредственных конкурентов», отметил основатель и CEO NAI Ukraine Виталий Бойко. В Blockbuster Mall откроются сразу
два развлекательных парка. На момент открытия ТРЦ сеть суперрегиональных торговых
центров будет состоять из 3 торговых центров - Lavina Mall, Blockbuster Mall и Ocean Mall. В
процессе подготовки к строительству сегодня находятся еще 4 объекта сети, общей
площадью более 1 млн кв. Напомним, что девелопер и инвестор Blockbuster Mall - Mandarin
Plaza. Концепция ТРЦ была разработана Виталием Бойко (NAI Ukraine).
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua

 СКЛАДСЬКА

Рівень вакантних площ на ринку складської нерухомості
знизився до 9,5% станом 1 півріччя 2017
31.08.2017

Згідно з даними компанії CBRE Ukraine, які були опубліковані в огляді
ринку складської нерухомості Києва, на фоні відновлення економіки, у І
півріччі 2017 року спостерігалось помітне зміцнення попиту на ринку.
Більш сприятливі економічні умови позитивно вплинули на зростання орендної
активності переважно серед великих рітейлерів та логістичних операторів. Їх частка у
структурі загального валового поглинання досягла 57% та 31% відповідно. Таким чином, у
першому півріччі обсяг валового поглинання (включаючи угоди купівлі для власного
використання) збільшився на 46% р/р та становив близько 70 000 кв.м. Такі суттєві зміни в
динаміці попиту, в основному, відбулись за рахунок завершення однієї угоди з придбання у
Ghelamco Group складського комплексу Kopylov Logistic Park (31 000 кв. м) національною
мережею дискаунтерів «АТБ» для власного користування. На ринку оренди обсяг валового
поглинання склав близько 40 000 кв. м, що на 16,7% менше порівняно з аналогічним
періодом минулого року. З одного боку, зниження рівня валового поглинання було
зумовлено перерозподілом попиту між спекулятивною пропозицією та об’єктами,
призначеними для власного користування, з одночасним зростанням дефіциту великих
лотів складських приміщень, доступних для оренди, а також обмеженим обсягом нових
приміщень. Зокрема, зростання попиту з боку рітейлерів спостерігалось переважно в
об’єктах під управлінням логістичних операторів. Так найбільшою угодою в сегменті
складів логістичних операторів стала оренда Metro C&C 14 000 кв. м в складському
комплексі FM Logistic. З іншого боку, очікується, що орендна активність суттєво зросте
протягом другого півріччя у разі, якщо декілька великих поточних запитів на оренду
складських приміщень будуть завершені до кінця 2017 року. Якщо у минулому році валове
поглинання переважно складалось з переїздів, протягом перших шести місяців 2017 року
були укладені декілька угод розширення. Серед найбільших угод з оренди першого півріччя
необхідно відзначити розширення національного логістичного оператора “Нова Пошта”,
який орендував 8 600 кв. м у комплексі Omega II. Розглядаючи структуру валового
поглинання за розміром транзакцій, лише невеликі (менше 5 000 кв.м) та середні (5 001 –
10 000 кв.м) за розміром угоди були завершені у першому півріччі 2017, причому
найбільшу частку становили саме транзакції до 5 000 кв. м, що склали близько 82%
загального обсягу валового поглинання. У той же час, потреби у площах, що перевищували
10 000 кв. м задовольнялись шляхом придбання об’єктів або розширення у складських
приміщеннях, які пропонуються логістичними операторами. Крім того, ми очікуємо, що
задоволення потреб орендарів у великих складських площах найближчим часом буде
реалізовуватись шляхом будівництва за схемою build-to-suit. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «CBRE Ukraine»

22.09.0217

Компанія "GLOBCON LIMITED" (Англія Уельс) є власником 100%
статутного капіталу ТОВ "ФЕНІКС-КАПІТАЛ", яке є власником торговорозважального комплексу "VICTORIA GARDENS".
Колишнім керівником ТОВ "ФЕНІКС-КАПІТАЛ" було здійснено спробу рейдерського
захоплення підприємства та, відповідно, торгово-розважального комплексу. Група осіб
спортивної зовнішності в супроводі звільненого у грудні 2016 року колишнього керівника
підприємства Айтача Оджаклі намагалась захопити адміністративну частину будівлі
торгово-розважального комплексу, мотивуючи свої дії тим, що Айтач Оджаклі з 22.06.2017
року є новим директором Товариства, надавши виписку з Єдиного державного реєстру, яка
була виготовлена на підставі завідомо сфальсифікованих документів про продаж
корпоративних прав Товариства, а по факту ТРК "VICTORIA GARDENS", площею понад 100
000 м.кв. за 100 000,00 гривень та усунення діючого керівництва. Вказані вище дії
невідомих осіб супроводжувались погрозами застосування фізичного насильства окремим
працівникам підприємства, в тому числі, шляхом демонстрації предметів, які за зовнішніми
ознакам були схожими на холодну зброю, а також, вимогами до чинного директора
Товариства Короля Є.М. про передачу печатки та усієї документації Товариства. Завдяки
злагодженим діям адміністрації ТОВ "ФЕНІКС-КАПІТАЛ", втручанню поліції, а також,
виявленню фактів фальсифікації документів про продаж корпоративних прав Товариства
та усунення діючого керівництва, незаконні дії рейдерів були припинені, а повноваження
діючого керівництва підприємства відновлені. Вказані події набули суспільного розголосу
та широко висвітлювались у засобах масової інформації. Правоохоронними органами
відкриті кримінальні провадження за фактами підробки документів та спроби заволодіння
майном підприємства (кримінальне провадження №12017140060002657 від 24.06.2017).
Однак, злочинна група, не відмовившись від намірів заволодіння ТРК "Victoria Gardens", 15
вересня 2017 року здійснила повторну спробу рейдерського захоплення підприємства ТОВ
"ФЕНІКС-КАПІТАЛ" - внаслідок злочинних дій в інтересах громадян України Бігуна П.А. та
Оджаклі А. державним реєстратором Петрик А.В. у м. Києві, в порушення принципу
територіальності державної реєстрації реєстраційних дій, на підставі завідомо підроблених
документів до Єдиного державного реєстру були внесені дані про заміну законного
власника підприємства ТОВ "ФЕНІКС-КАПІТАЛ" - компанії "GLOBCON LIMITED" (Англія
Уельс) на Бігуна П.А., а також – законно призначеного керівника підприємства Короля Є.М.
на звільненого у грудні 2016 року Айтача Оджаклі. Зміни в Єдиний державний реєстр були
здійснені на підставі тих самих сфальсифікованих документів, які були основою здійснення
першої невдалої спроби захоплення, що відбулась цього року у червні. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Арт-завод «Платформа» - от дополнения к «Дарынку»
до успешного бизнеса
22.09.2017

Хорошая локация - секрет успешного бизнеса в девелопменте. Артзавод «Платформа» - исключение из правила. Это пример того, как старые
промздания могут обрести вторую жизнь.
Вы заметили, что на выходных центр Киева как-то опустел и у очередного антикафе
не толпятся блогеры, дизайнеры и журналисты? Скорее всего, они находятся на Арт-заводе
«Платформа», где проходит очередной фестиваль. Съесть улитку с медовой начинкой,
купить винтажное платье, книгу редкого издания и провести прямую трансляцию в
Instagram с выступления молодой украинской группы - вот за чем киевская молодежь
съезжается со всего города на окраину - станцию метро «Лесная». История Арт-завода
берет свое начало в 2002 г. после открытия ТЦ «Дарынок». Именно открытие торгового
центра в одном из цехов бывшего Дарницкого шелкового комбината послужило отправной
точкой для облагораживания промзоны. «Дарынок» занимает 68 тыс. м² комбината, а Артзавод - 120 тыс. м². Главным инвестором «Платформы» является компания, созданная
израильским бизнесменом Офером Керцнером, City Capital Group, которая также выступает
главным девелопером маркет-молла «Дарынок». Инвестиции в Арт-завод составили EUR3
млн, однако изначально «Платформа» создавалась как способ привлечения трафика в
«Дарынок». Как рассказывает директор «Платформы» по маркетингу и PR Сергей Соколов,
новый толчок для развития «Платформа» получила после революции 2014 г. «Хотелось
собрать где-то всю креативную молодежь Киева, создать для них возможности для
самореализации и показать, что жизнь бьет ключом», - рассказывает Соколов. …
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
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Строительство нового выставочного центра на территории столичного
ВДНХ отдали Виктору Пилипишину

 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
 ВОДОПОСТАЧАННЯ / ВОДОВІДВЕДЕННЯ

22.09.2017

Победителем открытого конкурса ВДНХ на реализацию проекта
нового выставочного центра стало ООО “ЭкспоПлаза”. Соответствующее
решение было принято на заседании конкурсной комиссии 18 сентября.
На конкурс подано две заявки: ООО “Метеор” (Днепр) и от ООО “ЭкспоПлаза” (Киев).
Общая сумма инвестиций в І очередь нового центра, который планируется к реализации
уже до конца 2018 г., ожидается в размере $10,7 млн. Юрий Никитин, зампредседателя
Фонда государственного имущества: “Статус национального требует от руководства ВДНХ
ответственного отношения к защите государственного имущества. “Сильное предложение
“ЭкспоПлаза” созвучно с ценностями, заявленными командой ВДНХ. Это позволит создать
новый комплекс по международным стандартам, с удобным функционалом, обновить
инженерные коммуникации, а частично и транспортные сети. Рядом развиваются жилые
массивы, и задача ВДНХ, как части Голосеевского района, создать условия для интересного
досуга, развития и отдыха жителей”, - прокомментировал замглавы ФГИ. Критерии, по
которым оценивались заявки: наиболее надежная схема финансирования проекта (на
стадии строительства объекта) социальная и инженерная инфраструктуры, которая лучше
способствуют развитию; наибольший размер объекта инвестирования, соответствующий
территории и инфраструктурно-экологических ограничений ВДНХ. Предпочтение
отдавалось предложениям, нацеленным на создание новых рабочих мест, и участникам,
которые имеют наибольший опыт в строительстве и эксплуатации выставочных центров.
Следующим шагом станет подписание договора о совместной деятельности между ВДНХ и
ООО “ЭкспоПлаза”. Инвестпроект реализуется по модели партнерства государственного и
частного предприятий. По данным госреестра юрлиц, бенефициарами ООО “ЭкспоПлаза”
указаны Татьяна Титаренко-Мясникова, Марина Мишнаевская, Валерий Пекарь и
Владимир Шмуклер. Компания управляет выставочным центром “КиевЭкспоПлаза” на
Нивках. ВЦ “КиевЭкспоПлаза” связывали с Виктором Пилипишиным. Сам Пилипишин
выступал в качестве собственника объекта во времена Евромайдана. Как сообщалось, в
августе ВДНХ объявил конкурс по привлечению инвестора для создания нового
выставочного центра на его территории. Напомним, закрытая экспозиционная площадь НК
“Экспоцентр Украины” составляет 18 тыс. кв. м, отрытая - 21 тыс. кв. м, демонстрационные
площадки и конкурсные поля - 30 тыс. кв. м. На территории комплекса расположены 180
зданий и сооружений, 20 из которых имеют статус историко-культурных памятников.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

Зубко заявив бізнесменам про інвестиційну привабливість
сфери водозабезпечення
19.09.2017

Інвестиційні перспективи сфери управління водними ресурсами та
водозабезпечення в Україні є очевидні. Про це під час зустрічі з
європейською бізнес спільнотою повідомив віце-прем’єр Геннадій Зубко.
"Сфера управління водними ресурсами, водозабезпечення та водовідведення є
перспективною для залучення інвестицій та розвитку малого і середнього бізнесу", - заявив
віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
На його думку, сьогодні питання водозабезпечення України є гострим і актуальним. «Так,
перед нами стоять оперативні завдання щодо забезпечення водою Донецької і Луганської
областей у зв’язку з постійними обстрілами російськими бойовиками цих територій, а
також монопольним становищем однієї водопостачальної компанії. Зокрема, шукаємо й
альтернативні шляхи щодо водозабезпечення Маріуполя», - зауважив Зубко. Крім того, за
його словами, забезпечення водою є глобальним світовим питанням, вирішення якого
вимагає і зусиль України. «Через зміну кліматичного поясу піднімається рівень підземних
вод. Раніше ця проблема стосувалася лише Миколаївської, Херсонської і Запорізької
областей. Але наразі – вже і Черкаської області та низки інших регіонів. Це питання важливе
як з огляду забезпечення людей водою, так і насамперед щодо її якості. Цієї осені плануємо
провести стратегічну сесію щодо розробки стратегії управління водними ресурсами,
водозабезпечення малих міст, вирішення проблем з водопостачання Донбасу. Залучимо
наукові інституції, адже нам потрібні саме технічні рішення, міжнародних партнерів та
бізнес, для якого інвестиційні перспективи цієї сфери очевидні», - наголосив віце-прем’єр.
Він нагадав, що Європейська стратегія та Закон «Про питну воду, питне водопостачання та
водовідведення» передбачає забезпечення централізованим водопостачанням населених
пунктів із населенням 2 тис. і більше. "Це індикатор, до якого маємо дійти", - заявив Зубко.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 ТПВ

Львов подал заявку в ЕБРР на получение кредита для
рекультивации полигона ТБО "Грибовичи"
05.09.2017

 НОВІ ПРОЕКТИ

Во Львове открыли современный Центр
митрополита Шептицкого
11.09.2017

В воскресенье, 10 сентября, во Львове на территории Львовского
католического университета торжественно открыли современный Центр
митрополита Андрея Шептицкого.
В пятиэтажном здании разместили мультифункциональную библиотеку, офисные
помещения, а также выставочные и конференц-залы. Строительство Центра начали в 2015
г. Планировалось, что пространство станет гуманитарной библиотекой мирового уровня и
современным учебным центром, который обеспечит новые возможности студентам,
преподавателям и гостям УКУ для обучения, работы и исследований. По данным местного
издания Твоє місто, строительство проекта обошлось примерно в 150 млн грн. Проект
разработала немецкая компания Behnisch Architekten.
Читать полностью >>>
По материалам nv.ua

Львовский горсовет и львовское КП "Зеленый город" подали заявку в
Европейский банк реконструкции и развития на получение кредита для
рекультивации полигона твердых бытовых отходов "Грибовичи".
Средства ЕБРР планируется направить на строительство установок по сортировке и
переработке мусора. Предлагаемый проект оценивается в 35 млн евро и потребует закупки
товаров, работ и услуг, которые будут финансироваться за счет средств займа. Ожидается,
что торги по вышеуказанным контрактам начнутся в четвертом квартале 2017 г. В связи с
этим банк ищет компании, которых могли бы заинтересовать работы по рекультивации
полигона "Грибовичи", а также строительство механических и биологических очистных
сооружений. Как сообщалось, 12 июня мэрия Львова обратилась с просьбой к Кабинету
Министров, Львовской обладминистрации и Совету национальной безопасности и обороны
объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за критической ситуации,
сложившейся в городе с захоронением и вывозом твердых бытовых отходов. Затем
Львовский горсовет передал полномочия по вывозу мусора Львовской ОГА. В средине июля
Львовская обладминистрация сообщила о завершении вывоза мусора из Львова.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
ПрАТ «Київспецтранс» одним із перших в Україні отримав
ліцензію на захоронення побутових відходів

Львовское трамвайное депо превратят в инновационнокреативное пространство
12.09.2017

Львовский городской совет провел конкурс по привлечению
инвестора в проект реконструкции и создания инновационно-креативного
пространства в трамвайном депо по ул. Сахарова.
Победителем инвестиционного конкурса стала компания Lem Station, получившая
право аренды депо сроком на 50 лет. Она планирует вложить в ревитализацию объекта
около $7 млн. «Долгое время шли дискуссии, каким образом это депо должно получить
новое дыхание. Концепция проекта предполагает, что будет открытое пространство для
всех», – отметил Андрей Москаленко, заместитель городского головы Львова по вопросам
развития. По условиям конкурса, помещение депо должны отреставрировать, сохранив при
этом внешние формы зданий. Внутри ангаров оборудуют современные помещения. Новое
пространство на базе депо будет содержать зоны для работы, проведения событий,
мастерские, детский центр, автомобильные и велосипедные парковки, др. Предполагается,
что срок реконструкции депо составит четыре года. Lem Station проведет ее поэтапно: за
полгода подготовит техническую документацию, а в течение следующих двух лет
отремонтирует два ангара. Остальные здания будут реставрировать поэтапно и вводить в
эксплуатацию по мере готовности.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
Американская компания построит мультимедийный хаб в Киеве

07.09.2017

НКРЕКП постановила видати приватному акціонерному товариству
«Київспецтранс» ліцензію на право провадження господарської діяльності
із захоронення побутових відходів.
Варто зазначити, що на засіданні НКРЕКП вперше в історії України розглядалося
питання про видачу ліцензій на право провадження господарської діяльності із
захоронення побутових відходів. ПрАТ «Київспецтранс» отримав ліцензію у відповідності
до законів «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про державне регулювання
у сфері комунальних послуг» та «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». ПрАТ «Київспецтранс», яке є
оператором столичних полігонів № 5 і № 6, 51% акцій якого належить київській міській
територіальній громаді, звернулося до НКРЕКП (вх. НКРЕКП від 23.08.2017 № ЛЗп-2/17) із
заявою про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності із
захоронення побутових відходів і переліком документів відповідно до вимог статті 11
Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та Ліцензіи?них умов
провадження господарської діяльності із захоронення побутових відходів, затверджених
постановою НКРЕКП від 4 квітня 2017 року № 467. Таким чином, ПрАТ «Київспецтранс»
зможе у перспективі отримати додатковий фінансовий ресурс, що буде спрямований на
підвищення безпеки на полігоні на період до його рекультивації (закриття).
Читати повністю >>>
За матеріалами kievcity.gov.ua
Держенергоефективності: переробка відходів зекономить
700 мільйонів кубів газу щороку

13.09.2017

Innovecs, американская аутсорсинговая компания со штаб-квартирой
в Киеве, начала строительство мультимедийного пространства в Киеве. Об
этом сообщает портал delo.ua
Мультимедийный хаб InnoHub будет построен на площадке по адресу: бул. Вацлава
Гавела, 63 и займет площадь 600 м². Он станет частью офисного пространства компании.
Открытие запланировано на декабрь т.г. Цель проекта - создать постоянно действующую
интерактивную площадку для развития команд, обмена знаниями и международного
общения разработчиков. Развитием проекта руководит Ольга Сафина, в активе которой
запуск и управление проектами UNIT.City, ВДНГ, FEDORIV Hub, Креативное пространство
"Часопис" и другие. Innovecs - глобальная компания с офисами в Нью-Йорке, СанФранциско, Лондоне, Франкфурте, Берне и Тель-Авиве, и с R&D центром и главным офисом
в Украине. Компания работает с новейшими технологиями как Blockchain, BI&BigData,
облачными вычислениями, мобильными решениями.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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В Україні щорічно вивозиться 10 млн тонн побутових відходів, якими,
за умови використання в енергетиці, можна було б замістити 700 млн м³ газу
щорічно. Про це повідомив голова Держенергоефективності Сергій Савчук.
«Відходи – ще один важливий ресурс для генерації енергії. Щороку в Україні
вивозиться 10 млн тонн побутових відходів. З них можна виробляти 3,5 млн Гкал тепла та
1,2 млрд кВт-год. електроенергії і, у результаті, заміщувати 700 млн м³ газу щорічно», сказав він на зустрічі з головою представництва компанії «Марубені Корпорейшн» в Україні
Акіямою Тецуо, під час якої обговорювалася актуальна в країні проблема утилізації відходів
та значний потенціал використання цієї сировини для виробництва енергії. Також він
відзначив, що наразі у країні з метою виробництва енергії використовується лише 1,4% всіх
відходів. Ще 5,6% проходять тільки процедуру сортування. Решта 93% відходів вивозиться
на сміттєзвалища. «Прийшов час докорінно змінювати ситуацію та брати приклад із Швеції,
де майже половина відходів переробляється для повторного використання, а інша
половина стає джерелом енергії. На полігонах залишається лише 1% сміття», - наголосив
голова Держенергоефективності. У ході перемовин він ознайомив представників японської
компанії із розробленою Держенергоефективності фінансовою моделлю перероблення 350
тис. тонн відходів у рік з повним використанням їх енергетичного потенціалу. Потужність
об’єкту становитиме 4,5 МВт електроенергії та 41 МВт теплової енергії. Обсяг необхідних
інвестицій становитиме близько 41 млн євро, а окупність проекту - від 5,5 років. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА

Появилась надежда по возобновлению
работы аэропорта "Ужгород"

Украинскую логистику назвали одной из самых
дорогих и неэффективных в мире
20.09.2017

Украинская логистика на данный момент является одной из самых
дорогих по мировым стандартам. Об этом говорится в аналитическом обзоре,
подготовленном экспертной организацией VoxUkraine.
Индекс эффективности логистики LPI (англ. Logistics Performance Index) от
Всемирного банка по итогам 2016 года ставит Украину на 80-е место из 160 стран, снизив
ее позицию по сравнению с 61-й в 2014 году. По мнению экспертов, низкая эффективность
украинской логистики связана с необоснованно высоким уровнем портовых тарифов и
сборов. Польша, сосед Украины, занимает 33-е место в рейтинге. А вот Россия по итогам
2016 года находится на 99-м месте с оценкой в 2,57 балла, то есть значительно отстает от
Украины в этом плане. Рейтинг рассчитывается каждые два года и охватывает 160
государств. На основе опросов международных и национальных логистических компаний
страны оцениваются по пятибалльной шкале по основным характеристикам логистической
системы: таможенное оформление, качество логистической инфраструктуры, простота и
цены организации поставок, компетентность и качество оказания услуг, возможность
отслеживания и контроля грузов и частота поставок. В десятке лидеров рейтинга
находятся преимущественно страны Европы. Первое место с 2007 года уверенно
удерживает Германия. Среди других стран десятки – Люксембург, Швеция, Нидерланды и
Сингапур. В 2016 году в нее попали также Гонконг и Австрия. В десятке самых худших
стран для ведения логистики – Сирия с показателем индекса в 1,6 балла, Гаити (1,72),
Сомали (1,75) и Мавритания (1,87).
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА
 АЕРОПОРТИ

Аеропорт "Одеса" почав обслуговувати міжнародні
рейси в новому терміналі
03.09.2017

Одеський аеропорт з 2 вересня почав приймати в новому терміналі
пасажирів міжнародних рейсів. Про це повідомляє офіційний сайт
аеропорту, передає epravda.com.ua
Таким чином, тепер термінал став повноцінно обслуговувати пасажирів як
внутрішніх, так і міжнародних рейсів. У повітряній гавані інформують, що переведення в
новий термінал здійснено в плановому порядку. "Фактично, мова йде про початок
повноцінної експлуатації нового терміналу для обслуговування прильоту всіх пасажирів
аеропорту, що в кінцевому підсумку сприятиме збільшенню пропускної спроможності
повітряних воріт Південної Пальміри в кілька разів", - зазначив Павло Прусак, директор
Міжнародного аеропорту "Одеса". Нагадаємо, що новий термінал аеропорту Одеса прийняв
перших пасажирів ще у квітні. Першими двері терміналу відкрили пасажири, які прибули
рейсом Київ (Бориспіль) - Одеса 15 квітня.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Кабмин утвердил проект строительства терминала
аэропорта «Запорожье»
06.09.2017

Кабинет Министров утвердил проект строительства пассажирского
терминала и обслуживающих сооружений коммунального предприятия
«Международный аэропорт «Запорожье».
Сметная стоимость составляет 543,159 млн гривен. Соответствующее распоряжение
было принято на заседании правительства. Проект разработан ООО «Унивентерм», подан
Запорожской обладминистрацией и рекомендован к утверждению госпредприятием
«Укрдержбудекспертиза». Площадь участка под строительство — 33,132 га. Пропускная
способность терминала составит 400 пассажиров в час. Общая сметная стоимость
строительства в текущих ценах по состоянию на 22 мая этого года, согласно проекту,
составляет 543,159 млн гривен, из которых 207,2 млн гривен — строительные работы, а
оборудование и мебель — 234,9 млн гривен.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Кабмин одобрил реконструкцию четырех
региональных аэропортов Украины
07.09.2017

Во время заседания Кабинета министров Украины было согласовано
направление 800 млн гривень на реконструкцию в трех украинских
аэропортах. Об этом пишет портал delo.ua
Согласно принятому постановлению средства определены Государственной целевой
программой развития аэропортов на период до 2023 года и перераспределяются в ее
пределах. Документом предусмотрено в текущем году в рамках программы выделить 500
млн грн на проектирование, реконструкцию и строительство аэродромного комплекса
Одесского аэропорта. В следующем году согласно программе он должен получить еще 1,17
млрд грн на реконструкцию. Напомним, аэропорт Одесса с сентября 2017 г. начал
принимать пассажиров всех рейсов в новом терминале. Мэр Одессы Геннадий Труханов
уточнил, что средства направляются на "строительство взлетно-посадочной полосы
нашего аэропорта". Еще 100 млн грн выделят на реконструкцию аэродрома Черновицкого
аэропорта, 200 млн грн - Винницкого. Кроме того, Кабмин одобрил проект строительства
пассажирского терминала и обслуживающих сооружений коммунального предприятия
"Международный аэропорт Запорожье". Такое решение закреплено распоряжением
правительства, принятым 6 сентября. Согласно ему площадь участка под застройку
составит 33,1 га, непосредственно площадь застройки - 6,657 тыс. м². Как планируется,
терминал будет способен пропускать 400 пассажиров в час - 250 международных и 150
внутренних. Он будет насчитывать три этажа. Кроме того, предполагается строительство
газовой котельной, насосной станций и трансформаторной подстанций. Общая сметная
стоимость строительства в ценах на 22 мая 2017 года составляет 543,159 млн грн, в том
числе стоимость строительных работ - 207,214 млн грн, оборудования, мебели и инвентаря
- 234,944 млн грн, другие расходы - 101 млн грн. Срок строительства - два года.
Международный аэропорт Запорожье располагает взлетно-посадочной полосой с
искусственным покрытием размерами 2 500 на 42 метра, перроном на 11 стоянок для
воздушных судов, аэровокзалом, другими сооружениями и площадями. Весной этого года
здесь отремонтировали взлетно-посадочную полосу. Аэропорт уже объявил конкурс на
строительство нового пассажирского терминала в системе электронных торгов Prozorro и
пригласил участвовать как украинские, так и иностранные компании.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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В Госавиаслужбе прошел первый раунд технических консультаций о
процедуре
сертификации
ГП
"Украэрорух"
как
провайдера
аэронавигационного обслуживания по стандартам Европейского агентства
по безопасности полетов (EASA).
Как сообщили в Мининфраструктуры, получение такого сертификата является
неотъемлемым условием для восстановления полноценной работы международного
аэропорта Ужгород, в частности, осуществления полетов по приборам. В консультациях
участвовали представители Госавиаслужбы, EASA, Министерства транспорта и
реконструкции Словакии, "Украэроруха", губернатор Закарпатья Геннадий Москаль и
директор аэропорта Ужгород Евгений Гапоненко. Участники сосредоточились на
обсуждении процедуры сертификации EASA провайдеров аэронавигационного
обслуживания стран, не являющихся членами ЕС, ее сроков и возможных гибких подходов в
зависимости от объема воздушного трафика и оперативной деятельности. Стороны
договорились, что в ближайшее время "Украэрорух" направит в EASA заявку на
сертификацию с необходимыми сопроводительными документами для оценки
европейскими экспертами объемов работы и ее ориентировочной стоимости. ...
Читать полностью >>>
По материалам ua-reporter.com
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно
керівника КП «Аеропорт Черкаси»
14.09.2017

Прокуратурою Черкаської області затверджено та скеровано до суду
обвинувальний акт стосовно виконувача обов’язків директора КП «Аеропорт
Черкаси» Черкаської обласної ради та її пособника.
Вони обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3
ст. 368 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Досудовим розслідуванням
установлено, що обвинувачені упродовж червня поточного року вимагали неправомірну
вигоду в сумі 70 тис грн та отримали першу частину хабара в сумі 50 тис грн від директора
одного з товариств міста за підготовку пакету документів і подальше підписання договору
оренди приміщення та земельної ділянки, яка перебуває на балансі КП «Аеропорт Черкаси».
Нагадаємо, вказану службову особу та її пособника 16.06.2017 затримано працівниками
прокуратури Черкаської області, Управління захисту економіки в Черкаській області
Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчого управління
Головного управління Національної поліції в Черкаській області. Довідково: санкція ч. 3 ст.
368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3
років, з конфіскацією майна.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області
У Коломойского хотят забрать
аеропорт
17.09.2017

Международный аэропорт «Днипро» планируется вернуть в
государственную или муниципальную собственность. Об этом «ОЛИГАРХ»
узнал из сообщения Укринформа.
«Это классический пример того, насколько монополия убивает рынок. Аэропорт
«Днипро» в руках компании группы Коломойского. Вместо того, чтобы открыть
возможность для полета всем, они создали комфортные условия для «Днипроавиа «и
Австрийских авиалиний, которые являются их партнером», - отметил министр
инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По словам министра, сейчас происходят
соответствующие судебные процессы вокруг аэропорта «Днипро». «И я надеюсь, что он
будет возвращен в государственную или муниципальную собственность. И мы поставим на
этом точку. Многомиллионный город не может зависеть от того, что хочет себе некий
«господин». Это абсурд», - подчеркнул Омелян.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Перетворення військового аеродрому в Умані на цивільний
аеропорт коштуватиме 72 млн євро
18.09.2017

Передпроектні пропозиції реконструкції військового аеродрому в
Умані (Черкаська обл.) і перетворення його в цивільний аеропорт
передбачають інвестиції в 72 млн євро та тривалість робіт в 4 роки.
Передпроектні пропозиції виконані на замовлення компанії VimesVC Ltd.
(Великобританія) робочою групою експертів та інженерів – представників авіаційної галузі,
будівництва, туризму і паломництва, права, економіки та екології. Згідно з розрахунками,
розробка передпроектних пропозицій, а також техніко-економічне і правове обгрунтування
займуть півроку і обійдуться в 1,9 млн євро. Підготовка завдання на проектування;
топографо-геодезичні та геологічні розвідки ділянки об'єкта реконструкції; розробка
проекту реконструкції аеродрому; отримання позитивного висновку держекспертизи;
розробка робочої документації в цілому займуть до півроку і коштуватимуть 4,8 млн євро.
Безпосередньо будівництво об'єкта і його обладнання триватимуть близько двох років з
інвестиціями в 65 млн євро. Також близько 120 тис. євро знадобляться для підготовки
документів для реєстрації аеродрому і сертифікації, згідно з правовими та нормативними
документами. В результаті після закінчення чотирьох років може бути завершена перша
черга об'єкта (створення пасажирської інфраструктури). Як вже повідомляв Mind,
міжнародний аеропорт «Дніпро» хочуть повернути у державну або муніципальну власніcть.
«Це класичний приклад того, наскільки монополія вбиває ринок. Аеропорт «Дніпро» в
руках компанії групи Коломойського. Замість того, щоб відкрити можливість для польоту
всім, вони створили комфортні умови для «Дніпроавіа» і Австрійських авіаліній, який є їх
партнером», – заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. За словами міністра,
зараз відбуваються відповідні судові процеси довкола аеропорту «Дніпро».
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Гройсман доручив підготувати відповідь EASA
щодо закриття трьох аеропортів

АМПУ представила проекты реконструкции причальной инфраструктуры
национальным и международным компаниям
22.09.2017

Прем'єр-міністр України доручив Мінінфраструктури спільно з іншими
органами влади розглянути ситуацію щодо можливого обмеження польотів
повітряних суден в кількох аеропортах східного регіону України.
"Питання обмеження польотів для європейських авіакомпаній до аеропортів
«Харків», «Дніпро» та «Запоріжжя» було піднято Європейською агенцією авіаційної безпеки
через близькість вказаних аеропортів до зони АТО. Згідно з дорученням Прем'єр-міністра,
Мінінфраструктури доручено спільно з іншими міністерствами і відомствами відпрацювати
обгрунтовані пропозиції і надати відповідні пояснення Європейській агенції авіаційної
безпеки (EASA) з метою недопущення того, щоб стратегічно важливі для України аеропорти
опинилися у фактичній авіаційній ізоляції", - йдеться у повідомленні. Як повідомляв
Укрінформ, 20 вересня Харківська міськрада звернулася до Прем'єр-міністра України
Володимира Гройсмана з проханням не допустити закриття повітряного простору над
містом. "У разі прийняття цього документа авіасполучення між Харковом та іншими
країнами буде припинено, і Харків опиниться в авіаційній ізоляції. Слобожанщина може
стати непривабливим регіоном для іноземних інвесторів, що негативно впливатиме на
економічний стан Центральної і Східної частин України... Харківська міська рада просить
Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана винести це питання на вищий державний рівень і
звернутися до EASA з проханням не вводити цей документ в дію, обмежившись діючими
заборонами на польоти над зоною проведення АТО", - сказано в зверненні. Напередодні до
Державної авіаційної служби України надійшов проект бюлетеня від EASA, що пропонує
визнати небезпечними польоти в східній частині України, де розташовані міжнародні
аеропорти "Харків", "Дніпропетровськ" і "Запоріжжя".
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

06.09.2017

АМПУ в рамках деловой встречи USPA Designer Workshop 2017
презентовала компаниям-членам Американской торговой палаты программу
строительства и реконструкции причального фронта в украинских портах.
«Сегодня во всем мире используются новые подходы в проектировании,
инновационные материалы и технологии. Украинские порты должны быть конкурентны, и
для Администрации важно работать с современными практиками. Мы ждем, что для
реализации наших проектов развития к нам придут ведущие мировые компании. Мы
нацелены на максимально результативный процесс сотрудничества. Поэтому еще до
официального объявления конкурса по выбору подрядчиков, представляем программу
развития причального фронта «лицом к лицу» будущим контрагентам», - сказал
руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс. Во встрече участвовали представители ведущих
мировых проектировщиков и строителей — AECOM, Boskalis Terramare, Witteveen+Bos,
Tebodin, Mott Macdonald, Sellhorn, Fichtner GMBH и другие, а также украинские компании
этого профиля — «ЧерноморНИИпроект», «УкрНИИМФ», «Мортехинвест», «Научноисследовательский институт подземного и специального строительства» и другие. Среди
ближайших строительных проектов — реконструкция причалов №№ 11–17 в
Черноморском порту. Его реализация позволит получить единую причальную линию
общей длинной 1150 м для приема суден класса Panamax с дедвейтом до 100 тыс. тонн и
осадкой с грузом до 13,6 м, что даст толчок развитию порта и привлечению
дополнительного грузопотока. Напомним, в 2017 году АМПУ предусмотрела 3,9 млрд грн на
капитальные инвестиции, и определенная часть этих средств пойдет на строительство и
реконструкцию причалов, а также другие инфраструктурные преобразования в портах.
АМПУ традиционно проводит встречи с украинским и мировым бизнесом, презентуя
проекты развития. Так, по итогам представления конкурсов по дноуглублению в морском
порту «Южный», в них приняли участие крупнейшие подрядчики. Это позволило
сэкономить 1,7 млрд грн средств госпредприятия на двух проектах в «Южном».
Читать полностью >>>
По материалам uspa.gov.ua
Администрация морпортов подписала меморандум
с китайской компанией

Украина создает Госслужбу морского
и речного транспорта

08.09.2017

06.09.2017

Правительство Украины решило создать Государственную службу
морского и речного транспорта. Соответствующее постановление одобрено
на заседании 6 августа с условием доработки в трехдневный срок.
"Создать … как единый орган по реализации государственной политики в сферах
морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних
водных путях Украины, навигационно-гидрогрофического обеспечения мореплавания, а
также в сфере безопасности на морском и речном транспорте (кроме сферы безопасности
мореплавания судов рыбной промышленности)", – процитировал документ замминистра
инфраструктуры Юрий Лавренюк. Деятельность нового органа будет направляться и
координироваться Кабмином через министра инфраструктуры. Предполагается, что новый
орган будет сформирован в количестве 226 чел., в том числе 165 чел. в центральном
аппарате, за счет такого же сокращения численности Госслужбы по безопасности на
транспорте ("Укртрансбезопасность"). При обсуждении вопроса о замечаниях к документу
сообщил глава Минприроды Остап Семерак, по словам которого Мининфраструктуры
предлагает возложить на новую службу часть функций Государственной экологической
инспекции, что приведет к их дублированию. Помимо этого, министр Кабинета министров
Александр Саенко заявил о наличии ряда неучтенных замечаний к проекту в части
функций нового ведомства со стороны Минюста и Нацагентства по вопросам госслужбы, в
частности, по объединению административных и контрольных функций.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Администрация морских портов Украины (АМПУ) и China Harbour
Engineering Company (CHEC) заключили Меморандум о взаимопонимании и
тесном сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба АМПУ.
Документ был подписан во время II Международной транспортной конференции
высокого уровня Интегрированные транспортные коридоры Европа-Азия, со стороны
АМПУ соглашение засвидетельствовал руководитель Райвис Вецкаганс, со стороны СHEC директор европейского подразделения Ван Юньджон. Стороны договорились о поиске
возможностей для увеличения грузопотока Новым Шелковым путем через порты Украины,
изучении возможностей для осуществления инвестиций в развитие портовой отрасли
Украины и образование индустриальных парков. Кроме того, АМПУ и CHEC планируют
обмениваться информацией относительно перспективных проектов развития портовой
инфраструктуры, акваторий и каналов для укрепления сотрудничества. В частности, это
касается проекта реконструкции Бугско-днепровско-лиманского канала. "Сотрудничество
АМПУ и CHEC началось в мае текущего года с подписания первого контракта о
дноуглублении в порту Южный. Вскоре мы заключили второй контракт. За это время мы
убедились, что имеем надежного партнера, который в полной мере и вовремя выполняет
свои обязательства. Подписание Меморандума - логический шаг и свидетельство нашей
готовности к совместной работе и в будущем по разными направлениям", - заявил Райвис
Вецкаганс. АМПУ и CHEC работают над двумя независимыми один от другого проектами
дноуглубления в порту Южный. Первый - создание акватории около причалов № 23-25 для
зерноперегрузочного комплекса, который строит М. В. Карго для Cargill. Второй увеличение глубин подходного канала около причалов № 5-6 МТП Южный.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua

 ІНФРАСТРУКТУРА
 МОРСЬКІ ПОРТИ. РІЧКОВІ ПОРТИ. МОРСЬКІ ВОКЗАЛИ. РІЧКОВІ ВОКЗАЛИ

В Киевском речном порту завершается ремонт
железнодорожной ветки

Морские порты Украины в январе-августе
нарастили грузоперевалку на 1,6%

16.09.2017

05.09.2017

Морские порты Украины в январе-августе 2017 года перевалили 86,95
млн тонн грузов, что на 1,6% выше показателей аналогичного периода 2016
года, свидетельствуют оперативные данные АМПУ.
«2017 год начался положительным приростом объемов грузоперевалки, и портовая
отрасль держит эту динамику уже восемь месяцев - она пока незначительна, но главное,
стабильная. Категории грузов, обеспечивающих ее, также неизменны - это зерно и руда на
экспорт и угля на импорт. В то же время, мы ставим себе в качестве цели рост объема
грузооборота, это будет обеспечено, прежде всего, постоянным наращиванием
реализованных проектов в портах страны, открытием новых направлений движения,
привлечением новых партнеров и инвесторов», - цитируется в пресс релизе АМПУ ее
руководитель Райвис Вецкаганс. Перевалка экспортных грузов в морских портах Украины
за отчетный период составила 66,2 млн тонн (рост на 2,4% по сравнению с аналогичными
показателями 2016 года), импортных - 12,26 млн тонн (увеличение на 16,3% по сравнению
с данными за 2016 год). В структуре экспорта традиционно превалирует перевалка
зерновых (26,33 млн тонн, + 14%) и рудных грузов (43,7 млн тонн, - 9,2%). Перевалка
продукции горно-металлургического комплекса составила 9,05 млн тонн ( ?19,3%),
растительных масел - 3,66 млн тонн (+ 33,2%). «Наибольший рост в структуре импорта
традиционно показывает уголь, перевалка которого составила 3,27 млн тонн (+ 39,2%) отечественные энергокомпании продолжают поставлять энергоносители для обеспечения
энергетической независимости страны. Кроме того, сохраняют значительную
положительную динамику показатели импорта нефтепродуктов», - говорится в сообщении
АМПУ. Перевалка транзитных грузов составила 7,49 млн тонн, что на 3% больше
показателей предыдущего года. Наибольшую долю в транзитном грузообороте составил
уголь, - 2,86 млн тонн, и рост был отмечен более чем в два раза. Перевалка каботажа
составила 0,99 млн тонн, что на 68,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016
года. Наибольшие объемы перевалки традиционно демонстрируют порты «Южный» - 28,33
млн тонн (+ 6,7% к показателям за аналогичный период прошлого года), Одесса - 15,85 млн
тонн (- 2%), Николаев - 15,14 млн тонн (+ 5,6%), «Черноморск» - 11,17 млн тонн (+ 6,5%).
Перевалка контейнеров зафиксирована практически на уровне прошлого года: 388 тыс.
ТЕU, что составляет 99,6% от показателей аналогичного периода 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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На 3 грузовом районе Киевского речного порта завершается
восстановление железнодорожной ветки. Об этом сообщили на странице
Киевского речного порта в Facebook.
"Железнодорожная ветка на 3 грузовом районе Киевского речного порта находится
на завершающем этапе восстановления. Готовимся к отгрузке вагонами!" - говорится в
сообщении. Также отмечается, что после ремонта должно появиться больше возможностей
для осуществления грузовых перевозок через порт. Отметим, Киевский речной порт
пополнил свой флот двумя баржами, купленными в Беларуси. Баржи были приобретены в
компании СООО "Белдортяжтранс". Это несамоходные баржи-площадки, предназначенные
для перемещения генеральных, сухих навалочных грузов и контейнеров.
Грузоподъемность каждой баржи составляет 1060 тонн. На предприятии уточнили, что
баржи Р-0525 и Р-0570 прибыли в порт 26 августа. Сейчас они в процессе таможенного
оформления и вскоре будут использованы для обслуживания грузопотоков.
Читать полностью >>>
По материалам stroyobzor.ua
Делегация Всемирного банка ознакомилась с портовой отраслью Украины в
контексте развития мультимодальных перевозок
25.09.2017

Развитие мультимодальных перевозок в Украине, повышение
эффективности государственного управления портовым комплексом по
лучшим европейским образцам - эти и другие вопросы обсуждались 22
сентября на встрече в Одесском порту с участием представителей
Всемирного банка.
В состав делегации гостей входили Сату Кахконен (Финляндия) - директор
представительства Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы, Зао Фон
(КНР) и Фарук Кхан (Бангладеш) - эксперты представительства и др. Украинскую сторону
на встрече представляли Райвис Вецкаганс - руководитель Администрации морских портов
Украины (АМПУ) и начальник Одесского филиала АМПУ Игорь Ткачук. Как отметила во
время дискуссии Сату Кахконен, на данный момент по предложению украинского
правительства эксперты Всемирного банка проводят исследования в рамках реализации
Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 г. В частности, международные
эксперты должны определить место и роль Украины в мировой логистической сети,
проанализировать целесообразность строительства платных дорог, определить
перспективные направления развития мультимодальных перевозок, учитывая большой
потенциал морских портов. Предметом отдельного исследования, по словам Сату Кахконен,
является вопрос статуса и конфигурации автомобильных подъездных путей в Одесский
порт. Райвис Вецкаганс, в свою очередь, представил гостям общую информацию о
деятельности Администрации морских портов, структуру капиталовложений АМПУ в
развитие портовой инфраструктуры в 2017 г. и динамику объемов основных грузопотоков,
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перерабатываемых в 13-ти национальных портах. «В данный момент АМПУ работает над
обновлением стратегии развития всех украинских портов, которая будет
синхронизирована с основными направлениями разработанной Министерством
инфраструктуры Национальной транспортной стратегии, - отметил Райвис Вецкаганс. Основными задачами, кроме чисто технических, мы видим усовершенствование системы
управления портовой отраслью, внедрение практики привлечения к управлению
развитием предприятий муниципальных властей и представителей бизнеса - так, как это
происходит в ведущих портах Европы и США». Сейчас АМПУ ведет активную работу по
внедрению и реализации портовой реформы, начатой во исполнение Закона Украины «О
морских портах Украины», принятого в 2013 году. Отметим, делегация менеджмента
Администрации морских портов Украины (АМПУ) в рамках рабочего визита в
Великобританию, который состоялся 18–20 сентября 2017 года, посетила порт Лондон.
Напомним, 4–15 сентября 2017 года в порту Антверпен Королевства Бельгии состоялся
семинар APEC (Antwerp/Flanders Port Training Center) на тему «Портовая логистика».
Администрацию морских портов Украины (АМПУ) представлял инженер отдела
стратегического планирования и развития Андрей Какошин, который на конкурсных
условиях получил стипендию на участие от Правительства Фландрии.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Администрации морских портов Украины
 СЕРВІС & ПРОДАЖ КВИТКІВ

Д.Баринов уволен с поста председателя
правления УДП
18.09.2017

Министерство инфраструктуры Украины приняло решение уволить
главу правления ЧАО Украинское Дунайское пароходство Дмитрия Баринова
в связи с завершением срока его трехлетнего контракта.
Соответствующий приказ Баринов опубликовал на Facebook. С 18 сентября 2017 г. и.
о. предправления Украинского Дунайского пароходства назначен Виктор Бешкарев.
Бешкарев в 2000-2012 гг. работал на руководящих должностях в органах Государственной
налоговой инспекции, в дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев
на производстве. С мая 2012 г. - и.о. заместителя предправления по экономике Украинского
Дунайского пароходства, заместитель предправления по экономике, заместитель
предправления по экономике и финансам. Отметим, в августе собрание коллектива
Дунайского пароходства обратилось к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну с
просьбой продлить контракт с Бариновым на три года. Ранее сообщалось, что китайская
компания China National Technical Import & Export Corporation (CNTIC) поможет
модернизировать флот Украинского дунайского пароходства: между предприятиями
подписан меморандум о сотрудничестве. "Наша основная угроза - устаревание флота,
поэтому мы разработали стратегию его развития", - отметил тогда Баринов. Стратегия
предполагает строительство 40 новых барж типа SLG и модернизацию 21 буксира.
Строительство барж будет производиться на базе старых лихтеров, а модернизация
буксиров предполагает замену двигателей. Указанную сумму пароходство планирует
привлечь от иностранных инвесторов. "Мы провели переговоры с нашими партнерами австрийской компанией Panta Rei и китайской CNTIC. С последней мы подписали
меморандум о сотрудничестве, а в июле наша делегация поедет в Китай", - заявил Баринов.
Общая стоимость работ оценивается в $50 млн. Обновление флота должно завершиться к
2031 г. Сейчас флот УДП насчитывает 466 судов, большинство из которых устарели, а часть
находится в отстое. Государственная компания CNTIC основана в 1952 г. Она
специализируется на инвестициях в технологии, продаже технических решений и пр.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Відбулось засідання Координаційного комітету з розвитку міжнародного
транспортного маршруту Південь – Захід
07.09.2017

Керівники залізниць 5-ти країн: України, Ірану, Азербайджану, Грузії
та Польщі; підписали в Одесі протокол засідання Координаційного комітету
з розвитку міжнародного транспортного маршруту Південь – Захід.
Проект
з
розвитку
маршруту
передбачає
організацію
контейнерних
вантажоперевезень з Індії/країн Перської затоки через Іран, Азербайджан, Грузію, Україну,
Польщу до країн ЄС і зворотно. Документ підписали в.о. голови правління ПАТ
«Укрзалізниця» Євген Кравцов, голова правління ЗАТ «Азербайджанські залізниці» Джавид
Гурбанов, директор, уповноважений Правлінням з корпоративних питань АТ «ПКП»
Владислав Шчеповськи, генеральний директор-голова Ради директорів АТ «Грузинські
залізниці» Мамука Бахтадзе та заступник міністра, голова правління і президент РАІ Саід
Мохаммад Заде. Очільник ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов повідомив, що товариство
відновлюватиме на цьому маршруті повноцінну роботу двох поромів, у перспективі вже в
наступні місяці планується знайти механізм спільно з Грузією та Азербайджаном для
задіяння в роботу на цьому міжнародному маршруті одного з поромів. Також
розвиватиметься залізнична інфраструктура між станціями Поромна та Ізов – це понад 900
км міжнародного маршруту територією України. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ «Укрзалізниця»
Уряд затвердив фінплан "Укрзалізниці"
на 2017 р.

13.09.2017

Кабінет Міністрів України затвердив консолідований фінансовий
план ПАТ "Укрзалізниця" на 2017 рік з показником чистого прибутку в
обсязі 62,9 млн грн.
Раніше ПАТ "Укрзалізниця" оприлюднило доопрацьований проект консолідованого
фінансового плану товариства на 2017р., згідно з яким чистий прибуток за підсумками року
планувалася в розмірі 59,8 млн грн, тоді як до цього такий показник планувався на рівні 1,2
млрд грн. "У липні-2017 Міністерство інфраструктури знову повернуло проект наказу про
індексацію тарифів на перевезення вантажів, який ПАТ "Укрзалізниця" розраховувало
отримати з червня 2017 р. У зв'язку з цим підприємство було змушене зменшити дохідну і
видаткову частини фінансового плану, а також - план капітальних інвестицій і чистий
прибуток на кінець 2017 р.", - зазначала прес-служба ПАТ. Так, в останній редакції фінплану,
планову індексація тарифів на 22,5% перенесено на жовтень 2017 р. Відповідно до
фінансового плану та пояснювальної записки до неї, тексти яких має в своєму
розпорядженні агентство "Інтерфакс-Україна", доходи від діяльності товариства
заплановані в сумі 80,575 млрд грн, що менше порівняно з попереднім проектом на 2,3 млрд
грн. Чистий дохід від перевезення вантажів, пасажирів і допоміжного виробництва
заплановано на рівні більше 76 млрд грн (раніше планувалося 82,9 млрд грн). Витрати від
діяльності ПАТ "Укрзалізниця" на 2017 рік заплановані в сумі 80,512 млрд грн і зменшені
порівняно з попереднім проектом на 1,2 млрд грн. Проектом плану на 2017 рік

79

передбачається освоєння капітальних інвестицій на суму 16 млрд грн, що на 6,7 млрд грн
менше попереднього проекту. У 2017 році ПАТ "Укрзалізниця" заплатить податків і зборів
до бюджету майже 17 млрд грн. Скоригована планована EBITDA становитиме 18,298 млрд
грн (раніше планувалося 23,4 млрд грн), рентабельність EBITDA - 24%. ПАТ "Укрзалізниця"
має намір у 2017 році перевезти 348,4 млн т вантажів, що на 1,4% більше, ніж за 2016 рік.
Вантажообіг заплановано в обсязі 193,925 млрд тонно-кілометрів, що на 3,4% більше, ніж у
2016 році. Доходи від перевезення вантажів прогнозуються в розмірі 62, 85 млрд грн що на
13,4% більше, ніж у 2016 році. "Укрзалізниця" планує в 2017 році перевезти 202,8 млн
пасажирів, що на 2% менше, ніж у 2016 році. Пасажирообіг на 2017 рік заплановано в обсязі
26,783 млрд пас.-км, що менше звітних даних 2016 року на 0,8%. У міжнародному
сполученні пасажирообіг прогнозується на рівні 1,098 млрд пас.-км, що менше звіту 2016
року на 12,7%. У внутрішньодержавному прямому і місцевому сполученні пасажирообіг
прогнозується на рівні 20,301 млрд пас.-км, що більше на 1,5% менше, ніж у 2016 році. У
приміському сполученні пасажирообіг прогнозується на рівні 5,384 млрд пас.-км, що менше
показників 2016 року на 6,3%, зокрема, за рахунок скорочення кількості відправлених
пасажирів пільгових категорій та обмеження курсування або скорочення кількості вагонів
у складі поїздів. Питома вага доходів від перевезень пасажирів у доходах від перевезень
прогнозується в розмірі 9,3%. Доходи від перевезення пасажирів прогнозуються в розмірі
6,73 млрд грн, що на 0,2% більше, ніж за підсумками 2016 року. Проектом фінансового
плану не передбачено проведення індексації тарифів на перевезення пасажирів у межах
України в 2017 році.
ПАТ "Укрзалізниця" є основним перевізником вантажів і пасажирів, становить 81,7% від загального
вантажопотоку (без урахування трубопровідного) і 36,1% пасажиропотоку в країні. Експлуатаційна довжина
залізничних колій становить 19,8 тис. км, понад 47,2% ліній електрифіковані. Парк вантажних вагонів власності ПАТ
станом на 1 січня 2017 року становить: 103,843 тис., робочий парк - 69,755 тис. вагонів. Парк локомотивів становить
3,871 тис. од. Моторвагонний рухомий склад: дизель-поїзда інвентарного парку - 285 секцій, з них в експлуатації - 193
секції; рейкові автобуси інвентарного парку - 17 секцій, з них: в експлуатації - 12 секцій.; - електропоїзди інвентарного
парку - 1391 секцій, з них: в експлуатації - 1093 секцій. Парк пасажирських вагонів налічує 5,113 тис. од., зокрема: в
експлуатації - 2,845 тис. од.

Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Укрзализныця решила избавиться
от тысячи локомотивов
18.09.2017

Укрзализныця в своей стратегии развития на пять лет (до 2021
года включительно) предусмотрела выведение из эксплуатации 598 ед.
старых электровозов и 575 ед. тепловозов магистральных и маневровых.
УЗ планирует обновлять парк тягового состава - покупать новые двухсистемные
электровозы, односистемные грузовые электровозы постоянного и переменного тока, а
также магистральные грузовые тепловозы с асинхронным приводом. Также планируется
проводить ремоторизацию маневровых и магистральных тепловозов современными
двигателями. УЗ ожидает, в течение пяти лет сможет увеличить продуктивность
локомотива на 8,3%. Если в 2017 г. этот показатель должен составить 157,9 млн ткм брутто,
то в 2021 году по прогнозам продуктивность вырастет до 171,6 млн ткм брутто. При этом
ожидается еще больший рост продуктивности грузового вагона - до 1,8 млн ткм в 2021 году
по сравнению с запланированными 0,9 млн ткм в нынешнем году. Отметим, ранее УЗ
обещала ликвидировать дефицит локомотивов в сентябре. По словам и.о. главы УЗ Евгения
Кравцова, в компании уже разработали программу восстановления эксплуатационного
парка тягового подвижного состава. В сентябре будут отремонтированы 84 локомотива.
Всего до конца года ремонту подлежит 274 единиц локомотивного парка "Укрзализныци".
К концу года будут восстановлены 142 грузовых электровоза, 11 пассажирских
электровозов, 40 грузовых тепловозов, 6 пассажирских тепловозов и 75 маневровых. Из них
на аффилированных предприятиях капитально отремонтируют 78 локомотивов: на
Днепропетровском ТРЗ - 26 ед., Запорожском ЭРЗ - 40 ед., Львовском ЛРЗ - 12 ед. Кроме того,
с начала года в производственных подразделениях локомотивного хозяйства проведено 4
тыс. текущих ремонтов электровозов, 1,12 тыс. ремонтов тепловозов. На аффилированных
предприятиях капитально отремонтированы 82 локомотива, что на 46 ед. больше, чем за
аналогичный период 2016 года. В то же время руководитель компании напомнил, что
сейчас "Укрзализныця" ведет консультации с мировыми производителями тягового
подвижного состава, в частности, с General Electric и Siemens. "Наша цель в сотрудничестве с
мировыми лидерами по производству тягового подвижного состава – организовать выпуск
локомотивов и внедрить программу модернизации имеющегося парка локомотивов.
Локализация же производства на территории Украины - это принципиальный вопрос для
УЗ", - резюмировал Кравцов. Напомним, в августе директор по экономике и финансам УЗ
Андрей Рязанцев сообщил, что компания планирует обновить парк 270 локомотивами за 5
лет. Часть парка тягового подвижного состава намерены обновить в сотрудничестве с
американской компанией General Electric. Часть локомотивов будет восстановлена (в них
заменят двигатели), а также будут закуплены новые. "Мы посмотрим, какова будет разница
в стоимости между модернизацией и приобретением нового. Соответственно, можно будет
считать экономику этого всего", - резюмировал собеседник информагентства.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Лемтранс Ахметова закупил 300
украинских вагонов
25.09.2017

Компания Лемтранс, входящая в группу СКМ бизнесмена Рината
Ахметова, приобрела в собственность 300 новых полувагонов у
Попаснянского вагоноремонтного завода.
Новый подвижной состав планируется использовать для перевозки сыпучих грузов
на всей сети железных дорог Украины. "Обновление парка является частью стратегии по
повышению эффективности работы компании. Оно, безусловно, усилит операционную
устойчивость нашего бизнеса. Однако повысить эффективность железнодорожных
перевозок исключительно за счет приобретения вагонов будет невозможно, - заявил
Владимир Мезенцев, генеральный директор компании Лемтранс. - Сейчас техническое
состояние локомотивов на сети - это одна из ключевых причин невывоза грузов. К
сожалению, инфраструктура на сегодняшний день также не позволяет серьезно развивать
грузовые перевозки". По итогам первого полугодия 2017 г. Лемтранс перевез 26,68 млн т
различных грузов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение
составило 7,8%. Снижение в первую очередь связанно с решением о прекращении
железнодорожного сообщения с временно неподконтрольными территориями.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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Кабмин утвердил нового руководителя
"Укрзализныци"

 ІНФРАСТРУКТУРА (АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ (МОСТИ & ТУНЕЛІ). АВТОВОКЗАЛИ. АВТОСТОЯНКИ)

27.09.2017

Кабинет министров Украины утвердил контракт с членом
правления - исполняющим обязанности председателя правления ПАО
"Укрзализныця" Евгением Кравцовым.
Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании 27 сентября.
Согласно тексту контракта, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакс-Украина",
ежемесячный оклад Кравцова как члена правления ПАО составит 500,2 тыс. грн. В то же
время при исполнении обязанностей главы правления он будет получать 714,6 тыс. грн в
месяц. Ему также будет начисляться квартальная премия, которая не может превышать
трех должностных окладов. Также предусмотрена годовая премия, которая не может
превышать 24 должностных окладов. Премии не будут начисляться в случае отсутствия
прибыли за рассматриваемый период, наличии просроченной задолженности перед
бюджетом, увеличении размера долгов по зарплате, а также невыполнении решений
высшего органа управления ПАО, наблюдательного совета. Таким образом, без учета
материальной помощи и надбавок за стаж и ученые звания, в случае выполнения всех
требований контракта, Кравцов в год сможет заработать на посту члена правления 24 млн
грн, и.о. главы правления – 32,5 млн грн, что по курсу НБУ на 27 сентября 2017 года
составляет около $1,24 млн. Евгений Кравцов, имеет два высших образования (право,
менеджмент ВЭД). Трудовую деятельность начал в 2006 году в сфере права. С 2015 года
работает в структурах "Укрзализныци". С мая 2016 года по август 2017 - первый
заместитель министра инфраструктуры Украины, а также с августа 2016 по август 2017 председатель наблюдательного совета "Укрзализныци". Как сообщал "Апостроф", 9 августа
Войцех Балчун подал заявление об отставке с поста главы ПАО "Укрзализныця", Кабинет
министров в тот же день одобрил соответствующее решение. После этого Кабмин уволил
Евгения Кравцова с должности первого заместителя министра инфраструктуры и назначил
его временно исполняющим обязанности главы правления ПАО "Укрзализныця".
Читать полностью >>>
По материалам apostrophe.ua

Польские компании будут ремонтировать
дороги в Украине
07.09.2017

Государственное агентство автомобильных дорог Украины, 7
сентября, подписало контракты на выполнение капитального ремонта
дорог на украинско-польской границе с двумя польскими компаниями.
На указанные цели будет направлен польский кредит. О подписании договора на
предоставление средств в €100 млн договорились правительства Украины и Польши в
сентябре 2015 года. Договор вступил в силу в апреле 2016 г. Документ предусматривает
развитие транспортной инфраструктуры на украинско-польской границе, улучшение
транспортно-эксплуатационного состояния 144 км подъездных автодорог к границе с
Польшей, приведение к европейским нормам требований безопасности движения на
автодорогах Украины. В мае 2017 г. были объявлены тендеры по проектированию и
ремонту участков дорог во Львовской и Волынской областях. По их итогам с компанией
Drog-Bud Sp.z.o.o. заключены контракты на ремонт участка дороги Устилуг - Луцк - Ривне
(13 км) в Волынской области и участков КПП Смильныця - Старый Самбор (3 км), Яворов Грушев (19,5 км), Нижанковичи - Самбор - Дрогобыч - Стрый (46,5 км), Червоноград - Рава
Русская (53 км). Компания Unibep S.A. стала победителем в тендере на капремонт участка
дороги Грушев — Немиров (9 км) во Львовской области. Стоимость работ во Львовской
области, согласно контрактам, составила €53,4 млн. Работы по участкам Нижанковичи Самбор - Дрогобыч - Стрый, Червоноград - Рава Русская будут проводиться в 2018-2019г., по
остальным - в 2018 г. Стоимость проектных работ и капремонта участка дороги Устилуг Луцк - Ривне составила €4,8 млн. Работы будут выполнены в 2018 году.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Автобан GO Highway: на строительство
выделят 4 млрд грн
20.09.2017

 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
 ПЕРЕВІЗНИКИ
 АВТОБУСНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Как европейский автобусный перевозчик FlixBus
намерен работать в Украине
07.09.2017

Топ-менеджер одного из крупнейших автобусных перевозчиков
Европы FlixBus в блиц-интервью Delo.UA рассказал о причинах активизации
компании в Украине и перспективах развития в нашей стране.
В июле немецкий автобусный перевозчик FlixBus заявил о полноценном выходе на
рынок Украины. До этого почти год компания, что называется, прощупывала
отечественный рынок пассажирских перевозок, действуя через партнеров. Какую роль в
изменении рабочей модели сыграл безвиз, будут ли у компании собственные автобусы в
Украине и какие перспективы выхода компании на рынок внутренних автобусных
перевозок в интервью Delo.UA рассказал вице-президент FlixBus по странам Восточной
Европы Николай Войтюк. …
Читать интервью полностью >>>
По материалам delo.ua
 ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Польские фуры вытесняют украинские: выигрывают
на стоимости дизеля

На строительство скоростного автомобильного сообщения GО
Highway, которое соединит Гданьск и Одессу, будет выделено в 2018 году 4
млрд грн. Об этом сообщает telegraf.com.ua
"Мы отдельно строим новый автобан, который соединит Балтийское и Черное моря,
- GO Highway Гданськ-Одесса. На это направлено отдельно 4 млрд гривень на 2018 год", сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу
ведомства Владимира Омеляна. Отметим, "Укравтодор" разрабатывает проект GО Highway,
который соединит Одессу и Гданьск автобаном. Строительство планируется на украинской
части коридора по маршруту Одесса-Умань-Львов-Краковец, тогда как польская часть
маршрута GO Highway уже готова. Как сообщалось ранее, появились новые подробности про
первый платный автобан в Украине. Оглашена предварительная стоимость проезда по
дороге. Советник и.о. главы Укравтодора Александр Кава в эфире телеканала «Украина»
заявил, что проезд 1 километра по автобану будет стоить 9 евроцентов (2 грн. 75 коп.). Вся
поездка из Киева в Белую Церковь обойдется в 4,5 евро (около 140 гривен). Александр Кава
также сообщил, что на платной дороге будет разрешена скорость 130-140 км/ч. Ранее
советник руководителя Укравтодора сообщал, что первый платный автобан в Украине
начнут строить в 2019 году и планируют открыть два года спустя. Платная дорога КиевБелая Церковь будет стоить примерно $300 млн. Построят ее на условиях концессии и
проложат параллельно существующей трассе, которая останется бесплатной. Если первый
платный автобан в Украине окажется успешным, в будущем появятся новые подобные
дороги. В частности, в планах – новая платная трасса Львов-Краковец.
Читать полностью >>>
По материалам telegraf.com.ua
Турки вперше виграли 94 мільйона на латання доріг
Запоріжжя замість комунальників

22.09.2017

Европейские грузоперевозчики вытесняют украинские компании с
рынка, сообщил директор группы компаний Prime Дмитрий Лёушкин. Об
этом пишет портал chp.com.ua
«Внутренний рынок автоперевозок, который традиционно принадлежал
украинскому бизнесу, начинает захватываться иностранными транспортными
компаниями. Например, грузопоток в ту же Польшу - мы начинаем терять контроль над
этим направлением. Все больше европейских перевозчиков начинают выполнять эти
подряды», - отметил он. Бизнесмен уверяет, что иностранцы демпингуют тарифами,
поскольку могут окупать их ценами на топливо. «Свои денежные потери они компенсируют
за счет стоимости украинского топлива. Например, литр дизеля в Украине стоит 22 грн, а в
Польше - 34 грн. Схема простая: европейская фура заезжает на территорию Украины, берет
груз, заправляет полный бак топлива (1000 литров) и выезжает за границу. При этом мы
понимаем, дешевле заправка- ниже себестоимость услуги - выгоднее тарифы для
грузоотправителей. При этом украинские автоперевозчики не могут также экономить,
поскольку для украинских машин действует ограничение - можно вывезти за границу не
более 500–600 литров топлива. А значит, нужна будет дозаправка дорогим европейским
топливом, и себестоимость перевозки автоматически подскакивает», - разложил все по
полкам Лёушкин. Но в тоже время признал общее увеличение рынка грузоперевозок,
который будет обеспечивать украинские компании контрактами. «В этом году рост
грузоперевозок по всем видам транспорта возрос на 5%. Об этом сообщил Государственный
комитет статистики Украины. Конкретно рост объема автоперевозок соизмерим с этими
цифрами. В основном за счет украинских экспортеров, которые активно осваивают новые
рынки, в том числе и стран Евросоюза. Следующий год будет еще более успешным. По
сдержанным прогнозам, объемы грузоперевозок в 2018 году возрастут еще на 6–7%. А при
благоприятной общеэкономической ситуации в стране и возобновлении кредитования
реального сектора экономики можно рассчитывать на все 10% прироста объема перевозок
автотранспортом», - отметил Лёушкин. И добавил, что автотранспорт сможет переманить
часть клиентов у железной дороги. Тарифы автомобильщиков и без того были ниже, чем у
«железки», а после анонсированного повышения «Укрзализныци», они будут еще сильнее
выигрывать. «Уже сейчас стоимость автоперевозок почти вдвое дешевле, чем перевозки
ж/д транспортом. А если «Укрзализныця» еще поднимет свои тарифы - многие украинские
грузоотправители обратятся именно к автотранспортным компаниям», - считает директор
группы компаний Prime.
Читать полностью >>>
По материалам chp.com.ua
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26.09.2017

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької
міської ради 21 вересня за результатами тендеру замовив ТОВ «Онур
Конструкціон Інтернешнл» поточний ремонт доріг на 94,20 млн грн.
Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч виконають холодне фрезерування, улаштування дорожніх покриттів,
розбирання та встановлення бортових каменів, виправлення висотних позначок горловин
оглядових та зливостічних колодязів, нанесення розмітки, утилізацію будівельного сміття.
В оприлюдненому кошторисі ціни вказано без ПДВ і розподілу на відпускну ціну, вартість
доставки та заготівельно-складських витрат. Асфальтобетон щільний крупнозернистий
типу А марки 1 (А-40) коштує 1 374 грн./т, суміш ЩМА-20 – 2 231 грн./т, бортові камені
БР100.30.18 – 179 грн./шт. Влітку на аналогічному тендері департаменту вартістю 133,72
млн грн., виграному КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»
Запорізької міської ради, бортовий камінь був на третину дешевшим – 131 грн./шт. Крім
того, у серпні на тендері Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради він коштував 156 грн./шт., а в липні на тендері Черкаської САД – 150 грн./шт.
без ПДВ і доставки. Днями Сумська САД замовила суміш ЩМА-20 по 2 067 грн./т без ПДВ і
доставки. Гарантійний строк на послуги з середнього ремонту доріг становить три роки. На
заробітну плату піде 1,49 млн грн., тобто півтора відсотка загальної вартості підряду. На
прибуток відведено ще піввідсотка – 469 тис грн. Ціна угоди майже на відсоток нижча від
очікуваної вартості закупівлі в 95,00 млн грн. Відзначимо, КК «Київавтодор» 18 вересня за
результатами тендеру замовила ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» реконструкцію
проспекту Миколи Бажана у Дарницькому районі за 115,12 млн грн. Про це повідомляється
у системі «Прозорро». До травня 2018 року виконають підготовчі та дорожні роботи,
влаштують тротуари та благоустрій, у тому числі на розв’язках станцій метро Славутич
(Південний міст), Осокорки, Позняки і Харківська та на місцевому проїзді від Харківської до
вулиці Вірменської. Протяжність проспекту становить трохи більше 6 км. Замовник не
оприлюднив підсумкові відомості ресурсів та кошториси разом із договором, що не
дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого
завищення. Натомість у складі пропозиції переможця завантажено кошторисний файл у
форматі .imd, який можна відкрити лише за допомогою спеціалізованої програми.
Нагадаємо, Служба автомобільних доріг у Закарпатській обл. замовила ТОВ «Онур
Конструкціон Інтернешнл» поточний середній ремонт автодороги державного значення Т07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір’я за 410,95 млн грн. До кінця 2018 року трасу Т
0718 відремонтують на ділянці км 0+000 – км 44+600 довжиною 44,6 км. Вартість ремонту
становить у середньому 9,21 млн грн. за кілометр. Виконають підготовчі роботи і
поперечний дренаж, відремонтують дорожній одяг, водопропускні труби, крайкові лотки,
тротуари, заїзні кишені на зупинки, з’їзди і мости, влаштують габіонові ящики, укріплять
узбіччя, встановлять огородження і знаки та нанесуть розмітку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
 МЕТРОПОЛІТЕН

С киевского метро взыскали 155 млн
за вагоны из РФ
25.09.2017

Исполнительная служба взыскала со счетов КП "Киевский
метрополитен" 155 млн. грн. Это следует из решения Высшего
хозяйственного суда Украины, передает korrespondent.net
Киевский метрополитен должен уплатить долг компании Укррослизинг за 100
российских вагонов. С коммунального предприятия уже взыскали 155 млн 920 тыс. 940 грн.
Общая сумма долга - 1 млрд 924 млн грн. Напомним, ранее сообщалось, что суд арестовал
счета Киевского метрополитена.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
Харьковский метрополитен получит
160 млн евро от ЕИБ
28.09.2017

Европейский инвестиционный банк одобрил решение выделить
Харьковскому метрополитену €160 млн кредита на продление
Алексеевской линии на 3,5 км. Информация об этом размещена на сайте ЕИБ.
Проект предусматривает строительство двух станций (Державинская и Одесская),
депо и приобретение нового подвижного состава. "Проект улучшит общественный
транспорт в Харькове, расширит сеть метро и сделает его более привлекательным для
пассажиров. Ожидается, что инвестиции приведут к сокращению использования частных
автомобилей, что снизит негативное воздействие автотранспорта на окружающую среду", отметили в ЕИБ. В ЕИБ подчеркнули, что реализация проекта может потребовать
отселения ряда жилых домов и предприятий. Общая смета проекта составляет €320 млн.
Еще €160 млн кредита должен предоставить Европейский банк реконструкции и развития.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Вперше у Харкові засудили розкрадача
«Харківського метрополітену»
29.09.2017

Днями суд в Харкові виніс обвинувальний вирок для ексзаступника директора ТОВ «Системи прогресивної очистки» Ігора
Распопова. Обвинувачений отримав три роки умовно з відстрочкою
приговору на рік по ч.2 ст.191 КК України.
Це перший доказаний у суді факт розтрати коштів – одного з найбільших та
грошових підприємств, підконтрольних мерії Геннадія Кернеса. Роками найбільш солодкі
підряди на метрополітені отримують фірми, які так чи інакше пов’язані з керівництвом
«підземки» – з колишнім директором Сергієм Мусєєвим, або теперішнім – Вячеславом
Стаматіним. 12 січня 2015 року за результатами тендеру «підземка» уклала угоду вартістю
54,85 млн грн. з ТОВ «Системи прогресивної очистки» на проведення дезінфекційних
заходів протягом трьох років. Єдиним конкурентом була Олена Мініна, чиє підприємство
АМКУ звинуватило у зговорі з ТОВ «Системи прогресивної очистки». Саме під час
виконання цього договору й попався Распопов, який вписав в акти роботи, які не
виконувались. При цьому слідству вдалось довести жалюгідний збиток у розмірі 52 тисячі
гривень, хоча вартість угоди була більшою у тисячу разів. Це можна було б назвати зрадою,
але в ситуації, коли архів знищує документи підприємства, а суди роками не дають дозволи
на виїмку документів, подібний прецедент може стати навіть історичним. Але лише тоді,
коли інші справи по метрополітену будуть доведені до вироків.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

логистики в Украине (чуть более 14% в 2014 году) и является одним из лидеров в сегменте
доставки отправлений «в руки» получателю. В компании работает около 3000 человек и
1200 единиц транспорта, а также 1800 точек выдачи, среди которых почтоматы и
отделения Meest Express. Ее клиентами являются украинские интернет-магазины, доски
онлайн-объявлений, телемагазины и MLM-предприятия. Компания входит в холдинг Meest
Group, президентом и владельцем которой является Ростислав Кисиль. Напомним, в
прошлом году «Мист-Экспресс» получил от ЕБРР кредит на $10 млн для развития сети.
Планировалось, что финансирование пойдет на «увеличение доли на украинском рынке и
расширение существующей сети из 400 почтоматов до 2020 года».
Читать полностью >>>
По материалам ain.ua
В Украине появился новый
почтовый оператор
26.09.2017

НКРСИ, внесла в Единый государственный реестр операторов
почтовой связи информацию о компании Премиум Пакет ГМБХ Энд Ко. Кг
(Киев). Решение №623 было принято на заседании 26 сентября 2017 года.
Сообщается, что компания Премиум Пакет предоставляет услуги приема, обработки,
перевозки, доставки (вручения) почтовых отправлений, выполнение поручений
пользователей по почтовым переводам на территории Украины и осуществляет
международную доставку. Ранее сообщалось, что компания "Нова почта" уведомила
корпоративных клиентов о повышении тарифов на доставку по Украине с 1 августа.
Компания пересмотрела тарифы на все виды отправлений категории "Документы" и
"Посылки" во всех весовых диапазонах, кроме "до 15 кг" и "до 20 кг". Также пересмотрены
стоимость услуг "Хранение", "Обратная доставка документов", "Подъем на этаж",
"Переадресация". В среднем услуги доставки подорожают на 5 грн.
Читать полностью >>>
По материалам golos.ua
АРІ від Укрпошти для е-commerceклієнтів
29.09.2017

Укрпошта запустила можливість інтеграції АРІ для послуги Укрпошта
Експрес та запрошує е-commerce-клієнтів долучатися до користування
сервісом.
Нововведення значно спрощує реєстрацію та заощаджує час. Суть інтеграції полягає
у тому, що після необхідних документальних процедур клієнт Укрпошти-юридична особа
отримує необхідне програмне забезпечення та вбудовує АРІ у програмі/на сайті, де
зберігаються дані про замовлення клієнтів-покупців. Оформлюючи відправлення
Укрпоштою, представник контрагента повинен заповнити поля відправлення та
зареєструвати його. Після цього він отримає повідомлення зі сформованим штрихкодовим
ідентифікатором, розрахованою вартістю відправлення за чинним тарифом та
сформований супровідний документ «адресний ярлик» з цим ідентифікатором. Після цього
можна роздрукувати супровідний документ, наклеїти його на посилку та доставити для
приймання та пересилання у будь-яке з відділень поштового зв’язку, які надаватимуть
послугу Укрпошта Експрес. Оператор відділення просканує штрихкод, в автоматичному
режимі отримає всі дані про відправлення без додаткових ручних операцій …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Укрпошти

ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
 ТЕЛЕВІЗІЙНЕ & РАДІО- МОВЛЕННЯ. ФІКСОВАНИЙ ЗВ'ЯЗОК. GSM & CDMA. GPRS. ІНТЕРНЕТ

Укртелеком на связи: звонки с домашних
телефонов могут подорожать

 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА

Компания "Нова пошта" увеличила за полгода
складские площади на 30%
13.09.2017

В течение последних 6 месяцев "НП Логистик" (входит в состав
группы компаний "Нова пошта") нарастила объем складских площадей до
27 тыс. кв. м или на 30% по сравнению с началом года.
Так, летом компания взяла в аренду 8600 кв. м в складском комплексе Omega II (г.
Бровары, Киевская обл.), которые используются для предоставления услуг фулфилмента
(комплекс логистических операций по приему, обработке и доставке товаров,
преимущественно услугой пользуются игроки рынка e-commerce и дистанционной
торговли). В связи с этим также на 30% увеличилось и количество персонала. В течение I
полугодия 2017 г. "НП Логистик" выросла в объемах на 165% по сравнению с аналогичным
периодом в 2016 году. Список клиентов компании пополнился рядом крупных бизнесов,
среди которых - сети автозаправок КЛО, магазинов "Фокстрот" и Lifecell, компании British
American Tobacco, "Юнивест" и др. "Мы чувствуем существенный рост интереса к
фулфилменту со стороны игроков аграрного сектора и компаний, занимающихся
дистрибуцией различных товаров. Продолжаем переговоры с крупнейшими украинскими
ритейл-сетями. В ближайшие годы рынок фулфилмента будет развиваться за счет двух
факторов - положительной динамики e-commerce и диверсификации каналов продаж. Мы
все чаще наблюдаем, как компании, которые ранее концентрировались исключительно на
В2В продажах, заходят в сегмент В2С", - отмечает директор "НП Логистик" А.Лисовец.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
В компании «Meest Express» сменился
генеральный директор
18.09.2017

Компания Meest Express объявила о назначении нового
генерального директора. Им стал Владимир Ковальчук, который ранее
занимал должность коммерческого директора.
В этом кресле он сменил Юрия Золотарева, который работал гендиректором Meest
Express с января по апрель 2017 года. Его уход не комментируют. Как сообщают в
компании, будучи коммерческим директором, Ковальчук «добился успешных показателей
работы» и в дальнейшем уже в должности главы Meest Express нацелен на «внедрение
новых технологий, инновации и реализация нестандартных решений». «Основные задачи
нового главы компании: вывод качества обслуживания на новый уровень, увеличение
количества партнеров и ключевых клиентов, внедрения новейших технологий на рынке и
принесения в Украину лучших образцов мирового опыта в доставке из онлайна и не
только», — сообщили в пресс-службе Meest Express. Владимир Ковальчук ранее занимал
руководящие должности в «АВК», «Золотой урожай», «Майский чай», Nestle, Gallina Blanca,
«Моя Семья». По неопубликованным данным УАДМ, Meest Express занимает 15% рынка
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30.08.2017

Крупнейший в стране оператор фиксированной связи Укртелеком и
его сестринская компания Vega (обе принадлежат СКМ) обратились в
Национальную комиссию по вопросам регулирования связи и попросили
увеличить граничные тарифы на местную связь.
Как сообщил директор департамента по связям с общественностью и внешним
коммуникациям компании Михаил Шуранов, Укртелеком попросил повышения на днях. А
Vega вчера уже успела получить от телеком-регулятора первый отказ. Правда, как удалось
выяснить в комиссии, отказ компания получила по формальным признакам. Не все
документы были в порядке. По сути регулятор заявку даже еще не рассматривал. Как
говорит глава НКРСИ Александр Животовский, Vega попросила поднять граничные тарифы
на связь на десятки процентов. Точных цифр он не назвал. CEO оператора Мурат Чинар
отмечает, что их обращение связано с ростом затрат на обслуживание фиксированных
сетей. Он уточняет, что затраты выросли чуть больше, чем общий уровень инфляции в этом
году. Отметим, что индекс инфляции в Украине за семь месяцев составил 8,2%. Михаил
Шуранов рассказал, что Укртелеком попросил поднять тарифы в среднем на 8%. Причем с 1
января 2018 года. "К сожалению, необходимость повышения граничных тарифов - это
экономическая реальность", - добавляет он. Себестоимость услуги, по словам менеджера,
выросла. Причины - рост цены энергоносителей, рост зарплат. Шуранов также упоминает
такой фактор, как отток абонентов фиксированной телефонии. Абонентов становится все
меньше, а опорная сеть потребляет столько же энергии. За год абонентская база компании
сократилась почти на 15% и сейчас составляет более 5 млн линий. Еще один фактор - долги
государства перед компанией за услуги, оказанные льготникам (с дискаунтом или
бесплатно). Местные власти рассчитываются с Укртелекомом в принудительном порядке только через суд. А общая сумма долга, по словам Шуранова, уже превышает 200 млн грн.
Последний раз НКРСИ повышала тарифы на фиксированную связь в декабре 2016 - январе
2017 года. Тогда расценки увеличились в среднем на 10,6%. Минимальная абонплата у
Укртелекома выросла до 56,5 грн в месяц в городе и до 49,7 грн в месяц в селе. Наибольшее
повышение произошло в бюджетной сфере, где тарифы были значительно ниже
себестоимости. Ежегодное повышение тарифов на связь по домашним телефонам - вопрос
торга между телеком-регулятором и телефонными компаниями СКМ, которые занимают
более 80% на рынке фиксированной местной связи. Подача заявки на повышение не всегда
означает повышение на желаемый процент. Другим компаниям в этом диалоге не очень
интересно участвовать. "У нас не так много абонентов телефонии", - говорит СЕО Датагруп
Михаил Шелемба. Эта компания, как и большинство других владельцев проводных сетей,
сконцентрировала усилия на услугах передачи данных и интернета. Укртелеком тоже
начал идти по этому пути. Но доля доходов от фиксированной телефонии в общей
структуре заработка компании до сих пор велика - 41%. "Повышение граничных - это
вопрос выживания", - говорит Шуранов. Животовский при этом отмечает, что небольшое
повышение тарифов, сопоставимое с уровнем инфляции, теоретически выглядит
реалистично. "Будем смотреть на документы," - резюмирует он.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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lifecell оспорит штраф
АМКУ

Александр Ткаченко стал бенефициаром
провайдера Viasat
18.09.2017

Мобильный оператор lifecell не согласен с решением
Антимонопольного комитета о взыскании с него штрафа на сумму
19,467 млн грн по делу о тарификации звонков.
«Компания lifecell крайне удивлена решением АМКУ относительно применения
штрафных санкций. Целью деятельности АМКУ является обеспечение государственной
защиты конкуренции, в частности на основе равенства субъектов хозяйствования перед
законом. В то же время штраф наложен на наименьшего из трех игроков на рынке», отмечает lifecell. Оператор подчеркивает, что в отношении компании «ВФ Украина»
(Vodafone Украина) с почти вдвое большей абонбазой, применяющей аналогичный способ
тарификации, АМКУ действовал по-иному. В декабре 2016 г. комитет предоставил данной
компании лишь рекомендации, а в феврале 2017 года закрыл производство по делу без
применения штрафных санкций. В lifecell отметили, что украинский рынок
телекоммуникаций до сих пор остается монополизированным, два доминирующих
оператора продолжают злоупотреблять своим положением, ограничивая свободный выбор
абонента и конкурентоспособность других игроков. Lifecell подчеркивает, что в таких
условиях применение несправедливых санкций минимизирует возможности компании по
инвестициям в развитие технологий следующих поколений и создает угрозу для
формирования привлекательного имиджа страны для потенциальных инвесторов. Ранее в
понедельник глава АМКУ Юрий Терентьев сообщил о том, что комитет принял решение
оштрафовать lifecell на 19,467 млн грн по делу о тарификации звонков. Оператор в
коммуникациях с клиентами указывал, что тарификация звонков является посекундной. На
самом же деле тарификация осуществлялась поминутно (плата взималась за полную
минуту, даже если разговор длился лишь одну секунду новой начавшейся минуты). В марте
АМКУ сообщил о том, что тарификация"Київстар" и lifecell вводит в заблуждение. Также в
середине марта АМКУ сообщил о том, что «Київстар» в соответствии с рекомендациями
комитета в ближайшее время снизит тарифы на звонки абонентам фиксированной связи
(на городские номера).
Читать полностью >>>
По материалам realist.online
Первый конкурс на внедрение 4G будет проведен
в ноябре-декабре-2017 – НКРСИ
19.09.2017

Первый конкурс на внедрение технологии LTE для мобильной связи
четвертого поколения будет проведен в ноябре-декабре 2017 года и будет
касаться диапазона 2600 МГц.
Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", об этом журналистам сообщил
глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере
связи и информатизации (НКРСИ) Александр Животовский в кулуарах форума Huawei CA&C
Mobile Broadband Forum в Киеве во вторник. "В ноябре-декабре ожидается первый конкурс.
Теперь дело за операторами, каждый из которых готовит планы конверсий. Сейчас мы
работаем с операторами, мяч на их стороне, и когда они подготовят документы, мы сможем
официально объявлять о конкурсе", - сказал он. По словам А.Животовского, конкурса на
внедрение 4G в диапазоне 1800 МГц можно ожидать через месяц-два после первого
конкурса. Как сообщалось, НКРСИ заявляла о намерении в четвертом квартале 2017 года
провести конкурсы на выдачу лицензий в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц для
предоставления услуг мобильной связи в стандарте 4G по стартовой цене соответственно
около 4 млрд грн и около 2,3 млрд грн. А.Животовский говорил, что в ходе доработки
документов удалось найти схему, которая будет гарантировать непрерывность
предоставления услуг связи уже работающими тремя основными мобильными
операторами, и согласовать ее с Министерством юстиции. Он напоминал, что Кабмин ранее
одобрил все документы для проведения конкурса на 4G в диапазоне 2600 МГц, однако его
проведение было нецелесообразно без решения проблемы конкурса в диапазоне 1800 МГц,
в котором сейчас операторы предоставляют услуги 3G и в котором им гораздо дешевле и
проще перейти на стандарты 4G. Операторы ранее заявляли, что условием их участия в
конкурсе на 4G является гарантия сохранения за ними частот в диапазоне 1800 МГц, от
которых им для проведения конкурса временно придется отказаться. Кабинет министров в
августе 2017 года дал разрешение на внедрение технологии LTE в диапазоне 1800 МГц. На
минувшей неделе Минюст зарегистрировал разработанный НКРСИ порядок проведения
тендера на 4G, однако документ пока не обнародован.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Vodafone Украина готовит сеть
к запуску услуги 4G
19.09.2017

Оператор мобильной связи Vodafone Украина сообщил, что начал
устанавливать в ряде регионов страны оборудование Huawei с поддержкой
технологии single RAN и повышенной пропускной способностью.
Финальные работы по обновлению сети начались с Харьковской области, затем
компания установит новое оборудование в Днепропетровской и Черниговской областях. В
этом году Huawei обновит оборудование на 850 площадках оператора, а до конца 2018 года
новым оборудованием будет оснащено около 3500 базовых станций, работающих в
диапазоне 1800 МГц. При этом обновленные площадки заработают не только в крупных
городах, но и в небольших населенных пунктах. «Мы понимаем, что услуги на базе 4G сети в
первую очередь будут востребованы в мегаполисах, где сконцентрировано большое
количество пользовательского оборудования. Вместе с тем перспективы развития 4G
покрытия за пределами крупных городов и доступность этих услуг для большего числа
наших клиентов будут способствовать устранению цифрового разрыва между Украиной и
другими странами, где работает Vodafone», – отметил технический директор Vodafone
Украина Евгений Фрунза. Отметим, что количество 4G-устройств в сети оператора по
результатам 1 полугодия 2017 года превысило 2,2 млн, увеличившись за год в два раза.
Согласно прогнозам аналитиков компании такой темп роста проникновения LTE устройств
сохранится в ближайшие два года. Таким образом, к моменту планового запуска 4G в 2018
году уровень проникновения смартфонов с поддержкой этой технологии в сети Vodafone в
среднем по стране достигнет порядка 20%. Напомним, что в 2016 году Vodafone Украина
полностью перешел на закупку нового типа карт – USIM, которая позволит пользоваться
услугами не только в GSM и UMTS сетях, но и в сетях 4G LTE – при наличии покрытия,
устройства с поддержкой 4G и соответствующих услуг. Карты нового типа установлены во
всех новых партиях стартовых пакетов оператора, а существующие абоненты могут
заменить свою старую карту на USIM в магазинах Vodafone.
Читать полностью >>>
По материалам itc.ua

25.09.2017

Спутниковый провайдер Viasat изменил структуру собственности.
Теперь его бенефициарным собственником является генеральный директор
группы 1+1 media Александр Ткаченко с долей в размере 51%.
Как сообщается на сайте компании, изменения произошли еще в конце мая. Кроме
того, теперь по 19% компании принадлежит бизнесмену Тимуру Миндичу и экс-члену
набсовета канала ТЕТ Виктору Скибе, а 11% – финансовому и исполнительному директору
группы, директору направления платного телевидения Ярославу Пахольчуку. Ранее долями
в провайдере владели 12 физических лиц, среди которых, в частности, были Миндич
(20,1%), Скиба (19,06%), Ткаченко и Пахольчук (по 19%), сооснователь 1+1 media Игорь
Коломойский (11,2%), Игорь Суркис (5,88%) и др. Конечного бенефициарного владельца у
него не было. Напомним, 1 марта 2016 года группа 1+1 media объявила о достижении
договоренности с ведущей международной развлекательной медиакомпанией MTG
(Швеция) о покупке DTH- и интернет-ТВ-бизнеса «Viasat Украина». Однако
Антимонопольный комитет Украины не дает разрешения на завершение сделки.
Читать полностью >>>
По материалам telekritika.ua
 ПРОГРАМУВАННЯ
 ПРОГРАМУВАННЯ. DATA

В Украине закрывают соцсеть
Ukrainians
05.09.2017

Украинская социальная сеть Ukrainians прекращает свою работу по
инициативе ее руководства. Об этом заявила в Facebook ее соосновательница
Александра Струмчинская.
"Меня поставили перед фактом, что разработка украинской социальной сети
прекращается. Мне очень жаль, и я откровенно прошу прощения и благодарю всех
пользователей, которые вместе со мной искренне верили в реализацию и успех этого
проекта", – написала она. Струмчинская отметила, что ей даже не дали возможности
самостоятельно развивать проект. "Ситуация такая. Моего голоса недостаточно, чтобы
самостоятельно продолжать реализацию проекта – руководство компании разработчиков
(соучредители сети) отказались не только от самостоятельной разработки, но и от
возможности ее передачи любой другой стороне, которая смогла бы помочь мне выполнить
обещанное", – добавила она. Напомним, в мае нынешнего года на странице проекта было
собрано более 65 тысяч подписчиков, которые поддержали идею создания социальной сети
в Украине после закрытия доступа к российским аналогам. Ukrainians была разработана
канадским стартап-инкубатором с активами в Украине StartupSoft. После ее открытия, в
течение пяти дней, регистрации достигла уровня 100 тыс. пользователей.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
Компания Google запустила в Украине
сервис поиска авиабилетов
06.09.2017

Компания Google запустила в Украине новый сервис - «Google
Авиабилеты» («Google Flights»), который позволит искать, сравнивать и
заказывать авиабилеты. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В частности, сервис позволяет отслеживать стоимость билетов на выбранный рейс система будет сообщать обо всех изменениях цены в Google-ассистенте или по электронной
почте. Также сервис может порекомендовать альтернативные аэропорты или даты поездки
по выбранному направлению, которые позволят снизить расходы на перелет, а также
предложит информацию с прогнозом, когда цены на авиабилеты могут вырасти и на
сколько. Кроме этого, функция «Обзор» позволяет получить варианты популярных мест в
период отпусков. Отметим, Google расширила список стран, команды из которых могут
участвовать в акселерационной программе Launchpad Accelerator. Подать заявки впервые
смогут представители 20 стран, включая Украину. Текущий набор открыт до 2 октября.
Launchpad Accelerator предлагает двухнедельную полностью оплачиваемую программу в
офисе компании в Сан-Франциско. За это время участники получат менторскую поддержку
от более 20 команда Google и других компаний и инвесторов Кремниевой долины. За
программу компания не требует акций проекта. Стартапы также получают средства на
использование продуктов Google и PR-поддержку. В течение полугода после окончания
программы проекты смогут тесно работать с компанией уже в родной стране. К кандидатам
у Google есть несколько требований. Это должны быть технологические стартапы,
ориентированные на свои локальные рынки и базироваться в одной из описанных стран.
Проекты должны иметь продукты, востребованные на рынки (proven product-market fit).
Напомним, Google представила новый дизайн видеохостинга YouTube. В частности,
изменения коснулись как мобильного приложения, так и веб-версии видеохостинга.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
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Альфа-Банк разместит облигации
на 1,1 млрд грн.

В Украину поступило более 11 млрд долларов
от Всемирного банка

06.09.2017

04.09.2017

Всемирный банк за 25 лет вложил в украинские проекты $11,6
млрд. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк,
сообщает пресс-служба ведомства.
"В течение 25 лет на финансирование инвестиционных проектов в Украине было
выделено 11,605 млрд долларов. Средства были направлены на институциональное
развитие органов государственной власти, поддержку отдельных направлений и проектов
в приоритетных отраслях и сферах, а также системные проекты, направленные на
поддержку реформ и сбалансирование государственного бюджета Украины", - сказал он.
Напомним, Всемирный банк решил закупать товары и услуги через Prozorro.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
Citigroup намерена дополнительно выпустить еще 4 серии
кредитных нот под ОВГЗ на 1 млрд гривен
11.09.2017

Citigroup (США) намерена дополнительно выпустить еще 4 серии
кредитных нот под гривневые ОВГЗ на сумму свыше 1 млрд грн.
Соответствующие параметры ценных бумаг размещены в системе Bloomberg.
Объемы выпусков кредитных нот составят 480 млн гривен, 127,3 млн гривен, 51,022
млн гривен и 410 млн гривен. Доходность на 1-3-й купон установлена на 13,3% годовых, на
4-й - 13,5% годовых. Ранее Citigroup заявила о выпуске кредитных нот под гривневые ОВГЗ
на 460 млн гривен. Таким образом, общий объем выпуска кредитных нот под украинские
ОВГЗ возрос до 1 643,322 млн гривен. Очередные четыре выпуска бумаг пока не включены
в биржевой список Ирландской фондовой биржи (ISE). Как сообщалось, Citigroup Global
Markets Holdings Inc выпустил кредитные ноты (credit-linked notes, CLN) стоимостью 18,664
млн долларов под гривневые ОВГЗ на 460 млн гривен. Бумаги эмитированы 16 августа по
правилу Reg S (для неамериканских инвесторов) под ОВГЗ.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info

 РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
 НБУ. ФГВФО

Альфа-Банк намерен разместить процентные именные облигации
серий Q, R и S общей номинальной стоимостью 1,1 млрд грн. Об этом
сообщает портал investfunds.ua
Соответствующий проспект эмиссии утвержден Нацкомиссией по ценным бумагам и
фондовому рынку 5 сентября. Ценные бумаги выпускаются номинальной стоимостью 1,1
млрд грн: серия Q – 500 тыс. грн, серии R и S по 300 тыс. грн. Номинальная стоимость
облигаций (серии Q, R, S) – 1 000 грн, общее количество облигаций - 1 100 000 штук. АльфаБанк основан в 1993 году, входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH
Holdings S.A. (ABHH) с главным офисом в Люксембурге. Владельцами ABHH выступают
Михаил Фридман – 32,86%, Герман Хан – 20,97%, Алексей Кузмичев – 16,32%, Пётр Авен –
12,40%, UniCredit S.p.A. – 9,9% и другие акционеры. Согласно данным НБУ, на 1 июля по
размеру активов Альфа-Банк занимал 9-е место (37,602 млрд грн), Укрсоцбанк - 10-е место
(35,165 млрд грн), среди 88 действовавших финучреждений.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
Банк "Львив" увеличивает уставный
капитал на 11%
06.09.2017

Банк "Львив" (Львов) увеличивает уставный капитал на 33,5 млн грн,
или на 10,9%, - до 338,905 млн грн путем дополнительного выпуска акций.
Об этом сообщает портал bin.ua
Как говорится в сообщении банка в прессе, акционеры финансового учреждения на
общем собрании 30 августа приняли решение об увеличении уставного капитала. Банк
проведет частное размещение акций допвыпуска номиналом 0,1 грн в два этапа в период с
10 по 23 ноября 2017 года. По состоянию на 30 августа 2017 года уставный капитал банка
составлял 305,405 млн грн. Банк "Львив" зарегистрирован в 1991 года. Его крупнейшим
акционером на 1 января 2017 г. являлось ООО "Нью Прогресс Холдинг" (99,8857%),
крупнейшим бенефициаром - гражданин Исландии Маргеир Петурсон. Согласно данным
Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июля 2017 года по размеру общих активов (1,484
млрд грн) банк "Львив" занимал 44-е место среди 88 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

АМКУ зацікавився тим, як ФГВ без конкурсу обрав «американців»
для продажу боргів на 13 мільярдів

У НАБУ розповіли, як Приватбанк кредитував
пов'язаних осіб

20.09.2017

Антимонопольний комітет України досліджує залучення Фондом
гарантування вкладів фізосіб майданчиків ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк
Юкрейн» та ТОВ «Дебтекс Україна» до реалізації банківських боргів на суму
13 млрд грн. Про це повідомила уповноважена АМКУ Агія Загребельська.
За її словами, мова йде про права вимоги за позиками, які були раніше видані
низкою банків, а потім передані ними в заставу Національному банку за кредитами
рефінансування. В рамках дослідження ринків реалізації арештованого майна та майна
неплатоспроможних банків АМКУ отримав сигнал від суб’єкта ринку про те, що ФГВФО
обрав для реалізації активів восьми банківських установ без проведення конкурсу або
іншої конкуретної процедури обрав дві компанії ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк
Юкрейн» та ТОВ «Дебтекс Україна». Заявник поінформував, що усунення конкуренції інших
потенційних учасників ринку свідчить про вчинення антиконкуретних дій. Виданню «УБР»
Загребельська уточнила, що поки це перевірка АМКУ, попередні результати комітет планує
отримати вже за місяць. Зараз готується вимогу до ФГВФО, НБУ та учасників ринку надати
інформацію. «Дебтекс Україна» і «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» – українські
«дочки» американських компаній «Debt Exchange Inc» (DebtX) і «First Financial Network»
(FFN). До їх створення могли бути причетні юристи, які можливо належать до оточення
заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова, який опікується судовою
реформою. На початку місяця ФГВФО повідомив, що 19 вересня планує продати права
вимоги за кредитами банків на суму 13 млрд грн з дисконтом 90%. Офіційна інформація
про результати цього аукціону відсутня. Про намір взяти участь в аукціоні заявила
інвестиційна група «ICU», яка є є близькою до президента Петра Порошенка – компанія
займалась продажем російських активів «Рошену». Співвласниками «ICU» до призначення
главою НБУ була Валерія Гонтарева (у 2014-2016 р. задекларувала 100 млн грн доходу від
продажу частки в ICU) та екс-міністр енергетики Володимир Демчишин. Управляючий
директор «ICU» Макар Пасенюк – фінансовий радник президента Порошенка. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 БАНКИ

В Украине появилась новая
банковская группа
04.09.2017

В пятницу, 1 сентября, Национальный банк зарегистрировал новую
банковскую группу ИНГ Украина. Об этом свидетельствуют данные
Нацбанка.
Контролером группы является ING Bank N.V. (Нидерланды). В банковскую группу
вошли банк «ИНГ Банк Украина» и «ИНГ Лизинг Украина». «ИНГ Банк Украина» является
публичным акционерным обществом, 100% его акций принадлежит ING Bank N.V.
(Нидерланды).По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк занимал 20-е место (9,7
млрд гривен) среди 88 действующих банков!
Читать полностью >>>
По материалам minfin.com.ua

11.09.2017

Керівники і засновники 36 компаній, які отримали кредити в
Приватбанку в рамках реструктуризації його кредитного портфеля перед
націоналізацією, є нинішніми або колишніми співробітниками групи Приват.
Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник в
інтерв'ю "Дзеркалу тижня". В ході реструктуризації в кінці 2016 року заборгованість по
кредитах 193 старих позичальників Приватбанку була закрита новими кредитами 36
позичальників, у яких не було реальних застав - тільки майнові права на майбутні поставки
товару. "Новими кредитами 36 позичальників в середньому в розмірі 4-4,5 млрд грн
закрили заборгованість по тілу і за відсотками по кредитах 193 попередніх позичальників.
Однак відмінність в тому, що серед тих 193-х були в тому числі реальні застави - рухоме і
нерухоме майно. Тут же тільки майнові права на майбутні поставки товару", - зазначив
глава НАБУ. Ситник підкреслив, що розслідування триває, співробітники НАБУ перевірять
згадані 36 компаній. Він повідомив також, що НАБУ допитало заступника голови
Національного банку Катерину Рожкову у справі про зловживання чиновників НБУ.
Підозрюваних у справі поки немає, а юридичну оцінку діям співробітників НБУ дадуть за
результатами розслідування. Як повідомлялося, 10 серпня Ситник заявив, що НАБУ
проводить економічні дослідження щодо справи про розкрадання коштів Приватбанку. 21
грудня 2016 р. Приватбанк перейшов у державну власність. Як відомо, за словами ексголови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти
колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а
саме - доведення банку до неплатоспроможності. Крім того, генпрокурор Юрій Луценко
повідомив, що ГПУ, НАБУ та САП розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Государство не продаст "Укргазбанк"
до конца текущего года
18.09.2017

АБ "Укргазбанк" не будет приватизирован в 2017 г. Об этом соцсети
Facebook сообщила заместитель министра финансов Украины Оксана
Маркарова. "Продажа ни в коем случае не откладывается.
Минфин и банк активно работают в этом направлении. До конца 17-го мы не выйдем
из банка полностью, однако все в процессе", - написала Маркарова в обсуждении статьи, в
которой и. о. главы Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий рассуждал о
перспективах продажи "Укргазбанка" и других госбанков. В частности, Смолий считает, что
"Укргазбанк" реально продать за несколько лет. "Относительно ближайших 2-4 лет, думаю,
за этот период реально продать "Укргазбанк". А относительно других государственных
банков, то за это время возможно появление миноритарных акционеров с пакетом близким
к 20%", - отметил руководитель НБУ в интервью "Экономической правде". По его словам,
четыре госбанка являются привлекательными активами. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
НБУ зарегистрировал банковскую группу
Коминвестбанка

НУФ и ПроКредит Банк расширяют
кредитование МСБ
05.09.2017

Во вторник, 5 сентября 2017 г. Немецко-Украинский Фонд (НУФ)
и
ПроКредит
Банк
подписали
кредитное
соглашение
по
финансированию малых и средних предприятий (МСП).
Соглашение было подписано в рамках программы содействия МСП,
профинансированной правительством Германии через KfW, и в сотрудничестве с
инициативой ЕС EU4Business. Соглашение предусматривает кредитование МСП на условиях
15% годовых в гривне. Отметим, в первой половине 2017 года группа банков «ПроКредит»
продолжила свой динамичный рост - редитный портфель клиентов вырос на 4,8%!
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра «ПроКредит Банку»
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20.09.2017

Национальный банк зарегистрировал банковскую группу
Коммерческого инвестиционного банка (Ужгород). Об этом говорится в
сообщение НБУ, передают Українські Новини.
В банковскую группу вошли банк Коминвестбанк и страховая компания "ПолисЦентр". Контролером группы является Владимир Гисем. Решение о регистрации было
принято 15 сентября. Эта группа стала 28-й по счету. Как сообщалось, Коминвестбанк
контролируется Владимиром Гисемом. По данным НБУ, на 1 июля по размеру активов банк
занимал 47-е место (1,242 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

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

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

АМКУ разрешил Тигипко купить
банк у "Сбербанка"

RETAIL

29.09.2017

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил украинскому
бизнесмену Сергею Тигипко купить у "Сбербанка" 99,9% акций VS Bank,
сообщила пресс-служба комитета.
"Антимонопольный комитет Украины рассмотрел заявление о предоставлении
разрешения физическому лицу - гражданину Украины Сергею Тигипко на опосредованное
приобретение акций ПАО VS Банк (г. Львов), что обеспечивает превышение 50% голосов в
высшем органе управления общества", - говорится в сообщении АМКУ. Антимонопольный
комитет разрешил сделку, поскольку она не приведет к ограничению конкуренции на
рынке банковских услуг Украины. На прошлой неделе АМКУ подтвердил получение от
Тигипко документов на покупку у "Сбербанка" 99,9% акций VS Bank. В НБУ РИА Новости
ранее сообщили, что гражданин Украины подал документы на приобретение у "Сбербанка"
99,9% акций VS Bank, при этом его имя не уточнялось. Агентство "Украинские новости"
сообщило, что покупкой интересуется украинский бизнесмен Тигипко, который направил
документы на согласование сделки также в Антимонопольный комитет.
Читать полностью >>>
По материалам rian.com.ua
 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
 НАЦКОМФІПОСЛУГ
 РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Объемы страхования физлицами в Украине по итогам I пол.-2017
впервые превзошли корпоративное страхование
12.09.2017

Населению Украины в январе-июне 2017 года было предоставлено
страховых услуг на сумму 6,982 млрд грн, что на 924 млн грн, или на 15,3%
больше, чем за аналогичный период 2016 г.
"Это привело к тому, что впервые объемы страхования физическими лицами
превзошли объемы корпоративного страхования на 323 млн грн или на 4,8%", - сообщил
член Нацкомфинуслуг Александр Залетов. Он также отметил, что лидерами розничного
страхования в первом полугодии 2017 года были такие виды как: ОСАГО - 1,533 млрд. грн
(за шесть месяцев 2016 г. - 1,430 млрд. грн.), КАСКО - 1,38 млрд грн (1,212 млрд. грн.),
страхование жизни - 1,183 млрд (1,240 млрд грн), ДМС - 507 млн грн (455 млн грн),
страхование от несчастных случаев - 430 млн грн (321 млн грн), страхование имущества 409 млн грн (326 млн. грн.), страхование ответственности - 344 млн грн (237 млн грн),
"Зеленая карта" - 342 млн грн (367 млн грн), страхование медицинских расходов - 321 млн
грн (342 млн грн) и страхование на случай болезни - 162 млн грн (107 млн грн). …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 РИНОК ЛОМБАРДНИХ ПОСЛУГ

В Украине работает около
470 ломбардов

Рынок ритейла: обзор
2017 года
18.09.2017

Ассоциация ритейлеров Украины со ссылкой на исследование
Euromonitor пишет, что дискаунтеры все больше превращаются из
магазинов для бедных в места, где скупается средний класс.
Так, в Великобритании каждый третий покупатель бюджетных супермаркетов Aldi и
Lidl принадлежит к среднему или состоятельному классу. В первую очередь это связано со
стремлением людей сохранить свой уровень жизни учитывая постоянный рост цен.
Согласно докладу GlobalData, сегмент продуктовых дискаунтеров в Великобритании растет
быстрее, чем когда-либо. С 2012 по 2017 г. он вырос на 74,2%, до ₤23,9 млрд. В ближайшие
пять лет он должен вырасти еще на 34,4%. Одной из причин такой тенденции в развитых
странах аналитики считают рост интереса среднего класса к продуктовым дискаунтерам.
Если в развивающихся странах, например Китае и Индии, средний класс увеличивается
высокими темпами, что способствует росту спроса на товары и услуги более высокого
класса, то во многих развитых странах ситуация иная. После финансового кризиса 2008–
2010 г. средний класс стремится поддерживать свой уровень жизни в условиях повышения
цен и сокращения доходов. На это указывает и доклад исследовательской компании
Euromonitor International. Согласно ее выводам, это является одним из важнейших трендов,
которые будут определять развитие рынка потребительских товаров до 2030 года. По
мнению авторов исследования, такая тенденция наблюдается во всех сферах жизни - от
недвижимости до покупки одежды и продуктов питания. В то время как в целом ритейлеры
пережили падение на 3% в период с 2011 по 2016 год, бюджетные ритейлеры в этот же
период выросли на 28%. Согласно опросу, проведенному британским журналом The Grocer,
31% покупателей популярных дискаунтеров Aldi и Lidl в стране - люди, принадлежащие к
среднему или более высокому классу. Еще 28% покупателей этих магазинов относятся к
категории, находящейся на нижней границе среднего класса. В этом случае, по мнению
экспертов, сказалось сразу два фактора - растущее желание среднего класса сэкономить, а
также расширение ассортимента в этих магазинах. Они начали продавать товары более
высокого класса. В нынешнем году немецкий дискаунтер Lidl вышел и на американский
рынок - средний класс в США сталкивается с теми же проблемами по сохранению уровня
жизни, что и средний класс в Европе. Уже сейчас в США работает около 30 магазинов Lidl, к
концу года их число должно вырасти до 100. У Aldi в США уже действует 2500 магазинов. По
оценке консалтинговой компании Bain, в США этот магазин так же пользуется
популярностью у представителей среднего класса. Аналитик компании Shore Capital Клайв
Блэк считает, что это часть одного из самых больших изменений потребительского
поведения, которое мы видим в этом поколении. «В ответ на кризис, связанный с
повышением стоимости жизни, многие семьи с доходами уровня среднего класса стали
закупаться в более дешевых магазинах», - говорит эксперт.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua

06.09.2017

В комитете Верховной Рады по вопросам финансовой политики и
банковской деятельности рассказали, сколько ломбардов работает в Украине.
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Так, по словам главы комитета Сергея Рыбалки, объем ломбардного рынка
составляет 16-17 млрд гривен, а на самом деле эти суммы значительно больше. «На сегодня
в Украине работает около 470 ломбардов. Гарантии для клиентов ломбардов сейчас
минимальны. В частности, отсутствуют какие-либо гарантии сохранности заложенного
имущества. Огромные процентные ставки вводят клиента в заблуждение манипуляциями с
их расчетом, и клиент имеет минимум информации о реальном уровне переплат по
сравнению с банковскими кредитами», — подчеркнул он. Напомним, комитет по вопросам
финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады поддержал принятие в
первом чтении законопроекта № 6569 о ломбардной деятельности. По словам главы
Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование рынков
финансовых услуг, Игоря Пашко, сфера ломбардной деятельности в ближайшие 2-3 года
будет активно развиваться. Поэтому указанный законопроект необходим для
урегулирования отношений на этом рынке.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
 НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ

Стоимость активов НПФ выросла
до 2,2 млрд грн.
15.09.2017

В І полугодии общая стоимость активов, сформированных
негосударственными пенсионными фондами (НПФ), составила 2,249 млрд
грн, что на 12,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Согласно данным Нацкомфинуслуг, общий доход, полученный от инвестирования
пенсионных активов, вырос на 33,8% - до 1,227 млрд грн. Прибыль от инвестирования
активов составила 956 млн грн (+37%). В первом полугодии сумма пенсионных взносов
увеличилась на 5,3% - до 1,946 млрд грн. Основная часть пришлась на взносы от юрлиц 1,835 млрд грн (+4%). Взносы от физлиц составили 110 млн грн (+32,5%). Расходы, которые
возмещаются за счет пенсионных активов, выросли на 23,4% и в целом за время
существования пенсионных фондов составили 270,8 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
ICU получила разрешение АМКУ на покупку не государственного пенсионного фонда
19.09.2017

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ООО "КУА
"Инвестиционный капитал Украина" (группа ICU) приобрести долю в
уставном капитале ООО "МС Социальный проект" (оба Киев).
Согласно пресс-релизу ICU, ООО "МС Социальный проект" является учредителем
открытого негосударственного пенсионного фонда "Сберегательный", активы которого по
состоянию на 15 сентября составляют 31,388 млн. грн., а количество участников – более 30
тыс. По словам управляющего директора группы ICU Константина Стеценко, сделка
состоится в рамках стратегического плана развития направления негосударственного
пенсионного обеспечения. Покупка данного актива приведет к повышению эффективности
управления фондом за счет оптимизации затрат и процесса принятия инвестиционных
решений, что должно позитивно отразиться на результатах деятельности фонда. На
данный момент ООО "МС Социальный проект" принадлежит ПАО "ArcelorMittal Кривой
Рог". Группа ICU, созданная в 2006 г., предоставляет услуги по торговле ценными бумагами,
инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами
институтов совместного инвестирования.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
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Госстат: Оборот розничной торговли Украины
за 8 мес. 2017 г. вырос на 8,7%

20.09.2017

Товарооборот розничной торговли Украины в январе-августе 2017
года в сопоставимых ценах увеличился на 8,7% по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г.
Как сообщила Государственная служба статистики, данные без учета временно
оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя и части зоны проведения
антитеррористической операции. В августе по сравнению с июлем текущего года этот
показатель увеличился на 4,9%, а по сравнению с августом-2016 – на 9,8%. По ее данным, в
номинальном выражении розничный товарооборот за январь-август составил 507,92 млрд
грн. Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлицпредпринимателей) в январе-августе 2017г. зафиксирован в Закарпатской (на 23,3%),
Винницкой (на 18,1%), Одесской (на 13,5%), Львовской (на 11,8%), Николаевской (на
11,3%) и Сумской (на 10,3%) областях. Лидерами по абсолютным показателям объема
розничного товарооборота за отчетный период стали: Киев (98,4 млрд грн),
Днепропетровская (44,6 млрд грн), Харьковская (40,7 млрд грн), Одесская (39,5 млрд грн),
Киевская (34,2 млрд грн), Львовская (32,0 млрд грн), Запорожская (22,9 млрд грн),
Полтавская ( 15,9 млрд грн) области. По данным статведомства, в Донецкой области
розничный товарооборот увеличился на 2,2% (до 14,2 млрд грн), Луганской – на 0,3% (до
3,6 млрд грн). Госстат уточняет, что розничный товарооборот предприятий (юрлиц) в
августе-2017 по сравнению с августом-2016 увеличился на 9,7%, по сравнению с июлем 2017 – на 4,7%.- составив 51,6 млрд грн. За восемь месяцев текущего года розничный
товарооборот вырос на 8,5% - до 365,46 млрд грн. Оптовый товарооборот предприятий в
январе-августе 2017 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года
вырос на 1,4% составив 1206 трлн грн.
Оборот розничной торговли >>>
По материалам bin.ua
 ОПТОВО-РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ТОВАРНО-СИРОВИННІ БІРЖІ

Київ продаватиме майно через систему електронних
торгів OpenMarket (СЕТАМ)
28.09.2017

Департамент комунальної власності м. Києва та ДП «СЕТАМ»
(OpenMarket) підписали договір про співробітництво. Про це повідомляє
портал КМДА.
Як наголошують у Департаменті, підписання договору з ДП «СЕТАМ», яке є
найбільшим в Україні державним торгівельним майданчиком з реалізації майна,
спрямоване на залучення більш широкого кола потенційних покупців об’єктів приватизації.
Сьогодні Департамент уклав 25 договорів про співробітництво з професійними
організаторами аукціонів з продажу нерухомого майна та інших активів, що підлягають
приватизації. «Метою підписання договору є підготовка та проведення електронних торгів
з реалізації майна, що перебуває у комунальній власності та підлягає приватизації з
використанням існуючих максимально ефективних, юридично дозволених процедур та
технологій», – пояснив директор Департаменту комунальної власності м. Києва Андрій
Гудзь. «Продаж комунального майна завжди був проблемою для органів місцевого
самоврядування. Ми пропонуємо виставити активи на нашому електронному майданчику й
успішно їх реалізовувати. Це може бути нерухомість, автомобілі та застаріла техніка», –
сказав директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов. Послуги з продажу через OpenMarket
(СЕТАМ) повністю безкоштовні для органів місцевого самоврядування. Зазначимо, що
OpenMarket (СЕТАМ або система електронних торгів арештованим майном) – це чесний,
простий та ефективний засіб реалізації майна через мережу Інтернет. Система працює на
всій території України з 2014 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами kievcity.gov.ua
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 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ
 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

 БАЗАРИ & РИНКИ. ЯРМАРКИ

Реставрація будівлі Бессарабського ринку
жорстко контролюватиметься

АМКУ разрешил "Ашан Ритейл Украина" приобрести сеть
гипермаркетов "Караван"

04.09.2017

Будь-які роботи з реставрації будівлі КП «Бессарабський ринок»
жорстко обмежені. Так прокоментував плани влади щодо подальшої долі
ринків перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.
«Звичайно, можлива адаптація під якісь сучасні тенденції, але вони не мають
змінювати основні елементи власне будівлі ринку. Зараз ми займаємося збором інформації
з усіх джерел, щоб мати чітку картину перед підготовкою проекту реставрації», – розповів
Геннадій Пліс. Він зауважив, що треба розуміти: реставрація за бюджетні кошти – це дуже
складно. «Зараз цілком можна знайти зацікавлених в оренді, в концесії або в управлінні
Бессарабським ринком. Є різні варіанти побудови взаємин із інвестором, але у міста є дві
принципові вимоги: це повинна бути реставрація і має зберегтися призначення. Все інше
обговорюється», – заявив Пліс. Нагадаємо, що для забезпечення безаварійної експлуатації
та ефективної роботи Володимирського та Житнього ринків їхні будівлі реставрують та
приведуть до належного санітарно-технічного стану,вже є розпорядження КМДА № 916.
Читати повністю >>>
За матеріалами kievcity.gov.ua
 ТОРГОВІ ЦЕНТРИ

На рынке коммерческой недвижимости наблюдается
беспрецедентный обвал, - эксперты
15.09.2017

В 2017 г. наблюдается беспрецедентное явление обвала рынка
коммерческой недвижимости. Такие выводы сделали участники прессконференции компании UTG, передает TradeMaster.UA.
Так, за 9 месяцев этого года было введено в эксплуатацию в 19 раз меньше торговых
площадей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Резкое снижение
девелоперской активности в данном сегменте недвижимости уже к концу года повлечет за
собой уменьшение вакантности на рынке торговой недвижимости, а также рост арендных
ставок. Кроме того, к концу нынешнего года в Киеве спрос на коммерческую недвижимость
превысит предложение, поэтому ритейлеры начнут выходить в регионы, что приведет к
повышению потребности в новых объектах. В ходе пресс-конференции большое внимание
было уделено уменьшению девелоперской активности в отношении строительства
коммерческих площадей. Так, по информации аналитиков компании UTG, предложение на
рынке коммерческой недвижимости Киева в этом году пополнилось лишь вводом в
эксплуатацию ТЦ «Академ City» (GLA = 8 000 м²), что составляет только 5% от нового
предложения за аналогичный период 2016 г. В частности, в первом полугодии 2017 г.
общий объем торговых объектов столицы достиг 1 330 938 м², что соответствует
показателю 460 м² на 1000 жителей по уровню насыщенности качественными торговыми
площадями. К концу текущего года в общей сложности ожидается ввод в эксплуатацию еще
62 500 м² профессиональных торговых площадей. «Однако, скорее всего мы будет
наблюдать перенос сроков ввода в эксплуатацию большинства заявленных объектов», прогнозирует дальнейшее развитие ситуации на рынке Ростислав Симонов, руководитель
Департамента стратегического консалтинга компании UTG. Снижение девелоперской
активности в сегменте коммерческой недвижимости, безусловно, скажется на арендных
ставках. Так, по мнению экспертов UTG, в связи с низким вводом в эксплуатацию
качественных торговых площадей в этом году, уже до конца текущего года ожидается
активное поглощение существующих площадей, что приведет к дальнейшему снижению
уровня вакантности в большинстве торговых объектах. По подсчетам аналитиков
компании, на сегодняшний день в лучших торговых центрах Киева наблюдается уровень
вакантности не более 2%, а арендные ставки в таких объектах находятся в диапазоне $50 $60 за м2. «Однако, вследствие снижения девелоперской активности на рынке и низким
объемом ввода новых торговых площадей, до конца 2017 г. ожидается рост уровня
арендных ставок на 10% - 20% в качественных торговых центрах. При этом будет
сохраняться привязка арендных ставок к доллару США (фиксирующаяся на поквартальной
основе), а процент от товарооборота по-прежнему будет инструментом компенсации
снижения арендных ставок», - рассказала директор компании UTG Евгения Локтионова.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Обороты ритейлеров в киевских ТРЦ
в 2017г выросли на 10%

07.09.2017

АМКУ предоставил "Ашан Ритейл Украина", оперирующей сетью из 11
гипермаркетов в Киеве, Львове, Одессе, Запорожье и Кривом Роге,
разрешение на приобретение дистрибьютора "Караван".
Как сообщила пресс-служба "Ашан Украина", компания успешно завершила процесс
выкупа сети "Караван", вследствие получения 5 сентября 2017 года разрешения АМКУ на
концентрацию. "После приобретения магазинов, "Ашан Ритейл Украина" укрепляет свое
позиционирование в стране и продолжает развитие мультиформатности. Компания
отныне будет обладать магазинами в девяти городах и трудоустраивать около 7 тыс. чел.",
- говорится в сообщении. Согласно ему, "Ашан Ритейл" намерена постепенно внедрять в
бывших магазинах "Караван" свой коммерческий проект и другие направления в рамках
новой концепции-2025. Как сообщалось, "Ашан Ритейл Украина" в июне 2017 года
сообщила о подписании соглашения с украинским дистрибьютором "Караван" о выкупе его
активов – 9 гипермаркетов в Украине, в которых занято 3,3 тыс. работников. Общая
площадь гипермаркетов "Караван" составляет 58 тыс. кв. м. В середине января этого года
владелец компании Karavan Real Estate Limited (Нормандские о-ва), управляющей
строительством и развитием сети ТРЦ "Караван", Александр Ярославский сообщил, что
сеть договорилась с сетью гипермаркетов "Ашан" об открытии ее магазинов в ТРЦ
"Караван". "Ашан Ритейл" входит в состав Auchan Holding, не котируется на бирже и
объединяет семейных акционеров и сотрудников. Auchan Holding представлен в 17 странах
и состоит из трех предприятий: "Ашан Ритейл", объединяющая во всех странах
существующие каналы продаж продовольственных товаров (гипермаркеты, супермаркеты
и е-коммерция); "Иммошан" (Immochan) и Оней Банк (Oney Banque). Количество торговых
точек компании в мире составляет более 3,7 тыс. Группа Auchan создана в 1961 году. В 2016
году выручка Auchan Holding выросла на 0,7% – до EUR52,8 млрд, а чистая прибыль – на
18,2%, до EUR0,82 млрд. В Украине управление гипермаркетами "Ашан" осуществляется
через ООО "Ашан Украина Гипермаркет" (Киев), которое было создано в 2007 году. Первый
гипермаркет "Ашан" в Украине был открыт в конце марта 2008 года, сейчас сеть
насчитывает 11 гипермаркетов в Украине: шесть - в Киеве, по одному - в Кривом Роге
(Днепропетровская обл.), Запорожье, Львове, Сокольниках (Львовская обл.) и Фонтанке
(Одесская обл.). Штат сотрудников превышает 3,6 тыс. чел. Сеть "Караван" в Украине с
октября 2003 года развивали Сергей Хрипков и Андрей Гордиенко. В настоящее время
сетью управляет ООО "Группа ритейла Украины" ("ГРУ", Киев), которая согласно госреестру
принадлежит кипрской "Ронгейт Холдингс Лимитед", конечным бенефициарным
собственником которой указан киприот Симеон Симеон.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компания "Эпицентр К" в сентябре расширит сеть
Intersport до 16 магазинов
13.09.2017

ООО "Эпицентр К" (Киев), выступающее эксклюзивным
представителем международного бренда товаров для спорта Intersport,
планирует в сентябре 2017 года открыть два новых магазина сети.
Как сообщается на веб-сайте "Эпицентр К", новая торговая точка Іntersport в Днепре
откроется в ТЦ "Эпицентр" по ул. Запорожское шоссе, 62-к 23 сентября 2017 года, она
станет первым магазином бренда в городе. Кроме того, 30 сентября впервые в Полтаве
заработает магазин Іntersport – в ТЦ "Эпицентр" по ул. Киевское шоссе, 41. Таким образом,
"Эпицентр К" расширит сеть Intersport в Украине до 16 торговых точек в 11 городах.
Согласно данным веб-сайта компании, по состоянию на сентябрь 2017 года магазины
Іntersport представлены во Львове, Мукачево Закарпатской обл., Ивано-Франковске, Киеве,
Броварах, Сумах, Одессе, Хмельницком и Черновцах. Как сообщалось, ООО "Эпицентр К" в
2015 г. заключило лицензионный договор с международной сетью магазинов спортивных
товаров Intersport International Corporation об эксклюзивном представительстве ее
продукции в Украине. Как сообщалось со ссылкой на одного из владельцев "Эпицентр К",
народного депутата Александра Гереги, компания планировала за три года открыть в
Украине 40-50 магазинов Intersport, которые будут располагаться в отдельных
брендированных зонах внутри гипермаркетов "Эпицентр".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

21.09.2017

ТРЦ Киева к концу 2017 г. могут повысить арендные ставки аренды на
20% в связи с существенным сокращением вакантных площадей и ростом
оборотов арендаторов в среднем на 10%.
Как сообщил руководитель департамента стратегического консалтинга UTG (Киев)
Ростислав Симонов, по итогам І полугодия 2017 года обороты ритейлеров в киевских ТРЦ
выросли в среднем на 5-6%, а к концу года этот показатель достигнет 10%. По данным UTG,
за январь-август текущего года средний рост посещаемости торговых объектов составил
15%: в региональных ТЦ - 12%, окружных ТЦ -18%. "Уже в конце этого года мы ожидаем
рост арендных ставок на 20% и снижение вакантности до уровня 2014 года - до 2%", отметила директора UTG Евгения Локтионова. По ее словам, объемы нового предложения
коммерческой недвижимости в 2017 году сократились в 12 раз по сравнению с прошлым
годом и составили лишь 8 тыс. кв. м. Так, средние арендные ставки в Киеве составляют
$33/кв. м, а в объектах, входящих в ТОП-10 ТРЦ - $50-60/кв. м (без учета НДС и
коммунальных платежей) при практически нулевой вакантности. "Уже через один-два
месяца на рынке торговой недвижимости спрос начнет превышать предложение.
Последние четыре года в коммерческой недвижимости предложение превышало спрос,
рынок был на стороне арендатора", - объяснила Е.Локтионова. По ее словам, с начала
кризиса 2013 года на рынке не существовало средней арендной ставки как таковой, так как
большинство ритейлеров сотрудничали с ТРЦ на основании индивидуальных
договоренностей. Однако из-за существенного снижения девелоперской активности в
течение последних шести месяцев на фоне активизации развития многих ритейл-групп, на
рынке создаются более благоприятные условия для действующих торговых центров,
которые постепенно повышают уровень арендных ставок. По мнению Р.Симонова, ввод в
эксплуатацию большинства проектов новых ТРЦ, запланированных к открытию в 20172018 годах, скорее всего, будут перенесены на следующие периоды, так как строительные
активности на объектах либо отсутствуют, либо очень низкие. Компания, в частности,
ожидает задержку ввода в эксплуатацию таких столичных объектов, как ритейл-парк
"Петровка", ТРЦ Rive Gauche (Ашан), ТРЦ River Mall, ТЦ "Апрель" и др. "В то же время
практически каждая ритейл-группа взяла франчайзи нового бренда: одежного, обувного,
общепита, ресторанов и т. д. Сейчас им нужно где-то отрываться, развиваться, но в Киеве
лишь пять качественных торговых центров, где, как правило, открываются новые бренды и
у них нулевая вакантность. Поэтому трендом 2018 года будет интенсивный выход ритейла
в регионы. Это будет побуждать региональных девелоперов к строительству. Можно
ожидать массового строительства коммерческой недвижимости, открытия новых
операторов именно в регионах", - считает Е.Локтионова.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Сеть «АТБ» откроет в Луцке дискаунтеры на месте магазинов
«555», «Колибрис» и «Наш край»
22.09.2017

После поглощения львиной доли магазинов сети "Барвинок", "АТБмаркет" не прекращает своей экспансии на Западной Украине. Более того,
ритейлер, активно скупает отдельные торговые точки других операторов.
В частности, в самое ближайшее время в Луцке откроется 3 новых дискаунтера сети.
Один из новых объектов "АТБ" в Луцке будет открыт по ул. Конякина, 18-А. На данный
момент на этом месте функционирует оптово-розничный магазин "555". Еще одна точка
днепропетровского ритейлера распахнет двери по адресу: ул. Бенделиани, 1 (пока здесь
еще работает супермаркет "Колибрис"). Отметим, что оба упомянутых розничных бренда "555" и "Колибрис" - входят в состав компании "Аванта". Также имеется инфомация о
скором открытии нового дискаунтера "АТБ" на проспекте Соборности, 11 в Луцке. До
недавних пор в этом помещении располагался супермаркет сети "Наш Край". На данный
момент на объекте ведутся ремонтные работы. Напомним, что первый магазин сети "АТБ"
в г. Луцк был открыт в июне текущего года по ул. Конякина, 35-А - на месте, где ранее
работал супермаркет "Барвинок". Напомним также, что ранее в г. Нововолынск был открыт
дискаунтер "АТБ" в обновленном стиле. Напомним, сеть «АТБ-маркет» открыла 19 сентября
еще один новый дискаунтер в Киеве. Отметим, группа компаний «АТБ» продолжает
показывать высокую динамику развития и сохраняет лидерские позиции в торговой
отрасли по уплате налогов и сборов. «В первом полугодии текущего года, предприятиями
группы "АТБ" было уплачено налогов и сборов на общую сумму 3,25 млрд. грн.» - говорит
Борис Марков, генеральный директор корпорации «АТБ». Как отмечает Борис Марков, по
предварительным прогнозам компании общая сумма отчислений налогов и сборов в 2017
году составит более, чем 6,3 млрд. грн. Это на 15% больше чем за 2016г. На сегодня
торговая сеть «АТБ» продолжает удерживать лидерские позиции среди украинских
ритейлеров. С начала 2017 года корпорация «АТБ» открыла 51 новый дискаунтер, 24 из
которых в Западном регионе. За первое полугодие было создано более 5 тыс. новых
рабочих мест. Напомним, что по итогам прошлого 2016 года корпорация «АТБ» также
лидировала по динамике развития и по уплате налогов. В бюджеты разных уровней и
спецфонды было перечислено 5,5 млрд. грн. Это самый высокий результат в отрасли. По
данным Государственной фискальной службы, группа компаний «АТБ» входит в 20
крупнейших налогоплательщиков страны.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua, allretail.ua
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Американский бренд Timberland открыл
магазин в Lavina Mall

Стало известно, кому Billa продаст
магазины

20.09.2017

08.09.2017

Антимонопольный комитет Украины разрешил компаниям
"Милтон-Групп" и "Фирма "Ариант" приобрести активы украинского
подразделения австрийской компании REWE Group (Billa Украина).
ООО "Милтон-Групп" и ООО "Фирма "Ариант" днепровские компании. Учредителями
этих двух компаний являются Kingsbarns Holdings Limited и Mitaly Holdings Limited,
контрольная доля в которых с декабря 2016 принадлежит владельцам сети супермаркетов
VARUS Валерию Киптыку и Руслану Шостаку. Третья компания, получившая разрешение
приобрести активы BILLA Украина - ООО "Сантора Плюс", однако кому она принадлежит, и
кто ее конечный бенефициар - пока не известно. Об этом пишет RAU. Ранее в СМИ
сообщалось о намерении компании "Билла-Украина" продать 9 супермаркетов BILLA в
Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Краматорске (Донецкая область),
Кременчуге (Полтавская область), Одессе и Херсоне. Напомним, что в прошлом году Billa
ушла из Харькова. ПИИ "Билла-Украина" создано в 1998 году австрийской компанией Billa дочерним предприятием германского концерна REWE Group, который был основан в 1927
году в Кельне. Сеть супермаркетов Billa на 16 декабря 2014 года объединяла 36
супермаркетов в Киеве, Борисполе (Киевская обл.) Харькове, Одессе, Запорожье, Сумах,
Житомире, Херсоне, Днепропетровске, Каменском (Днепродзержинске) и Никополе
(Днепропетровская обл.), а также Кременчуге (Полтавская обл.), Краматорске и Мариуполе
(Донецкая обл.). Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц предпринимателей
на 16 декабря 2014 года участником с долей 100% в уставном капитале ПИИ являлась
"РЕВЕ Интернациональ АГ" (Винер-Нойдорф, Австрия). Уставный капитал ПИИ "БиллаУкраина" на 16 декабря 2014 года составлял 444,65 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Сеть «Рукавичка» открывает обновленный
магазин во Львове
15.09.2017

В пятницу, 15 сентября, сеть «Рукавичка» открывает обновленный
магазин в столице Галичины. Об этом сообщает TradeMaster.UA со ссылкой
на пресс-службу компании.
Новая торговая точка находится по ул. Луганская, 6. Всем участникам церемонии
праздничного открытия ритейлер обещает возможность приобрести множество
акционных товаров, получить приятные подарки и выиграть 5 тыс. гривен. Напомним,
"Рукавичка" - украинская сеть магазинов самообслуживания. Сеть развивает торговые
объекты площадью от 200 до 1000 кв.м, с ассортиментом - от 2000 до 9000 позиций. В
настоящее время сеть насчитывает более 100 магазинов самообслуживания и гипермаркет
"Рукавичка", в котором есть собственная пекарня, кондитерский и кулинарный цеха.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Топ-менеджер крупнейшей британской сети
супермаркетов возглавит "Фуршет"
21.09.2017

Генеральным директором сети "Фуршет" назначен Кшиштоф
Конрады. Ранее он работал в польском представительстве сети Tesco, а
последние два года возглавлял направление гипермаркетов Карусель в
российской X5 Retail Group.
Профессиональную карьеру в ритейле Кшиштоф Конрады начал с должности
директора гипермаркета сети Tesco в Польше в 1998 году. К 2004 году он стал регионным
директором компании, а в период с 2004 по 2005 руководил интеграцией супермаркетов
сети HIT, поглощенной Tesco. С 2005 по 2009 Кшиштоф возглавлял сеть convenience stores
Savia, после чего вернулся в Tesco на должность операционного директора, которую
занимал до 2015-го. Последние два года топ-менеджер провел в России, где занимался
развитием гипермаркетов "Карусель", входящих в X5 Retail Group (также управляет сетями
"Перекресток" и "Пятерочка"). Как сообщил Кшиштоф Конрады в беседе с RAU,
собственники сети "Фуршет" поставили перед ним стандартные задачи: повысить
эффективность работы компании, увеличить выручку и прибыль. Чтобы добиться
поставленных задач, топ-менеджер планирует провести реорганизацию управленческих и
бизнес-процессов как в управляющей компании, так и на уровне отдельных департаментов
и магазинов. Также он подчеркнул, что в его планах провести обновления ряда
супермаркетов Фуршет и вернуть ритейдеру лояльность потребителей, пошатнувшуюся
после нескольких годов застоя в сети.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
"Мегамаркет" открыл в Киеве пятый
гипермаркет сети
23.09.2017

В субботу, 23 сентября, состоялось официальное открытие
"Мегамаркета" на Березняках в Киеве. Новый гипермаркет открылся на
месте "Там Там", который был закрыт в первой половине 2017 года.
Отметим, что "Мегамаркет" достаточно давно не расширял сеть магазинов. Сегодня
она насчитывает 5 объектов - помимо нового "Мегамаркета" на Березняках, еще один
расположен в центре Киева на ул. Антоновича, а остальные 3 - в пригородах Киева:
Броварах, Ходосовке, Гатном. Ранее в 2017 году был закрыт "Мегамаркет" на Петровке.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

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

Магазин известного американского бренда Timberland открылся в
торгово-развлекательном центре Lavina Mall. В ассортименте бренда мужская и женская обувь, одежда и аксессуары.
Магазин оформлен в соответствии с международными стандартами бренда с
возможностью пользоваться всеми преимуществами системы мультиканальное продаж и
бронирования обуви. Timberland получил международную славу благодаря легендарным
водонепроницаемым желтым ботинкам. В 1965 году создателю бренда, коренному
одесситу Натану Шварцу удалось изобрести новую технологию, которая обеспечивала
бесшовное соединение подошвы и кожаного верха и повышала водонепроницаемость
обуви. Классический желтый цвет также было выбрано неслучайно. Цвет эффектно
выглядел в рекламе: обувь намеренно портили, а потом с легкостью очищали - так каждому
было понятно, что ботинки будут оставаться в идеальном состоянии в самых
экстремальных условиях. Ботинки быстро полюбились покупателю - они удобны, стильные
и долговечные. Сегодня среди поклонников Timberland - Фаррелл Уильямс, Джей Зи,
Рианна, Делевинь и множество других звезд. Как утверждают представители бренда, «Если
собрать в одной комнате поклонников нашей марки, то мы увидим довольно пеструю
компанию: 16-летнего подростка из Бруклина, 45-летний мужчина с Токио и 30-летнюю
женщину из Бельгии. Их всех объединяет Timberland! Если человек один раз купил обувь
Timberland, она будет носить ее постоянно».
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
Как развивается сеть магазинов
Columbia в Украине
22.09.2017

Компания «Спортмастер Украина» представляет продукцию
Columbia в нашей стране уже более 20 лет. Магазины Columbia развиваются
в Украине по франшизе. Этой осенью откроются три магазина этого бренда.
Бренд представлен в магазинах разных концепций, это и собственные магазины
сети «Спортмастер», и франчайзинговые магазины сети Columbia, «Спортландия»,
Weekender и другие мультибрендовые онлайн- и офлайн-магазины. По словам начальника
управления дистрибуции «Спортмастер Украина» Олега Гуминского, основным
направлением для развития бренда является сеть концептуальных магазинов Columbia. Это
монобрендовый магазин одежды и обуви для города и активного отдыха. Первый магазин
сети Columbia был открыт более 15 лет назад. В сентябре 2017 года открылся 26-й магазин
Columbia в Украине. Этой осенью ожидается открытие еще двух концептуальных магазинов
в городах Николаев и Черновцы. Основная часть ассортимента торговой марки Columbia
находится в сегменте «средний» и «средний плюс». Олег Гуминский говорит, что
рассматривая франшизу, потенциальные партнеры в первую очередь смотрят на сроки
окупаемости бизнеса и его стабильность, а также узнаваемость бренда и пакетное решение
по сопровождению проекта от франчайзера. Менеджмент «Спортмастер Украина»
оказывает поддержку на этапе запуска магазина, которая включает разработку
индивидуального бизнес-плана, изготовление индивидуального дизайн-проекта, расчет и
подбор товарного обеспечения, внедрение отлаженной системы отчетности, обучение
торгового персонала и запуск проекта. «На протяжении работы проекта нами проводится
постоянный мониторинг деятельности магазина, анализ основных показателей,
осуществляется рекламная поддержка бренда», - рассказывает Олег Гуминский.
Необходимая площадь для открытия магазина Columbia - 80–120 кв. м. Он может
размещаться в торговом центре класса А (В) или в отдельно стоящем помещении на
центральной улице города. Численность населения города - от 60 000 человек. Инвестиции
для открытия магазина - от $15 000. Срок окупаемости проектов составляет 12–18 мес. ...
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
Пятеро из Inditex: как выглядят
магазины в Lavina Mall
23.09.2017

Новые концепты, молодежный street style, белье, корсеты и
гигантские локации – что еще приготовил Inditex посетителям Lavina Mall.
Об этом сообщает служба новостей портала rau.ua
Крупнейший одежный ритейлер мира - испанская компания Inditex - широко
представлена в Украине. На начало года в нашей стране работало 53 магазина группы
общей площадью 33 000 кв. м. По этому показателю она занимает второе место, уступая
только польской LPP. Второе место Inditex занял и в номинации «Якорный fashionарендатор года в ритейле» по итогам голосования экспертного совета и участников рынка
розничной торговли, которое прошло в рамках Retail&Development Business Awards.
Останавливаться на достигнутом испанцы не намерены, и активно открывают новые
торговые точки в самых больших и современных ТРЦ Украины. О подписании договора
аренды на 7 000 кв. м между испанским ритейлером Inditex Group и Lavina Mall, RAU стало
известно еще в октябре 2016 года, за два месяца до открытия ТРЦ. При этом отмечалось,
что все магазины будут реализованы в самых современных концепциях, а некоторые из
которых будут впервые применены в Украине. 15 августа компания Inditex открыла в
Lavina Mall сразу пять магазинов – ZARA, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti и Oysho. Об одном
из них, второй по величине в Восточной Европе ZARA, ранее RAU уже рассказывала. Через
месяц, 15 сентября, открылся еще один магазин Inditex — Stradivarius, который занял
локацию площадью 800 кв. м. Не меньше площади и у других магазинов ритейлера. По
словам руководителя отдела аренды Lavina Mall Людмилы Вилищук, в ближайшее время в
торговом центре следует ожидать прежде всего гигантов: «Сейчас в Lavina Mall все сложнее
найти локацию средних размеров. Остались или очень большие помещения, или
маленькие, потому тенденция открытия флагманов и магазинов крупных форматов
продолжится». Как выглядят магазины Oysho, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti и
Stradivarius в крупнейшем украинском ТРЦ — в фоторепортаже RAU.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 DROGERY (ПОБУТОВА ХІМІЯ & КОСМЕТИКА) & HEALTH (АПТЕКИ & ОПТИКИ. МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ)

Samsung открыл Galaxy Studio
в ТРЦ Gulliver

Аптечная сеть TAS укрепляет свои позиции на
фармацевтическом рынке Украины

21.09.2017

25.09.2017

Аптечная сеть TAS, которая входит в Группу «ТАС», завершила сделку
по приобретению 28 аптек сети «Велика аптека», расположенных в Киеве
и Киевской области.
Таким образом, на сегодня в Украине уже успешно работает 90 аптек сети ТАS!
«Данная сделка соответствует стратегии активного развития Группы «ТАС» по усилению
ее позиций в сегменте пердоставления фармацевтических услуг. Приобретение части сети
«Велика аптека» позволит вдвое увеличить долю нашей компании на фармацевтическом
рынке Украины, усилить эффективность работы и войти в ТОП-20 аптечных сетей», подчеркнул генеральный директор сети аптек TAS Валерий Гудзенко. Ребрендинг
приобретенных 28 торговых фармацевтических точек планируется провести до конца
2017 года. На сегодня во всех новых аптеках уже действует единая Программа Лояльности
для постоянных клиентов сети TAS, которая позволит выгодно совершать покупки и
принимать участие в различных акциях и проектах компании. В ближайших планах
компании – дальнейшее расширение сети аптек TAS и усовершенствование механизмов ее
работы.
«Как клиентоориентировання компания, мы будем расти не только
количественно, но и качественно, предлагая на фармацевтическом рынке наивысшие
стандарты работы». – сказал В. Гудзенко
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Аптечной сети «TAS»

Компания «Samsung Electronics Украина» сообщила об открытии
Galaxy Studio - нового интерактивного пространства Samsung, которое
расположено в столичном ТРЦ Gulliver.
Посетители G-Studio смогут ближе познакомиться с современными технологиями и
лично протестировать возможности нового флагмана компании - Galaxy Note8. «Samsung
Galaxy Studio органично разместилась в сердце столицы - совсем как технологии в
повседневной жизни каждого человека, - говорит Антон Степанюк, руководитель
департамента маркетинговых коммуникаций мобильных устройств компании «Samsung
Electronics Украина». - Новый флагман Galaxy Note8 позволяет добиваться большего и
создавать невероятное с помощью смартфона. Устройство делает возможности в реальном
мире безграничными, а очки Gear VR открывают доступ в другой - виртуальный - мир».
Посетители церемонии открытия поучаствовали в тест-драйве смартфона Samsung Galaxy
Note8: прошли интерактивные зоны студии и получили возможность выиграть ценные
призы и сам смартфон. Вдобавок участники изучили особенности и 8 основных
преимуществ Galaxy Note8. Гости также посетили развлекательную зону с современным VRоборудованием Samsung. Желающие побывать в виртуальной реальности попробовали
себя в роли сёрфера и велосипедиста, который спускался по горным склонам. …
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 DIY (БУДІВЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ)

Леруа Мерлен открыл в Украине гипермаркет
на месте своего конкурента

 ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ
 ДИТЯЧІ ТОВАРИ. ПОСУД, ТЕКСТИЛЬ, ДЕКОР, МЕБЛІ / РІЗНЕ (КНИГИ, СУВЕНІРИ, ПРЕСА)

07.09.2017

Подписан договор между ТРЦ "ФАБРИКА"
и сетью "УКРЗОЛОТО"
14.09.2017

Специалисты группы компаний "Будхаус" подписали договор с
представителями сети ювелирных супермаркетов "Укрзолото". Общая
площадь нового магазина составит 300 кв. м.
Формат торговой точки предполагает индивидуальный дизайн: комплекс
ювелирных островков. "Укрзолото" – это сеть мультибрендовых ювелирных
супермаркетов, где можно найти самый большой ассортимент украшений в Украине. На
витринах ювелирных магазинов представлена продукция более чем 100 известных
отечественных и зарубежных брендов. Открытие ювелирного супермаркета запланировано
на середину октября. ТРЦ "Фабрика" расположен по адресу: г. Херсон, ул. Залаэгерсег, 18, на
пересечении Бериславского шоссе и ул. Залаэгерсег. Общая площадь ТРЦ "Фабрика"
составляет 82 000 кв. м, арендная – 65 500 кв. м. Наземный паркинг рассчитан на 2 500
машиномест. Девелопером проекта является группа компаний "Будхаус".
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ГК "Будхаус"
 ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ & ЕЛЕКТРОНІКИ

ГК «Фокстрот» и Украинская Премьер-Лига:
все будет шоу!
15.09.2017

Известный ритейлер заявил о поддержке 2017-2018 г. Украинской
Премьер-Лиги по футболу и задал турниру стандарт футбольного
праздника с инновациями и искренней коммуникацией с болельщиками
В президентской ложе НСК «Олимпийский» 15 сентября 2017 года состоялась прессконференция, на которой торговая сеть «Фокстрот» объявила, что бренд, как генеральный
партнер Украинской Премьер-Лиги по футболу, планирует создать в рамках турнира ряд
спортивных шоу, коммерческих и социальных акций. На основных матчах Украинской
Премьер-Лиги по футболу до июня 2018 года «Фокстрот» планирует провести ряд ярких
мероприятий совместно с представителями футбольных команд и болельщиками.
Наиболее принципиальные матчи УПЛ будут сопровождать команда стюардов и
волшебных лисичек-промоутеров, которые создадут веселое настроение на входе и на
трибунах, а шоу квадрокоптеров - в воздухе перед стадионом. У стадионов перед матчами
планируются конкурсы и розыгрыши призов от «Фокстрота», а в он-лайн формате футбольные интерактивные квесты с реальными отличиями победителей. Будут
установлены фотозоны с использованием инновационной техники (роботов, консолей, ТВ).
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ГК «Фокстрот»
В «Алло» объявили о старте предзаказов
на новые iPhone
16.09.2017

Те, кто следит за развитием мобильных технологий, не упустили
одно из главных событий года - долгожданную презентацию новых
Apple iPhone. Об этом пишет ain.ua
Сразу после анонса компания «Алло» начала прием предварительных заказов на
мобильные устройства. Ориентировочная стоимость и дата начала продаж в Украине пока
остаются неизвестными, но у аналитиков есть основания предполагать, что это будет
вторая половина октября. Напомним, 12 сентября компания Apple анонсировала новые
айфоны. Задолго до официальной презентации в Сети «гуляла» информация о технических
характеристиках и дизайне будущих «яблочных» девайсов. Как и ожидалось, компания
представила «революционно-новый» юбилейный аппарат - смартфон Apple iPhone 10.
Читать полностью >>>
По материалам ain.ua
Обновление одного магазина обходится в 2,5 - 4,5 млн грн, гендиректор Comfy
19.09.2017

Обновление одного магазина обходится компании в 2,5 - 4,5 млн грн в
зависимости от площади, а окупаемость такой торговой точки составляет
примерно 2 года. Об этом пишет trademaster.ua
Такие данные привел в интервью изданию Delo генеральный директор Comfy Игорь
Хижняк. При этом в компании делают инвестиции в формат, исходя из расчетов, что
жизненный цикл формата магазина три года. На данный момент у ритейлера три рабочих
формата - флагманский магазин, формат 500 и формат 300. Флагманский - наибольшие по
площади и широте представляемого ассортимента магазины. Они играют наибольшую
роль в знакомстве покупателей с новыми и эксклюзивными продуктами. Такие магазины
мы открываем в крупных городах, флагманских ТЦ. Формат 500 - магазины, которые
идеально сбалансированы по площади и наполнению. …
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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Сеть строительных гипермаркетов Леруа Мерлен Украина (входит во
французскую Leroy Merlin), 7 сентября открыла новый гипермаркет на
Кольцевой дороге в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отметим, что ранее на месте нового магазина Леруа Мерлен действовал магазин
сети Prakriker, ранее принявший решение о полном уходе с Украины. "Общий период
подготовки данного объекта к открытию составил семь месяцев... На торговой площади в
8,2 тыс. кв. м представлено более 35 тыс. наименований товаров в 14 торговых отделах", сказано в сообщении. Инфраструктура гипермаркета также включает кафе с зоной отдыха
и автостоянку на 250 парковочных мест. Кроме того, генеральный директор Леруа Мерлен
Украина Седрик Броссе заявил, что Леруа Мерлен Украина планирует дальнейшее развитие
сети в Украине. Напомним, что Антимонопольный комитет Украины в августе 2017 года
предоставил разрешение Леруа Мерлен Украина арендовать активы компании Жилищностроительная компания (ЖСК) Мрия (Киев) в виде целостного имущественного комплекса.
Отметим, 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. 75,2 % Leroy Merlin принадлежали
Ассоциации семьи Мюлье (Франция) 9,3 % - Жерару Мюлье через его личный холдинг
Ausspar, 15,5 % - сотрудникам компании через специальный фонд. Ассоциация семьи
Мюлье является владельцем Auchan Group (Ашан). Леруа Мерлен Украина
зарегистрирована в 2008 г. По состоянию на 7 сентября 2017 года компания владеет
четырьмя магазинами сети Leroy Merlin в Киеве. Владельцем доли 100% в Леруа Мерлен
Украина выступает Гроупе Адео (Франция).
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua

 МАФ

Снос МАФов в Киеве
продолжается
22.09.2017

Утром жители улицы улицы Братиславской на левом берегу Киева
стали очевидцами последствий принудительного демонтажа МАФов возле
известного строительного рынка "Юность".
Отметим, что разгромленные киоски находились за пределами рынка. Как передает
корреспондент "Сегодня" с места событий, сейчас несколько мужчин на руинах
выискивают ценные вещи и отбирают железо. Видимо, для того, чтобы сдать его на
металлолом. Ранее, в Киеве возле метро "Харьковская" и на Воздухофлотском проспекте
снесли МАФы. Об этом сообщается в группе "ПОХ – Позняки Осокорки Харьковский" в
Facebook. В Facebook начальник КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев заявил, что
начатые три недели назад "преобразования МАФов" на Воздухофлотском проспекте дают
конкретные результаты. После демонтажа незаконных киосков и перевозки законных
ларьков в другие разрешенные локации, проспект выглядит ухоженным и опрятным.
Андреев отметил, что на проспекте у дома №26 начался демонтаж большого незаконного
временного сооружения. Долгое время это строение закрывало историческое здание,
построенное из старого кирпича. Также после демонтажа здесь будет восстановлено
благоустройство, в частности, газон. Отметим, на рынке "Колибрис", который находится в
Святошеском районе Киева, начался пожар. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей
странице в Facebook. В сообщении говорится, что пожар охватил несколько торговых
МАФОв на рынке "Колибрис". "Горят МАФы на Колибрисе. Бойцы ГСЧС говорят, что в
пожарном гидранте нет воды. Зовут цистерны с водой на подмогу", - говорится в
сообщении. Напомним, в Киеве возле КПИ снесли все МАФы. Полностью демонтировали
торговый ряд, который был расположен при выходе со станции метро в Политехническом
переулке. При этом, МАФы, которые расположены через дорогу, остались нетронутыми.
Как сообщалось ранее, Киевская администрация планирует демонтировать 1200
незаконных МАФов до конца года. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в
интервью телеканалу "Киев". "В этом году мы уже убрали более тысячи незаконных
сооружений, и нам также нужно убрать еще около 1200 незаконных киосков. Постепенно
мы наводим порядок с незаконным размещением временных сооружений, и люди видят,
что там, где раньше стояли МАФы, теперь - открытое пространство, парки и скверы", сказал Кличко. По его словам, город "всячески поддерживает предпринимателей", но они
должны работать легально. "Пожалуйста, берите в аренду помещения, работайте
официально. И я уверен, что постепенно взять на себя функцию МАФов имеют торговые
центры, предоставляют помещения предпринимателям, как это происходит во всех
цивилизованных странах", - отметил Кличко. Он добавил, что в Киеве до сих пор огромное
количество МАФов работают незаконно, нелегально подключаются к городским сетям и
ничего не платят в бюджет.
Читать полностью (фото) >>>
По материалам segodnya.ua
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Читайте также: Возле метро «Политехнический
институт» откроют новый сквер >>>

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

 ІНШІ ВИДИ ТОРГІВЛІ
 ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛЯ

Объем онлайн-покупок в Украине
вырос на 44%
18.09.2017

Объем онлайн-торговли в Украине вырос на 44% в сравнении с
прошлым годом. Только за первое полугодие наши соотечественники
потратили в сети 6 млрд грн.
Через Интернет они чаще всего покупают одежду, технику и электронику. Но
настоящий бум сейчас переживают косметика, продукты питания и напитки. Украинская
интернет-торговля развивается быстрее всех в Европе. И это не удивительно, ведь мы
имеем колоссальный потенциал для роста в 3-5 раз, так как украинцы сейчас совершают
покупки онлайн только 3% товаров, а всех остальных – в традиционных магазинах или на
рынках. В Великобритании доля e-commerce составляет 15%, в Китае – более 15%, в США –
10%. Большинство покупок в Интернете совершают жители больших городов, в основном
областных центров – Киева, Харькова, Днепра, Львова, Одессы.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Rozetka.UA намерена продавать на своей площадке
любой ассортимент товаров
14.09.2017

Крупнейший украинский интернет-магазин Rozetka.ua (ООО
"Розетка.уа", Киев) планирует в будущем продавать на своей площадке
любой ассортимент товаров.
"В будущем мы хотим продавать все, также как это делает Amazon. У Rozetka.ua пока
нет планов по покупке Whole Foods, но мы движемся в этом направлении", - сообщил
владелец интернет-магазина Rozetka.ua Владислав Чечеткин в ходе VIII Международной
конференции "Эффективное управление агрокомпаниями" (LFM 4.0). Он отметил, что
сейчас главный барьер для продаж продуктов питания в интернет-магазине это не
недоверие людей, а складская логистика, которой пока нет для этих продуктов и
транспортная логистика. По словам Чечеткина, сейчас Rozetka.ua продает продукты
детского питания, "абсолютные объемы не очень большие, но в тоже время это тысячи
продаж в неделю". "Например, детское питание после старта, уже в 2016-2017 году
показало прирост (продаж - ИФ) в 30 раз. На сегодня мы настолько заметны в торговле
детскими продуктами питания, консервированными продуктам для детей, что крупнейшие
производители запускают линейки специально под нас", - заметил Чечеткин. Владелец
сообщил, что в Украине в интернет-продажах есть ряд проблем. Среди них –
некачественные упаковки, маркировка и описание продуктов. "Одна из проблем, что
розничная упаковка и упаковка для торговли в интернете должна отличаться. Потери от
разорванных пакетов в моем бизнесе значительны – это до 10%. Второе - это маркировка,
которая должна быть читаема машинным способом. Для Украины, где маркировка низкого
качества, это проблема. И третья проблема - это описание, чтобы продукт продавался, он
должен иметь хороший контент", - отметил Чечеткин. ООО "Розетка.уа" создано в 2010
году. По информации Единого госреестра юридических и физических лиц, 100% уставного
капитала ООО "Розетка.уа" владеет Temania Enterprises Ltd. (Кипр), конечными
бенефициарами являются Ирина и Владислав Чечеткины.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Директор по маркетингу группы EVO
ушел из компании

15.09.2017

Алексей Филановский покинул пост директора по маркетингу
EVO.company. Как уточнили RAU в пресс-службе компании, Алексей
возглавлял маркетинг EVO последние три года.
«За это время компания очень интенсивно развивалась. Мы вывели на рынок
маркетплейсы Bigl.ua и Crafta.ua, а также онлайн-сервис электронного документооборта
Vchasno.com.ua, сделали ребрендинг Prom.ua и Kabanchik.ua. Наконец, объединили все
наши проекты в группу компаний EVO и закрепились в лидерах отечественного ecommerce. Во многом благодаря Алексею произошла трансформация бизнеса,
переосмысление роли маркетинга в компании, а также собралась отличная команда», сказал в комментарии RAU директор по развитию ЕVO.company Денис Горовой.
Филановский покинул компанию в начале сентября, с тех пор должность директора по
маркетингу ЕVO остается вакантной. «Проработав в ЕVO почти три года, я участвовал во
всех изменениях, которые происходили в компании, помогая выстраивать современный
маркетинг. Сегодня, когда наши проекты стали уже куда более самостоятельными с
маркетинговой точки зрения, я, можно сказать, выполнил свою миссию», - пояснил
причины своего ухода Алексей Филановский. В то же время он отметил, что в дальнейшем
намерен продолжить сотрудничество с ЕVO.company уже в качестве консультанта. Справка.
Группа компаний ЕVO – лидер в сегменте маркетплейсов Украины. В состав компании
входят пять торговых площадок, работающих на украинский рынок: prom.ua, bigl.ua,
zakupki.prom.ua, kabanchik.ua, crafta.ua, а также сайт для закупки товаров и услуг на
тендерной основе rialto.ua. Также компания развивает портал для продажи активов НБУ,
ФГВФЛ и ФГИУ ProZorro.Продажі и онлайн-сервис электронного документооборта
Vchasno.com.ua. В I полугодии 2017-го товарооборот маркетплейсов EVO превысил 6,6 млрд
грн, что на 64% больше чем за аналогичный период прошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
 ВЕНДІНГ

ПОСЛУГИ B2C
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 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ

К 2019 году Salateira намерена
открыть 35 ресторанов
16.09.2017

Сеть ресторанов Salateira к 2019 году планирует открыть 35
ресторанов. Об этом рассказал CEO сети ресторанов Salateira Александр
Савилов., передает портал zagorodna.com
Сеть специализируется на салатах и крем-супах. Это крупнейшая в Украине сеть
здорового фастфуда, которая насчитывает десять ресторанов на внутреннем рынке и уже
вышла на внешний. В прошлом году открылись первые зарубежные точки - в ОАЭ и
Беларуси, а до конца года планируется запуск испанской Salateira. «К 2019 году у нас
должно быть 35 ресторанов», - заявляет Александр Савилов. Он делает ставку на
франчайзинг как стратегическую модель развития своей компании. «Это возможность
стать не местечковой, а большой международной сетью заведений. Это классика жанра, так
развивались McDonald’s и KFC», - рассказывает Савилов.
Читать полностью >>>
По материалам zagorodna.com
 ГОТЕЛІ & ЗАМІСЬКІ КОМПЛЕКСИ.

У Києві запустили петицію про заборону будівництва
8-поверхового готелю на Андріївському узвозі
27.09.2017

Приватне підприємство «Маркон» продовжує будівництво
восьмиповерхового готельного комплексу на Андріївському узвозі, 14-16,
не дивлячись на невдоволення киян.
В петиції зазначається, що об’єкт нового будівництва розташований на території
пам’ятки містобудування національного значення «Замкова гора-Андріївський узвіз»,
державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» та в охоронній
(буферній) зоні пам’ятки ЮНЕСКО «Софія Київська». Саме тому, будівництво нового
готельного комплексу у вісім поверхів з дворівневим паркінгом порушує всі чинні
містобудівні обмеження та остаточно руйнує Андріївський узвіз, як пам’ятку
містобудування. Нещодавно, на ділянці за адресою Андріївський узвіз,16, обвалився ёрунт.
Це відбулося на території приватної садиби й за ніч яма збільшилася майже вдвічі. В
наслідок зсувів ёрунту відкрились опори підпірної стіни, побудованих ПП «Маркон». Автор
петиції, Віталій Білецький вважає доцільним негайно припинити всі будівельні роботи на
вказаному об’єкті, ретельно перевірити наміри забудовника та привести всю проектнодозвільну документацію у відповідність до чинних містобудівних норм та обмежень, з
пониженням поверховості. Коригування документації він пропонує виконати за
результатами всеукраїнського архітектурного конкурсу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами hmarochos.kiev.ua
Смарт-Холдинг и Rezidor Hotel Group открыли отель
Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska
28.09.2017

Обзор рынка: Вендинг.
Свободная касса!
18.09.2017

Рынок торговых автоматов (вендинга) в Украине – один из самых
незанятых. Так, в Японии установлен 1 автомат примерно на 23 человека, в
США это соотношение равно 1/35, в Европе – 1/110.
В Украине, по оценкам компании Pro-Consulting, этот показатель составляет 1/3000.
И до объемов рынка в $60 млрд ежегодно, как в Японии, Украине пока далеко. В Украине
вендинговый бизнес пока узко сегментирован и неразвит, заполненность ниши – всего 1520%. В общей массе коммерческого вендингового покрытия 60% составляют кофейные
автоматы (кофематы), 30% – платежные терминалы и лишь 10% приходятся на автоматы
по продаже снеков или банок/бутылок с напитками (или того и другого). Автоматы же по
выдаче карт предоплаты, табачных изделий, попкорна, прессы, фреш-соков (сокоматы,
фруктоматы), холодных напитков на разлив (дринкоматы) или воды (с подключением к
водопроводным системам или без него) и других товаров занимают менее 1% рынка.
Активно развивается сектор водных автоматов, однако он представлен пока только в
городах-миллионниках. В целом же вендинговая деятельность зацепила в основном
мегаполисы, но остается еще много незадействованных ниш в регионах (по оценкам
экспертов, этот рынок заполнен всего на 5%) как по количеству, так и по разнообразию
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автоматов. Оценить объем украинского рынка вендинговых услуг достаточно
проблематично из-за разнообразия его форм. Если учитывать в вендинговых услугах
автоматы по приему платежей (финансовые услуги) в адрес мобильных операторов,
игроков интернет-рынка и кабельного ТВ, то речь идет о $20 млн. В Украине основными
вендинговыми платежными системами являются «ОСМП Украина», обеспечивающая
работу платежного сервиса Qiwi, 24nonStop, вендорские проекты ПриватБанка и банка
«Национальный кредит» (platezhka.com.ua). Также можно отметить набирающие обороты
системы RegulPay, CityPay, All Money. По оценкам операторов, сейчас в Украине более 10
тыс. вендинговых автоматов. Даже в Киеве их в десятки раз меньше, чем в столицах
европейских государств. По оценкам экспертов, потенциал украинского рынка составляет
до 300 тыс. торговых автоматов. В сегменте кофейных автоматов работает компания
«Мавитек», на которую приходится примерно 50% рынка. Назвать других операторов
трудно, ведь большинство автоматов приходится на долю малых предпринимателей,
которые работают по франшизе крупных европейских компаний. В целом же эксперты
отмечают, что сейчас эта торговая ниша – одна из самых низкопороговых для входа.
Владелец такого бизнеса в Украине может получать стабильный доход на протяжении
всего времени, при этом ежемесячные отклонения в доходе составят 5-10% за весь год.
Однако главным недостатком торговых автоматов в Украине является хоть и стабильная,
но не очень большая прибыль. К примеру, прибыль кофейных автоматов может составлять
всего 20-25% выручки (до налогообложения). При этом рентабельность такого аппарата в
удачном месте в Киеве – 25-40%. Однако инфраструктура крупного оператора
вендингового бизнеса является источником издержек. В Pro-Consulting отмечают, что для
операторов кофейных автоматов рациональными площадками являются те, где автомат
продает более 50 напитков в день. Для небольшой компании, где показатели каждого
торгового автомата учитываются точно, оперативно принимаются решения и все операции
по обслуживанию и установке выполняет один человек, этот показатель находится на
уровне 30 напитков. …
Перспективы развития >>>
По материалам msb.aval.ua

Смарт-Холдинг и Park Inn by Radisson, семейство красочных и
динамичных отелей среднего класса сети Carlson Rezidor, объявляют об
открытии первого отеля Park Inn by Radisson Troyitska в Киеве.
Это четвертый отель Carlson Rezidor в Украине и третий в Киеве. Park Inn by Radisson
Troyitska расположен в центре столицы, практически напротив одного из выходов станции
метро «Олимпийская». К услугам гостей международный отель средней ценовой категории,
рядом с которым находятся Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» и
бизнес-центр
«Олимпийский»,
а
также
исторические
и
культурные
достопримечательности, такие как Национальный дворец искусств «Украина», Киевская
крепость и Киевский национальный академический театр оперетты. НСК «Олимпийский»,
который находится в непосредственной близости от гостиницы, станет местом проведения
финала Лиги чемпионов в мае 2018 года и является главной спортивной ареной Украины и
вторым по величине стадионом Восточной Европы. Park Inn by Radisson Troyitska,
расположенный на Троицкой площади, реконструирован компанией Смарт-Холдинг. Отель
находится недалеко от остановок общественного транспорта и железнодорожного вокзала.
Международный аэропорт Киев (Жуляны – IEV) находится в 8 километрах от отеля. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «Смарт-Холдинг»

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

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

 БАЗИ ВІДПОЧИНКУ & ПАНСІОНАТИ

Минздрав обещает открыть 13 новых
кардиоцентров

У Києві готується інвестконкурс для будівництва
гірськолижного комплексу
05.09.2017

У Голосіївському районі столиці на місці колишнього сміттєзвалища
планують побудувати гірськолижний комплекс «Пирогово». Про це
повідомили в Департаменті економіки та інвестицій КМДА.
Із цією метою розпочато підготовчі роботи для проведення інвестиційного конкурсу
із залучення інвестора до реалізації проекту «Будівництво гірськолижного комплексу з
об’єктами розважально-рекреаційного призначення для активного всесезонного
відпочинку «Пирогово» в Голосіївському районі». Зокрема, вивчається можливість такого
будівництва на колишньому полігоні твердих побутових відходів № 1. На земельній ділянці
орієнтовною площею 100 га планують облаштувати: вхідну групу з кафе, автомобільну
стоянку; спортивний центр із басейном і залами для занять спортом; технічну водойму
(площа поверхні – 33 275 кв. м) із устаткуванням для тренувань із вейкбордінгу; магазин і
спортивну інфраструктуру, кафе, переодягальні, санвузли, прокат спортивного
спорядження, камери схову; готельно-ресторанний комплекс із приміщеннями для
проведення семінарів і конференцій, автомобільну стоянку; мотузковий парк; інформаційні
хаби; ресторан та допоміжні приміщення для спортсменів; кінно-спортивний заклад;
спортивні майданчики для гри в мініфутбол; відкритий майданчик: зимою – як зону викату
лижників і сноубордистів, для проведення масових спортивно-культурних заходів, а влітку
– для розміщення рамп для роллерів і скейтбордерів, батутів, збірно-розбірних атракціонів.
Орієнтовний об’єм інвестицій – 12,3 млн євро.
Читати повністю >>>
За матеріалами kievcity.gov.ua

22.09.2017

К концу 2017 году в Украине откроют 13 новых кардиологических
центров. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины. Об
этом сообщает портал delo.ua
"Создание центров происходит в рамках выполнения Постановления Кабинета
министров Украины о создании "Региональных реперфузионных сетей" (№418-р от
27.05.2016), где такая программа действий была названа приоритетной в сфере развития и
реформирования медицины", - говорится в сообщении. Кроме того, в Минздраве отметили,
что недавно правительство выделило 150 млн грн бюджетных средств на 13 ангиографов
для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Новую технику будет установлено в
больницах в разных регионах страны. По состоянию на сентябрь 2017 года в Украине
действует 22 кардиологических (реперфузионных) центры в 18 областях. В них проводят
лечение инфарктов миокарда и болезней коронарных сосудов. Региональные
кардиологические сети располагаются на территории Украины так, чтобы была
возможность своевременно доставить пациента в центр в автомобиле экстренной
медицинской помощи в течение двух часов.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ТУРИЗМ. ВІДПОЧИНОК & РОЗВАГИ
 ТУРИЗМ

Віталій Кличко на Інвестиційному форумі Києва
розповів про туристичні проекти

Владелец ОККО бросит вызов курорту
Коломойского
13.09.2017

Владелец концерна Галнафтогаз (сеть АЗС ОККО) Виталий Антонов
начинает строительство круглогодичного курорта в поселке Славское
Львовской области. Об этом пишет MIND.
Предполагается, что новый курорт по масштабам - территории и протяженности
лыжных трасс - может стать конкурентом Буковеля (входит в орбиту бизнесмена Игоря
Коломойского). Предполагаемый объем инвестиций - 500 млн евро. С начала года компания
ОККО-Ритейл, входящая в Галнафтогаз, изменила регистрацию юрлица из Львова на
Славское и теперь платит налоги в бюджет поселка. "Они платят в бюджет Сколевского
района около 3,2 млн грн ежемесячно. В планах инвестора - строительство инфраструктуры
и комплекса для отдыха, создание летне-зимнего курорта ", - рассказал депутат Сколевской
райсовета Михаил Лучинец. В холдинге OKKO Group (флагманской компанией которого
является Концерн Галнафтогаз) подтвердили, что рассматривают возможность
инвестирования в туристическую инфраструктуру Славского. "У нас есть мастер-план от
австрийской компании-проектанта. Сейчас его анализируем и уточняем. Пока проект
находится лишь на этапе feasibility study ", - заявили в пресс-службе компании. Параметры
проекта, как и объем инвестиций, в OKKO Group пока не раскрывают. "Говорить об
инвестициях рано, это зависит от того, какой из вариантов развития будет избран", отмечают в пресс-службе. "Насколько я знаю, планируется круглогодичный курорт, по
размерам минимум второй Буковель", - отмечает Лучинец. По данным издания, в 2019 г.
планируется сдача первой очереди, и компания уже получила участки в пределах горного
массива в аренду на 30 лет (в районе Нижней и Верхней Рожанки). По слухам, под курорт
планируется задействовать такие горы и территории, как Тростян, Погар (Славское),
Высокий Верх (Волосянка), Черная Репа, Захар Беркут, до Ялинкуватого, Верхней Рожанки и
Нижней Рожанки (у южной и юго-западной границ Львовской области). …
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
 WELLNESS
 МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ

26.09.2017

Мер Києва Віталій Кличко презентував на Інвестиційному форумі
Києва туристичний потенціал української столиці та розповів про проекти,
які планують втілити у місті в рамках розвитку туристичної інфраструктури.
«Київ – це і туристичний центр України. Щорічно наше місто відвідує понад 1 млн
200 тисяч іноземних і понад 700 тисяч внутрішніх туристів. Для порівняння, в 2016 році,
наприклад, усю Словаччину відвідало 1,5 млн іноземних туристів. Така туристична
активність вимагає від влади Києва забезпечення розвинутої сучасної інфраструктури. І ми
над цим працюємо», – зазначив Віталій Кличко. Він зазначив, що сьогодні Київ впроваджує
низку проектів у різних сферах: від розвитку інфраструктури для подієвого туризму до
ревіталізації територій і створення парків. «Подієвий туризм з кожним роком все цікавіший
і користується великою популярністю у іноземних гостей. Найчастіше це заходи,
розраховані на кілька днів. Наприклад, такі фестивалі як «Атлас-Вікенд», «Гогольфест»,
міжнародний кінофестиваль «Молодість», Київський півмарафон, наш Новорічний ярмарок,
Чемпіонат світу з хокею, «Євробачення», Фестивалі вуличної їжі, «МотоОпенФест» та багато
інших», – розповів мер Києва. Що стосується капітальних проектів, то, як зазначив Віталій
Кличко, стартував і триває проект із реновації Подолу – історичного центру міста. Також у
цьому році буде презентовано інвестиційний проект з реконструкції столичного
Гідропарку, який включає, зокрема, будівництво парку розваг подібного до Діснейленду. «У
проекті «Концепції розвитку велосипедної інфраструктури в Києві» передбачено, зокрема,
створення веломаршруту Ірпінь – Київ, створення системи громадського велопрокату і
перехоплюючих велосипедних пунктів. Також у планах – будівництво канатної дороги (і ми
ведемо переговори з потенційними інвесторами), облаштування екскурсійно-оглядової
вежі, облаштування спортивно-рекреаційної та пляжної зон на Трухановому острові», –
сказав Кличко. Крім того, вже оголошено тендер на розробку технічної документації на
проведення робіт із реконструкції столичного іподрому. Відзначимо, 6 жовтня будуть
визначені переможці і оголошені результати премії «Кyiv Tourism Awards 2017». Премія
«Кyiv Tourism Awards 2017» відбудеться за підтримки Управління туризму та промоції
КМДА з нагоди міжнародного Дня туризму та Дня туризму в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами kievcity.gov.ua

Немцы инвестируют 30 млн евро в строительство
медицинских центров в Украине

Маємо сприяти і підтримувати розвиток
екологічного туризму

08.09.2017

Немецкая компания "Фрезениус Медикал Кер" планирует построить в
Украине 8 новых диализных центров. Инвестиции в строительство составят
€300 млн. Об этом сообщает портал delo.ua
"Наша материнская компания в Германии" Фрезениус Медикал Кер" утвердила
инвестиционный проект для Украины: строительство 8 современных диализных центров в
различных регионах страны для лечения пациентов с хронической болезнью почек.
Компания уже построила и наладила работу двух специализированных диализных центров:
в Чернигове и Черкассах. Но оба работают не на полную мощность. Fresenius Medical Care компания, основанная в 1912 году в Бад-Гомбурге (Германия). Работает в 120 странах мира.
В 2016 году провела 46,5 млн диализных сессий, пролечив 308 тыс. пациентов. В Украине
работает официальный представитель компании - "Фрезениус Медикал Кер Украина".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Европейская сеть медицинских лабораторий "Синэво"
откроет 40 новых отделений
20.09.2017

Сеть "Синэво" откроет 20 лабораторных пунктов в этом году. В планах
на 2018 год открыть еще 20 пунктов. Об этом рассказал коммерческий
директор компании "Синэво Украина" Николай Скавронский.
При этом он отметил, что открывать новые лаборатории в компании пока не
планируют. "У нас есть центральная лаборатория в Киеве. Есть ряд региональных, которые
по большей части исполняют роль региональных хабов. Такая централизованная структура
делает лабораторный бизнес эффективным", - прокомментировал Скавронский. И добавил,
что открытие большой современной лаборатории с полным спектром исследований может
достигать $5 млн, в то время как инвестиции в открытие одного пункта забора
биоматериала гораздо меньше. Что касается открытия лабораторных пунктов, то это будут
стандартные для "Синэво" пункты как для взрослых, так и для детей. "Мы провели
эксперимент с открытием специализированного детского пункта в Киеве, туда было
вложено много денег. Даже не столько денег, сколько усилий тех, кто создавал этот
уникальный пункт. Но он оказался менее востребованным, чем ожидалось, по банальной
причине: родителям просто неохота ехать в специализированный детский пункт,
расположенный несколько дальше от них, чем другие стандартные пункты "Синэво"", рассказывает Николай Скавронский. Напомним, что в сентябре 2016 года в компании
"Синэво" говорили об инвестициях в $2 млн в 30 новых лабораторных пунктов.
Медицинская лаборатория "Синэво Украина" входит в европейскую сеть Synevo,
насчитывающая 80 лабораторий по всей Европе, 7 из которых находятся в Украине: Киеве,
Виннице, Днепре, Харькове, Львове, Одессе, Черновцах. В настоящее время насчитывается
более 200 лабораторных центров в 70 городах Украины.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Державні природоохоронні служби та місцева влада мають
підтримувати та сприяти не лише збереженню лісів, національних парків, а
й розвитку екологічного туризму, переконаний Президент П.Порошенко.
«Як правило території, де створена переважна більшість національних заповідних
парків, є депресивними. Зайнятість на тих територіях є вкрай низька. І за таких обставин, я
вважаю, що замість того, щоб намагатися вирубати ліс, забравши частину заповідника і
залишити пустелю, ми маємо допомогти організувати екологічний туризм. Це створює і
робочі місця», - наголосив Глава держави на нараді з питань реформування лісового
господарства та вдосконалення державної екологічної політики у Івано-Франківську. Петро
Порошенко підкреслив, що вирубані ліси та лисі гори туристів не приваблюватимуть.
«Вирубав – більше нічого не буде», - зауважив він. Президент зазначив, що готовий
підтримати спеціальну програму, якщо така необхідна, задля розвитку зазначеного
напрямку. «Якщо потрібна національна програма екологічного туризму – чекаю
пропозицій. І на рівні урядовому, і на рівні законодавчому ми це питання можемо швидко
вирішити. І це умови для того, щоб захистити природнє середовище через формат
національного парку», - сказав він. За словами Петра Порошенка, Україні доцільно вивчити
іноземний досвід організації національних парків, які генерують масштабний туристичний
потік і позитивно впливають на розвиток прилеглих територій і наповнення місцевих
бюджетів. Глава держави також наголосив, що розвиток природно-заповідної справи
належить до пріоритетів державної політики в сфері охорони навколишнього середовища.
«Нехай площа природньо-заповідного фонду України є недостатньою для збереження та
відновлення особливих природних компонентів і об'єктів, але ми працюватимемо над цим»,
- підкреслив Петро Порошенко. Окремо він звернув увагу на проблему, пов’язану із
навмисно організованою плутаниною у межах заповідників і парків. Президент закликав до
спільної роботи над її вирішенням. «Оскільки встановлення меж заповідників – це
компетенція Президента, маємо разом з вами попрацювати. Відновити межі, які були, щоб
суб'єкти місцевого самоврядування, які хочуть загарбати територію заповідників заднім
числом, не змінювали ці межі. Вирішити (це питання – ред.) на урядовому і
президентському рівні», - наголосив Петро Порошенко. «До правоохоронців окрема позиція
– попередьте суб'єктів місцевого самоврядування не бавитися і не чинити злочинів у
заповідній справі. Кожен сільський голова має працювати на громаду, а не проти
заповідника. Думаю, що це речі, які ми 100% зможемо регулювати», - додав він. Президент
також зазначив, що під час наради очікує на обговорення принципових змін в організації
Державної екологічної служби, гарантій якісного поліпшення роботи новоствореного
органу, а також пропозицій щодо підтримки з боку Глави держави і влади.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

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

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

 СПОРТ & АЗАРТНІ ІГРИ
 СПОРТ

ПОСЛУГИ B2B
 КОНВЕРТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ

Уряд направить у регіони 270 млн на будівництво
футбольних полів
06.09.2017

Уряд на засіданні затвердив порядок використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для будівництва футбольних полів зі
штучним покриттям у різних регіонах України.
Їх обсяг складає 270 млн гривень, згідно змін до Закону України «Про Державний
бюджет України на 2017 рік» від 13.07.2017 р. В першу чергу кошти державного бюджету
планується спрямовувати на проекти, які передбачають співфінансування з місцевих
бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством. Перелік об’єктів, які
фінансуватимуться за бюджетні кошти формуватиметься за пропозиціями місцевих
державних адміністрацій та виконавчих комітетів місцевих рад. Нагадаємо, у квітні 2017
року очікувалось, що на побудованому Федерацією футболу України заводі з виробництва
штучних покриттів почнеться виробництво високоякісного газону для футбольних
майданчиків і стадіонів. Про це в своєму виступі в ході XIX Конгресу ФФУ розповів
президент організації Андрій Павелко. "Лише рік тому, в рамках Стратегії розвитку
футбольної інфраструктури на період до 2020 року, ми анонсували появу в Україні заводу з
виготовлення штучного покриття. І зараз на підприємстві вже завершено випробування
обладнання, яке виготовляє верхній шар такого покриття", – повідомив Павелко. За його
словами, обладнання, сировина і технології виробництва поставляються в Україну з
передових країн Європи і світу. "Унікальність цього підприємства в тому, що це єдиний у
своєму роді завод, який належить приватній компанії, національній асоціації. Таким чином,
головною метою проекту стане виробництво безпечного і зручного синтетичного покриття
для потреб українського футболу", – зазначив керівник ФФУ. …
Читати повністю >>>
За матеріалами decentralization.gov.ua
Угорці за 42 мільйона розбудують спорт-центр у Яворові
з гірськолижним тренажером за 2,6 мільйона
19.09.2017

Как бренды влияют на занятие спортом
в Украине
Все бренды хотят быть частью общества, к которому принадлежит их
потребитель. Поэтому неудивительно, что спортивные события всегда
поддерживают большое количество компаний.
Бег. «Новая почта» (Kyiv half marathon) и Wizz Air (Wizz Air Kyiv City Marathon) – два
первопроходца, которые привили украинцам культуру бега. С 2010 года они ежегодно
проводят забеги для взрослых и детей. Десятки компаний поддерживают марафоны, а
часть вырученных средств, как правило, передаются на благотворительные цели.
Марафоны стали стилем жизни тысячи украинцев, и можно смело сказать, что немалый
вклад в развитие культуры бега в Украине принадлежит «Новой почте» и Wizz Air.
Workout. В этой категории недавно дебютировали сеть COMFY и компания «Samsung
Electronics Украина». С сентября 2017 года, компании при поддержке международной
организации Street Workout запустили проект Steel Workout Show. Спортивный тур уже
состоялся во Львове, Днепре, Харькове, Киеве. Заключительный этап пройдет в Одессе.
Самое интересное, что в рамках тура было поставлено 2 мировых рекорда – подтягивание с
весом и подъемы с переворотом на перекладине. Рекордсменкой стала семилетняя Николь
Князева. Проект показывает, что для того, чтобы быть сильным, не обязательно ходить в
зал со всеми удобствами, достаточно лишь вашего желания и турника.
Экстрим. Red Bull – бренд-ветеран в экстремальном спорте. Ежегодно компания
поддерживает сотни спортивных мероприятий по всему миру, в том числе и в Украине.
Стоит только поехать на соревнования по mtb, мото эндуро или картингу, и с 80%
вероятностью вы увидите Red Bull в числе организаторов или партнеров этих
мероприятий. Компания также владеет собственными спортивными медиа: сайтом,
Youtube-каналом и даже ТВ-каналом. Red Bull – один из немногих брендов, который создал
свою тусовку. Это далеко не весь перечень брендов, которые поддерживают спорт в
Украине. Каждый по-своему делает вклад в развитие той или иной сферы. Wizz Air и «Новая
почта», позиционируют себя как самые быстрые, COMFY и Samsung – сильные и
молодежные, а Red Bull – это сплошной адреналин и энергия. Таким образом компании
поддерживают виды спорта, которые идеологически соответствуют их позиционировании.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
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В Николаевской области сотрудники налоговой милиции
ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 56 миллионов
гривен. Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения Цензор.НЕТ
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение
от уплаты налогов) УК, установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям
реального сектора экономики Николаевской, Одесской, Тернопольской и Херсонской
областей незаконные услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные и
легализации теневых схем по проведению строительных работ и транспортных перевозок.
Для ведения своей незаконной деятельности злоумышленники создали и
зарегистрировали ряд фиктивных и транзитных предприятий, которые якобы
осуществляли операции по купле-продаже строительных материалов, оборудования, а
также предоставляли услуги по строительству, ремонту и грузовым перевозкам. На их
счета компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за
оказанные услуги или приобретенные материалы. В дальнейшем деньги обналичивались с
помощью денежных чеков или перечислялись для обналичивания на счета
подконтрольных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. ...
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
У Києві накрили "конверт" з обігом
в мільярд гривень
09.09.2017

Підприємство «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України 21 серпня за результатами тендеру
замовило ТОВ «Лазер Кат» другу чергу будівництва реабілітаційноспортивного корпусу за 42,49 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Строком до кінця 2019 року замовили будівництво реабілітаційно-спортивного
корпусу по вул. Рівних прав та можливостей, 1 у с. Яворів Турківського району Львівської
області. Виконають загальнобудівельні роботи, гідроізоляцію та облицювання чаш двох
басейнів та компенсаційних ємкостей, влаштують інженерні мережі та тепловий пункт, а
також придбають і змонтують систему підготовки води за 6,30 млн грн. і гірськолижний
тренажер Proleski Pro2D виробництва ТОВ «Фірма Капітал-Трейд» Анатолія Питомця і
Романа Пастушенка з комплектуючими за 2,62 млн грн. За підсумковою відомістю ресурсів,
природний рядовий пісок коштує 94 грн./куб. м, а гарячекатана арматурна сталь А-ІІІ
періодичного профілю – 14 781 грн./т, що відповідає ринковим цінам (тут і далі тендерні
ціни вказано без ПДВ і доставки). Пластифікатор Idrokol X20 замовили по 147-158 грн./кг,
тоді як на ринку його продають по 162 грн./кг. Клей Cementkol K21 придбали по 12 грн./кг,
хоча його ринкова ціна складає 14 грн./кг. Цегла керамічна одинарна повнотіла М75
коштує 3 583 грн./тис шт. Водночас ціни на бетон вказані без розподілу на відпускну ціну,
вартість доставки та заготівельно-складських витрат. Так, кубометр бетону В15 10 мм
М200 і менше коштує 1 268 грн., бетонів В7,5 М50 20-40 мм та В7,5 М150 20-40 мм – 1 691
грн., бетонів В20 М250 20-40 мм та В25 М350 20-40 мм без та з гідрофобною добавкою – 3
100 грн. Гарантійний строк становить десять років. Ціна угоди на дев’ять відсотків нижча
від очікуваної вартості закупівлі в 46,55 млн грн. Єдиним конкурентом було ТОВ
«Будівельна компанія «Стройвектор» Валерія Романенка зі статутним капіталом 1 тис грн.,
яким керує Роман Гусак. Романенко також володіє ТОВ «Проектно-будівельна інвестиційна
компанія «Мір Строй» з Геннадієм Сінчуком і Валерієм Ліщинецьким. Обидва учасники не
знижували ціну під час аукціону. Столична фірма «Лазер Кат» на чолі з Олександром
Сердюком, яка вперше виграла держпідряд, належить компанії «Лазеркат» (Угорщина).
Кінцевими бенефіціарами через ту є Шімета Дьордь і Міклош Бебіак. Останній у 2008-2012 р
був членом правління і фінансовим директором АТ «ОТП Банк», єдиним акціонером якого є
угорська компанія «OTP Bank». Також Бебіак з Андрієм Жилінським володіє київським ТОВ
«Вок Аут», прописаним за адресою переможця – вул. Лабораторна, 8, кв. 1. Там само
знаходиться ТОВ «БГ Груп» Жилінського, Віктора Сомова і Миколи Філімонова. Нагадаємо, у
червні 2016 року будівництво реабілітаційно-спортивного корпусу замовляли ДП «Судовий
будівельно-експертний центр» Державної судової адміністрації за 30,55 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

28.09.2017

В Николаевской области ликвидировали
«конверт» с оборотом 56 млн

Прокуратура Києва спільно з СБУ викрила та припинила незаконну
діяльність конвертаційного центру. Про це повідомила прес-секретар
генпрокурора Лариса Сарган на сторінці в Facebok.
Конвертцентр діяв в Києві і області, а також в ряді інших регіонів, зокрема в Одесі.
Як повідомила Сарган, "конверт" надавав незаконні послуги з мінімізації податкових
зобов'язань підприємствам реального сектору економіки та легалізації доходів, отриманих
злочинним шляхом". Загальна сума "проконвертованих" грошей тільки за 2017 рік склала
більше 1 млрд гривень. За результатами обшуків було вилучено близько 800 тисяч доларів,
комп'ютерна техніка, документи. Сарган зазначила, що також були "знайдені деякі цікаві
речі, що можуть становити інтерес не тільки для політологів та експертів, але й для
прихильників деяких політиків".
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 БУХГАЛТЕРІЯ & АУДИТ & ОЦІНКА. НОТАРІУС & ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ. КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Нотаріуси наголошують на нотаріальному захисті прав власників
та користувачів земельних ділянок
28.09.2017

Рейдерство в агросекторі набуло неабиякого масштабу в Україні.
Аграрії б’ють на сполох, землевласники побоюються втратити найцінніше –
землю, а шахраї продовжують створювати все нові схеми махінацій.
Подолати аграрне рейдерство – ось головне завдання, яке стоїть на порядку денному
як виконавчої, так і законодавчої гілок влади. Потрібно негайно виявити ті першопричини,
що призвели до такої загрози національній безпеці. Нотаріальна палата України (далі –
НПУ) виступила організатором круглого столу «Нотаріальний захист від аграрного
рейдерства», що відбувся в прес-центрі «УНІАН» за участі президента НПУ Володимира
Марченка, віце-президента НПУ Ольги Оніщук, народного депутата України Леоніда
Козаченка, заступника Міністра юстиції України з питань державної реєстрації Олени
Сукманової, директора Департаменту приватного права Міністерства юстиції України
Олени Ференс, заступника директора Департаменту приватного права - начальника
управління нормативно-правового забезпечення Міністерства юстиції України Анатолія
Лещенко, першого заступника Голови Держгеокадастру Людмили Шемелинець,
представника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ігоря
Омельченка, голови громадської спіки "Аграрнийсоюз України" Геннадія Новікова, голова
громадської організації "Бізнес Варта" Ольги Матвіівої, керівника проекту ЄС "Підтримка
реформ у сфері юстиції" Додвідаса Віткаускаса, голів відділення НПУ у Кіровоградській
області Тетяна Балик, відділення у Рівненській області Інни Бернацької та відділення НПУ в
Миколаївській області Кирила Нехимчука. Про те, що ставить під загрозу простого
селянина, створює перешкоди в залученні інвестицій в аграрний сектор та як може
допомогти звичайний нотаріус, щоб земля залишилась у законного власника, а
сільгоспвиробники були захищені, говорили під час заходу.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби НПУ
Підтримка ЄС нового законопроекту про аудит наближає Україну
до найкращих європейських та міжнародних практик

29.09.2017

Голова Представництва ЄС в Україні, Посол Хюг Мінгареллі висловив
підтримку членам Уряду та Верховній Раді щодо законодавчих реформ, що
зміцнюють професію аудитора в Україні.
На конференції, яку організувала Аудиторська Палата України 29 вересня "Майбутнє
аудиторської професії: міжнародний досвід та шлях України" в Києві, він висловив
підтримку з боку ЄС щодо нового Закону про аудиторську діяльність. Закон наближає
професію аудитора до вимог законодавчої бази та стандартів ЄС, встановлених Комітетом з
міжнародних стандартів аудиту та підтвердження достовірності інформації. Аудитори
відіграють ключову роль у наданні довіри до фінансових звітів. Високоякісні аудити
підтримують фінансову стабільність та підвищують фінансову прозорість, що є критичним
для залучення іноземних інвестицій. Посол Мінгареллі зазначив: «важко переоцінити
важливість, яку якісні аудити відіграють у зміцненні суспільної довіри до фінансових
документів та фінансової звітності. Реформування аудиту має розглядатися у контексті
зусиль щодо просування чесності та прозорості у країні, а ті, хто перешкоджає та
протистоїть новому закону про Аудит, діють проти інтерес української бізнес-спільноти».
Метою конференції було обговорення впровадження реформ у сфері аудиту, які
розпочались у 2014 р. та спрямовані на наближення національного законодавства, яке
регулює обов'язковий аудит та аудиторську, до успішної міжнародної практики у
відповідності із законодавчою базою ЄС. Аудитори отримали інформацію та розуміння про
поточний стан законодавчих реформ у сфері аудиту та точної інформації щодо
законодавчих цілей та змісту запропонованого законодавства, що знаходиться на розгляді
у Верховній Раді. Зміни в законодавстві щодо аудиту включають реформи, які вимагаються
Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом. …
За матеріалами Представництва ЄС в Україні
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В КГГА создали группу по вопросам размещения
наземных рекламных средств

Київрада створила комунальне підприємство
«Муніципальна охорона»
10.09.2017

В Киевской горгосадминистрации (КГГА) создали рабочую группу по
вопросам разработки предложений к схемам размещения наземных
рекламных средств по территории Киева.
В состав рабочей группы вошли представители Министерства культуры Украины,
ПАО "Укртелеком", КП "Киевпастранс", ПАО "Киевгаз", КП "Киевгорсвет", АК
"Киевводоканал", КО "Киевзеленстрой", КК "Киевавтодор", КП "Киевдорсервис", ПАО
"Киевэнерго", КП "Киевреклама", Департамента градостроительства и архитектуры КГГА,
Департамента культуры КГГА, Управление по вопросам рекламы КГГА, Департамента
городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, ГУ Нацполиции в Киеве
и депутаты Киевсовета. От рекламного рынка среди членов рабочей группы представители
ассоциации "Индустриальный комитет наружной рекламы", Ассоциации операторов
наружной рекламы Украины, Всеукраинской рекламной коалиции, Ассоциации наружной
рекламы Киева, Украинской ассоциации маркетинга. В документе зафиксировано, что
рабочая группа должна до 15 октября подать КГГА предложения по схемам размещения
наземных рекламных средств по Киеву.
Читать полностью >>>
По материалам kievvlast.com.ua
УАМБ связывает рост рекламных бюджетов в прессе
с потребностью в доверии
15.09.2017

По уточненному прогнозу Всеукраинской рекламной коалиции,
рекламная емкость рынка прессы в 2017 году вырастет на 17% по сравнению
с 2016 годом. Об этом сообщает портал sostav.ua
Это связано и со стабилизацией охватов печатных СМИ, и с возросшей потребностью
украинцев в объективной, проверенной информации, считает Алексей Погорелов,
президент Украинской Ассоциации Медиа Бизнеса (УАМБ, бывшая УАИПП). «Регулярно
изучая данные по доверию к информации в разных каналах коммуникации, я вижу
разочарование в социальных медиа и интернете в целом. Это объяснимо – количество
ботов, размещающих ложную информацию в чьих-то интересах, растет. Люди устали от
“вбросов”. Они хотят, чтобы редакция несла ответственность за факты, оценки, за этику
подачи. Ведь журналистика – это “сторожевой пес демократии”. Но только качественная.
Контент,
сгенерированный
пользователями,
может
быть
критически
дезинформирующим». Причем это касается не только новостей, но и познавательноразвлекательной информации. Советы, рецензии, даже кулинарные рецепты – в
нередакторских источниках все это может оказаться неправдивым. «В инернете полно
некорректной информации, вот и наблюдается рост интереса к проверенным источникам»,
- говорит Алексей Погорелов. Исследование «Отношение населения к СМИ и потребление
разных типов СМИ», проведенное в 2017 году социологической компанией InMind по заказу
Международной общественной организации Internews Network показало, что «честность и
достоверность» – наиболее важные показатели СМИ в глазах украинцев. Надо сказать, что
новый подъем традиционных медиа, в частности прессы, происходит во всем мире. …
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
 КОНСАЛТИНГ. АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ & СОЦІОЛОГІЧНІ СЛУЖБИ

Вайос Диморагас назначен новым директором
Nielsen в Украине и Беларуси
11.09.2017

Компания Nielsen Украина (компания, которая предоставляет услуги
по измерению и улучшению бизнес-результатов) сообщает, что с 1 сентября
2017 новым директором Nielsen Украина и Беларусь стал Вайос Диморагас.
На новой должности г-н Диморагас, ранее руководивший подразделением по работе
с производителями косметики и алкогольных напитков в Nielsen Великобритания,
возглавит деятельность Nielsen в Украине и Беларуси. Карьера Вайоса Диморагаса в Nielsen
началась в 2004 г. в его родной стране, Греции в роли специалиста по работе с
производителями в коммерческом подразделении компании. С 2006 по 2009 год г-н
Диморагас работал на должности аналитика маркетинговых исследований в компании
AstraZeneca, международной биофармацевтической компании по изучению и производству
средств первичной медико-санитарной помощи и специального ухода. После чего в 2010
году Вайос Диморагас вернулся в компанию Nielsen Греция на должность руководителя
подразделения по работе с производителями, где приобрел большой опыт в коммерческой
деятельности. Далее он был назначен генеральным директором Nielsen в Болгарии, где
Вайосу удалось достичь двухзначного показателя роста объема продаж и приобрести опыт
управления бизнесом в странах Восточной Европы в трудный для региона период. …
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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Київрада
підтримала
створення
комунального
підприємства
«Муніципальна охорона». Його основною метою є забезпечення належної
охорони комунального майна киян.
Про це, представляючи проект до розгляду, розказав перший заступник голови
КМДА Геннадій Пліс. Відповідно до статуту, предметом діяльності підприємства є: надання
послуг охорони об’єктів комунальної та інших форм власності; надання послуг охорони та
забезпечення безпеки фізичних осіб; розробка, створення, реалізація і супроводження
засобів програмного забезпечення для охоронної та пожежної сигналізації, а також
програмного забезпечення іншого призначення, інформаційних банків даних тощо;
охорона та супроводження грошових коштів, цінних паперів і вантажів тощо; надання
юридичних, консультаційних та інформаційних послуг у сфері охоронної діяльності;
сприяння забезпеченню контролю за здійсненням заходів із охорони майна та фізичних
осіб; виробництво та реалізація власної продукції у сфері охоронної діяльності; здійснення
іншої господарської діяльності, зокрема, спрямованої на отримання прибутку, не
забороненої законом. «Створення «Муніципальної охорони» забезпечить якісну охорону
комунального майна та, власне, киян. А крім того, дозволить створити робочі місця,
зокрема для тих, хто повертається із зони конфлікту і хоче використовувати свої здібності
задля суспільної користі», – підкреслив Геннадій Пліс. Довідково, майно територіальної
громади Києва, що перебуває в управлінні комунальних підприємств, бюджетних установ,
організацій і закладів потребує захисту та постійної охорони. Сьогодні послуги з охорони
об’єктів комунальної власності здійснюються суб’єктами господарювання державної та
приватної власності, договори з якими укладаються на конкурсних засадах. За
результатами проведення вибіркового моніторингу 210 підприємств, установ та
організацій комунальної власності Києва, їхні витрати на охорону в 2016 році склали 36 556
тис. грн. У порівнянні з 2013 роком ці витрати збільшились на 10 000 тис. грн. У цьому
моніторингу враховано тільки 10% підприємств, установ та організацій комунальної
власності (у тому числі не враховані заклади освіти, охорона яких здійснюється, як правило,
за рахунок позабюджетних фондів). За моніторингом відкритих джерел, 1 охоронець
обходиться для 1-го навчального закладу у 48-96 тис. грн на рік, у той час, коли
цілодобовий пост охорони – у 132-240 тис. грн на рік. Це дає змогу стверджувати про
сумарні витрати на охорону комунального майна близько 300 000 тис. грн на рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами kievcity.gov.ua
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Компания Dragon Capital приобрела
ТРК Радио-Эра
26.09.2017

Инвестиционная компания Dragon Capital завершила сделку по
приобретению телерадиокомпании ООО Телерадиокомпания Радио-Эра. Об
этом сообщает портал korrespondent.net
Согласно пресс-релизу Dragon Capital, радиостанция станет "еще одним важным
активом в структуре медиа-собственности компании, которая уже владеет общественнополитическим журналом «Новое время» и одноименным информационным интернетпорталом". Сумма сделки в пресс-релизе не оглашается. Сообщается, что курировать все
медиа в портфеле Dragon Capital продолжит главред журнала и сайта Новое Время Виталий
Сыч. Руководителем проекта Радио-Эра FM станет Валерий Калныш, который ранее
возглавлял газету Коммерсант-Украина, радио Вести, а также интернет-портал РБКУкраина. "Мы рады, что медиа-портфель компании пополнился старейшей разговорной
радиостанцией страны с богатой историей, и пока не планируем революционных
изменений на радиостанции", – заявил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.
Компания также отмечает, что в ближайшее время новый собственник станции планирует
увеличить инвестиции в техническое оснащение Радио-Эра FM. ТРК Радио-Эра было
зарегистрировано в 1998 году. Его уставный капитал составляет 300 тысяч гривен.
Конечным бенефициаром ТРК до покупки являлось физлицо-резидент Антон Симоненко.
Dragon Capital основана в 2000 году. Это одна из крупнейших инвесткомпаний Украины.
Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг. Как сообщал Корреспондент.net,
ранее СБУ провела обыски в офисе Dragon Capital. Была изъята техника. Позже стало
известно, что обыски касались программы контроля рабочего времени сотрудников
компании, признанной "шпионской".
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
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Как развивается онлайн
ТВ в Украине
13.09.2017

Cправу стосовно двох екс-посадовців «Держзовнішінформ»
скеровано до суду
20.09.2017

Обвинувальний акт стосовно екс-директора та екс-заступника
директора ДП «Держзовнішінформ», підозрюваних у розтраті 9,87 млн грн,
20 вересня 2017 року скеровано для розгляду по суті до Голосіївського
районного суду м. Києва.
За версією слідства, у період з травня 2013 року по лютий 2014 року згадані особи,
зловживаючи службовим становищем, здійснили безпідставне перерахування 9,87 млн грн
від ДП «Держзовнішінформ» на рахунки низки приватних компаній з ознаками фіктивності.
Кошти перераховано відповідно до укладених договорів та підписаних актів прийманняпередачі наданих послуг. Але, як встановило слідство, фактично ніяких послуг
держпідприємство не отримало, а укладання договорів та підписання інших документів
зроблено виключно з метою прикриття злочинної діяльності. Нагадуємо, 12 квітня НАБУ та
САП затримали екс-заступника директора державного підприємства «Держзовнішінформ»
за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
ст.191
(«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем») та ст.366 («Службове підроблення») Кримінального кодексу України. Одного
з підозрюваних — екс-директора «Держзовнішінформу» — оголошено у національний
розшук. Детективи НАБУ та прокурори САП отримали дозвіл на здійснення стосовно нього
спеціального досудового розслідування. 21 липня досудове розслідування завершено,
стороні захисту відкрито доступ до матеріалів кримінального провадження.
Читати повністю >>>
За матеріалами nabu.gov.ua
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Интернет-телевидение в Украине стало одной из самых ярких тем
дебатов в ходе международной конференции Telecom Ukraine 2017 в Одессе на
прошлых выходных.
Закрытие сайтов с неавторизованным контентом FS.to и EX.ua, а также блокировка
соцсети VK.com с пиратскими видео создали новое окно возможностей для местных OTT
(over-the-top) провайдеров. Это онлайн-платформы, которые предлагают пользователям
интернета пакеты телеканалов и доступ к фильмам. ОТТ-сервисы, такие как Divan.TV,
Megogo, oll.tv, были запущены в Украине еще пять лет назад. Но их вряд ли можно было
тогда назвать стремительно растущими платформами. По словам директора по маркетингу
Megogo Ивана Шестакова, владельцы телеком-сетей сейчас уже начали понимать, что ОТТигроки стали вовсю конкурировать с традиционными кабельными провайдерами. И что
лучше войти на этот рынок, пока поезд не ушел. Еще один тренд - увеличение количества
телевизоров, поддерживающих smart TV. Человеку порой проще скачать Androidприложение на свой гаджет, чем подписывать договор на кабельное ТВ.
Сколько вас, ОТТшники? Основатель BigDataUA Сергей Бойко говорит, что
абонентов всех OTT-платформ в Украине около 850 000. По оценкам Шестакова, их меньше 500 000 абонентов. У директора по развитию бизнеса Медиа Группа Украина (платформа
oll.tv) Алексея Куракина оценка тоже отличается: "На известные ОТТ-сервисы суммарно
приходится, скорее всего, несколько сотен тысяч платящих абонентов. За год их может
набраться и больше миллиона - тех, кто хоть раз платно посмотрел их продукт. В том числе
и Netflix, кстати". Для сравнения, по данным Индустриального телевизионного комитета,
аналоговое кабельное ТВ в Украине смотрят около 5 млн домохозяйств. Как правило, OTTпровайдеры продают свои услуги конечным абонентам через собственные Android- и iOSприложения, а также пытаются стать партнерами интернет-провайдеров для доступа к их
абонентским базам.
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Все больше игроков. OTT-рынок сейчас активно пополняется новыми игроками. В
ходе Telecom Ukraine директор проекта YouTV (ООО Платформа ТВ) Сергей Лымарь
рассказал, что за год существования удалось набрать 330 000 зарегистрированных
пользователей, 150 000 из которых являются активными (хотя бы раз в месяц заходят в
аккаунт). Сколько из этих подписчиков платят за контент, он предпочитает не разглашать.
"Могу лишь одно сказать: даже летом, когда все падает, мы росли", - уточняет менеджер. В
прошлом году на общенациональный уровень вышла также платформа Trinity TV, которая
изначально развивалась как региональный проект по интернет-телевидению
мариупольского провайдера Trinity. В начале года Trinity TV переехала на новое (с киевской
пропиской) юрлицо ОТТ Украина. Еще один новый игрок на подходе - OTT от интернетпровайдера Ланет. "Как только мы будем готовы принимать платежи прямо на платформе,
сразу появятся платные ОТТ-пакеты для всей Украины без привязки к сети. Очень
рассчитываем на октябрь", - говорит менеджер платформы Николай Андрущенко. Расценки
на рынке OTT заметно отличаются друг от друга. Например, в YouTV наиболее популярный
Универсальный пакет обойдется в 27,5 грн в месяц. В него входят 107 каналов. У Divan.TV
пакет Стартовый из 102 каналов обойдется в 39 грн/мес. А подписка на 108 каналов у
Megogo стоит 47 грн/месяц.
Пока анархія. Как заявляют присутствующие на Telecom Ukraine представители
новых ОТТ-платформ, у них у всех есть договоры с правообладателями, в том числе и с
украинскими медиагруппами. Последние выставляют платформам довольно высокий
ценник. Например, StarLightMedia продает доступ к своим каналам по 6 грн в расчете на
каждого платного абонента. Но нынешние договорные отношения новых игроков
вызывают вопросы у более крупных. "По договорам работают, но отчитываются далеко не
за всех абонентов, а еще и отдают сигнал мелким провайдерам, за которых тоже никому не
отчитываются", - говорит Иван Шестаков из Megogo. "Очень мало тех, у кого права на
контент куплены легально и именно для OTT", - добавляет Куракин из МГУ. ОТТплатформы в Украине работают без лицензии, стоимость которой, по словам члена
Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания Олега Черныша, составляет 1,6 млн грн. В этом
провайдеры отличаются от операторов кабельного ТВ, которые платят государству
лицензионные сборы и которых пристально мониторит регулятор. OTTшники не
понимают, зачем им лицензия в принципе. Ведь государство, по сути, выдает за деньги
только красивый банк, который не сможет обезопасить их от пиратских интернет-сервисов
и недобросовестных конкурентов. Медиаэксперт Александр Глущенко считает, что сейчас
ОТТ-рынка как такового не существует. Пока есть только команды, пробующие свои силы.
Чтобы он превратился в серьезный бизнес, по его словам, необходимы равные правила для
всех игроков вне зависимости от технологии доставки сигнала. Второе важное условие кодирование бесплатных украинских каналов на спутнике. Третье - борьба с пиратскими
сервисами. Четвертое - до конца года медиасообщество ожидает принятия нового
профильного закона об аудиовизуальных услугах, в котором должны быть разрешены
основные проблемные моменты отрасли.
Читать полностью >>>
© Стас Юрасов
По материалам biz.liga.net
 ЕЛЕКТРОННІ ЗМІ

Редактор «ЛІГА.net»: В Україні низький попит
на економічну інформацію
17.09.2017

В середу, 13 вересня в Києві відкрили Центр вдосконалення
економічної журналістики. Засновники центру - Київська школа економіки
(KSE) та VoxUkraine. Навчання складатиметься з модульного офлайн-курсу
й дистанційного онлайн-курсу на платформі EdEra.
Чим зумовлена необхідність створення такого курсу - розповідали його засновники та
редактори ЗМІ - інформаційних партнерів: «Інтерфакс Україна» та «ЛІГА.net».
Що відбувається з сучасною діловою журналістикою. «Зараз економічна
журналістика, подібно до нашої економіки, перебуває у кризі», — зазначає Дмитро
Кошевий, заступник генерального директора інформаційного агентства «Interfax-Україна».
За його словами, економіка України є монополізованою — немає відкритих ринків та
онлайн-ринків, а запорукою існування щоденних економічних газет якраз є біржова
торгівля. «Це коли великий середній клас, у якого є акції, прокидається зранку і хоче
подивитися: “А що там сталося з моєю компанією?”. І заради цього він щодня читає такі
газети, — каже пан Кошевий. — У нас, окрім курсу валют, навряд чи є така інформація, яка
цікавить усіх щодня. І саме тому наша економічна журналістика здебільшого зосереджена
або в суспільно-політичних виданнях, або у щотижневих, що розповідають про такі питання
як податки, торгівля. Або ж у небагатьох нішевих виданнях». Одна з проблем сучасної
ділової журналістики — відтік людей із професії. Як зазначає головний редактор порталу
«ЛІГА.net» Олег Іванцов, він розпочався у 2009 році. Були певні спалахи зростання лише в
часи запуску таких великих проектів як Forbes, але вони були погашені загальною
тенденцією. Гальмує розвиток економічної журналістики також низький попит на
економічну інформацію й аналіз. «Це пов’язано з тим, що ми маємо справу з суспільством
телеглядачів. Не з суспільством власників, акціонерів, дуже часто навіть навіть не з
суспільством громадян», — зауважив Олег Іванцов.
Тепер щоб вижити нішевим ЗМІ, їм потрібно віднайти життєздатні бізнесмоделі. Раніше за існування ЗМІ платив рекламодавець або ж політичні діячі. Тепер це не
працює. «Рекламний ринок обвалився і всі думають про те, як залучити не корпоративного
клієнта, а фізичну особу. Тут в Україні є буквально два-три невдалих експерименти й у
цілому перед суспільством стоїть завдання вироблення такої кількості та якості контенту,
за який люди захочуть платити», — наголосив редактор. Він зазначив, що без притоку
грошей в індустрію в ній не буде сильних, мотивованих спеціалістів. Вони йтимуть із
професії — в консалтинг, піар, на держслужбу. Нині про економіку пишуть мало
журналістів, які би справді розумілися на темі. Бо більшість вишів не дає майбутнім
медійникам знань, потрібних для того, щоб бути хорошими професіоналами в цій сфері. «В
Україні 37 вишів навчає журналістики, але дуже мало де є економічна програма із
викладачами, які мають реальний досвід роботи в економічних виданнях, — зазначив
Борис Давиденко, CEO VoxUkraine. — У вишах журналістам не розповідають, що таке ВВП. І
нині армія журналістів, які працюють на сайтах чи телеканалах, висвітлюють економічні
питання, маючи дуже смутні уявлення про економіку. Ми хочемо виправити ситуацію й
дати можливість кожному журналісту України отримати базові економічні знання». За
словами Дмитра Кошевого, тепер вимоги до економічних журналістів є значно вищими, ніж
були ще десять років тому: «Коли ми приходили в неї, ми вчилися разом із ринком. Нині
базові знання економічного журналіста мають суттєво вищими, тому якщо ми, наприклад,
зараз пишемо про біткоіни — прийти людині з вулиці й почати щось писати про біткоіни
буде досить важко». Із цією метою Vox Ukraine та KSE і створили Центр удосконалення
економічної журналістики. За словами Бориса Давиденка, створено ініціативу на приватні
гроші без коштів донорів чи посольств. «Це велике досягнення, свідчення того, що бізнес
готовий робити внесок у якість журналістики», — зауважив керівник VoxUkraine.
«Журналісти задають рамки економічної дискусії, вона впливає на економічну політику.
Україна — це полігон економічних помилок, тож ми віримо, що журналісти зможуть
змінити цю ситуацію», — зазначає Борис Давиденко.
Читати повністю >>>
За матеріалами osvita.mediasapiens.ua
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Діалог влади та бізнесу: зустріч з Президентом
та представниками Уряду
14.08.2017

Представники Європейської Бізнес Асоціації та інших бізнесоб'єднань зустрілися з Президентом України Петром Порошенком,
Володимиром Гройсманом, Прем’єр-міністром України, а також командою Уряду.
Зустріч присвячена питанням стратегічного планування та реформування
економіки і державного управління, а також поточним проблемам та викликам
бізнесу в Україні. Можерував захід Борис Ложкін, Секретар Національної інвестради.
ПРЕЗИДЕНТ. Пан Порошенко поділився з присутніми ключовими аспектами роботи
влади за останній рік, зокрема розповів про хід реформ, позитивні зміни у роботі
державного апарату та головні досягнення, які вдалося втілити з моменту останньої
зустрічі Президента з бізнесом трохи більше року тому. Зокрема, Президент наголосив на
стабілізації економічної ситуації – маємо зростання ВВП протягом шести кварталів,
вступила в дію Угода про Асоціацію та безвізовий режим, зросла питома вага торгівлі з
Європейським Союзом, кардинально змінилася макроекономічна та макрофінансова
ситуація, зросли доходи до державного та місцевих бюджетів, відбулося зниження інфляції,
нарешті запрацювала система автоматичного відшкодування та електронний реєстр ПДВ.
Окремо пан Порошенко зупинився на реформі енергетичного сектора та змінах в аграрній
сфері, інфраструктурі та дорожньому будівництві, необхідності проведення приватизації.
Також Глава держави звернув увагу на проблеми, що мають значний вплив на діяльність
бізнесу, зокрема наголосив на необхідності прискорення імплементації судової реформи,
проведення медичної реформи та завершення пенсійного реформування та закликав
компанії активно підтримувати зміни. Водночас Президент звернувся до державних
органів, зокрема, правоохоронних, з закликом бути більш відкритими до спілкування з
бізнесом та громадськістю, переглянути підходи до проведення розслідувань та перевірок.
У цьому контексті створення Служби фінансових розслідувань не втрачає своєї
актуальності, а розгляд та прийняття відповідного законопроекту необхідний уже в
найближчий час.
ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР. Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України, поділився
конкретними кроками, які вже вдалося втілити, зокрема запровадити систему «Єдине
вікно» на митниці та систему державних закупівель Prozorro, а також запевнив, що
проблемні моменти роботи з практичним функціонуванням нововведень, про які говорить
бізнес, будуть вирішені. Пан Гройсман також розповів про першочергові плани –
найближчим часом буде внесений державний бюджет на 2018 рік, який не передбачає
жодного підвищення податків для бізнесу, буде завершено проведення судової та пенсійної
реформи, заплановано впровадження нового законодавства у сфері приватизації, введення
принципів корпоративного управління в державному секторі.
ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ. Анна Дерев’янко,
виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації, від імені присутнього бізнесу
подякувала Президенту та Прем’єр-міністру за можливість прямого діалогу, та зазначила,
що бізнес-спільнота не може не помічати позитивних змін, що відбуваються у державі. Так,
86% опитаних компаній-членів Асоціації планують розвиток бізнесу у 2018 році та
зацікавлені в інвестуванні в Україну. Однак для реалізації своїх планів компанії потребують
рівних правил гри, зокрема мова йде про податкову справедливість, детінізацію заробітних
плат, балансування видатків Пенсійного фонду, необхідність контролю над схемами
ввезення автомобілів в режимі транзиту, вирішення проблеми збільшення навантаження
на інфраструктуру – порти, залізницю, дороги, можливо, шляхом залучення приватних
інвестицій. Також пані Дерев’янко в черговий раз звернула увагу на ёрунтовні проблеми,
що продовжують заважати діяльності бізнесу в Україні, – це високий рівень корупції,
недосконалість судової системи, монополізація ринків, нестабільна фінансова система, тиск
правоохоронних органів, мінливе законодавство. До того ж, Європейська Бізнес Асоціація
підготувала та передала на розгляд Президенту перелік ключових проблемних для бізнесу
питань та пропозицій щодо їхнього вирішення, що включає численні галузеві питання, якто необхідність врегулювання стихійної інтернет-торгівлі, недопущення концесії у лісовій
галузі, запровадження медичної реформи, удосконалення механізму реімбурсації, ліквідації
дефіциту вагонів, протидії обігу фальсифікованої алкогольної продукції, удосконалення
процесу реєстрації ветеринарних препаратів, забезпечення рівних можливостей по
змішуванню для учасників зернового ринку, забезпечення доступу інноваційної агрохімії
на український ринок, удосконалення роботи системи «Єдине вікно» на митниці та багато
іншого. Сподіваємося, що наші питання будуть взяті в роботу під особистим контролем,
адже Глава держави запевнив, що потреби бізнесу не залишаться без уваги, і він усіляко
сприятиме реальними діями вдосконаленню бізнес-клімату в Україні.
Асоціація активно продовжує адвокацію та вже розпочали планувати наступну зустріч з Урядом зосередимося на роботі правоохоронних органах та незаконне втручання в операційну діяльність компаній. Якщо ви
стикалися з цією проблемою або володієте інформацією щодо таких випадків, будь ласка, контактуйте з
Iaroslava.Savastieieva@eba.com.ua

Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Європейської Бізнес Асоціації
Керівництво ФРУ у складі Міжвідомчої комісії
з питань протидії рейдерству

19.09.2017

Голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник захищатиме
інтереси і права бізнесу у складі Міжвідомчої комісії з питань захисту прав
інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств.
Зазначена платформа є консультативно-дорадчим органом Кабміну, який очолює
перший віце-прем'єр- міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. На основі
аналізу фактів порушень прав інвесторів, незаконного поглинання та захоплення
підприємств, порушення земельного законодавства комісія готує пропозиції про
формування і реалізацію відповідної державної політики й, зокрема про підвищення
ефективності діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у відповідній
сфері. До складу групи також включено міністрів та керівників державних служб, а також
НАБУ, СБУ, Генеральної прокуратури, голів профільних комітетів Верховної Ради, народних
депутатів. «Включення керівництва Федерації до складу міжвідомчої комісії важливо, зазначає заступник голови Комітету ФРУ з питань захисту бізнесу та прав власності Олег
Вачаєв. – Адже останнім часом почастішали випадки захоплення майна підприємств з
використанням правоохоронних і слідчих органів, державних виконавців і навіть за
допомогою сумнівних судових рішень. Наразі Федерація опікується принаймні чотирма
такими випадками - з ТОВ «Котлозавод Крігер» (м. Житомир), ПАТ «Науково-виробничий
центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», агропромхолдінгом «Астарта – Київ»
(обидва – м. Київ) та ПВКФ «Юг-Аталант» (м. Херсон) й має запропонувати свої пропозиції
захисту підприємств. Тому ми наполягаємо, аби робота оновленої комісії розпочалася
якнайшвидше». Нагадаємо, відбулося засідання Комітету Федерації роботодавців України з
підтримки експорту та залучення інвестицій. Разом з топ-менеджментом та
представниками членських підприємств ФРУ, бізнес-асоціаціями був розглянутий блок
питань, які необхідно вирішувати найближчим часом для підтримки українського експорту
та залучення інвестицій. Адже, як наголосив генеральний директор Федерації Руслан
Іллічов, стимулювання експорту є одним з пріоритетів роботи Федерації. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ФРУ
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Геннадій Чижиков: Торгово-промислові палати очолюють процеси
змін у бізнес-співтоваристві в усьому світі
20.09.2017

Президент ТПП України взяв участь у 10-му Світовому конгресі
торгових палат. 800 делегатів, 200 національних і регіональних палат, 100
країн світу – таким став цьогорічний World Chambers Congress у Сіднеї.
«Світу потрібна нова модель Chamber 2.0! Палата повинна бути ще ближче до
бізнесу, ще оперативніше задовольняти потреби своїх членів і відповідати на сучасні
виклики. Бізнес-модель майбутнього розвитку палат – це виклик перед усіма. Світ,
економіка і технології так швидко розвиваються, що палати мають очолити процеси змін у
бізнес-співтоваристві, активніше робити в ці процеси свій серйозний внесок. Це цікаві
виклики. Упевнений, що палата впорається, як і раніше це робила. Палатівському руху в
світі більше 400 років, в Україні – 165 років. Досвід є. Все вдасться», – сказав Геннадій
Чижиков. Світовий конгрес торгових палат проходить раз на два роки. Це найважливіша
глобальна подія для системи палат. Захід привітали принц Уельський, президент 72-ї сесії
Генасамблеї ООН, прем’єр-міністр Австралії, президент Світової Федерації Палат (WCF). На
10-му конгресі обговорили майбутнє палат і палатівського руху, найважливіші тренди в
світовій торгівлі, поділились міжнародним і локальним досвідом. …
Читати повністю >>>
За матеріалами пресс-центру ТПП України

АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ

Потребительские настроения украинцев остались
почти без изменений
18.09.2017

В августе 2017 года потребительские настроения украинцев остались
почти без изменений. Об этом ообщили в пресс-службе компании GfK Ukraine
со ссылкой на результаты ежемесячного исследования.
Так, в августе 2017 Индекс потребительских настроений (ИПН) составил 58,6, что на
0,1 п. выше, чем в июле. Индекс текущего положения (ИТП) уменьшился на 2,7 п. и составил
50,9. Состав этого индекса изменились следующим образом: - индекс текущего личного
материального положения (х1) составил 44,2, что на 3,1 п. ниже показателя в июле; - индекс
целесообразности крупных покупок (х5) уменьшился на 2,2 п. и установился на отметке
57,7. Индекс экономических ожиданий (ИЭО) увеличился на 1,9 п. и составил в августе 63,8.
Динамика составляющих этого индекса выглядит так: - индекс ожидаемых изменений
личного материального положения (Х2) увеличился на 1,2 п. по сравнению с прошлым
месяцем и равен 61,2; - индекс ожидаемого развития экономики страны в течение
ближайшего года (х3) увеличился на 2.2 п. и составил 57,8; - индекс ожидаемого развития
экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) составляет 72,2, что на 2,3 п. выше, чем
в прошлом месяце. «Индекс потребительских настроений украинцев стабилен уже четыре
месяца подряд. Единственное ухудшение в августе касалось только оценки текущего
положения, что может быть связано с дополнительными затратами части населения в
связи с началом учебного года», - комментируют аналитики GfK Ukraine.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Інвестори назвали основні причини
недовіри до Україні
18.09.2017

Корупція та недовіра до судової системи їх відлякують більше, ніж
військовий конфлікт та фінансова нестабільність. Про це повідомляє слухба
новин порталу biz.nv.ua
У серпні-вересні цього року Європейська бізнес-асоціація, інвестиційна компанія
Dragon Capital та Центр економічної стратегії провели опитування серед іноземних
інвесторів, щоби з'ясувати, що заважає залучати капітал до України. 92% з респондентів або
інвестують в Україну зараз, або інвестували у минулому. Результати дослідження
міжнародних компаній – наявних та потенційних інвесторів до України – показали, за
якими параметрами український інвестиційний клімат є неконкурентним та у якому
напрямку, насамперед, необхідно спрямовувати зусилля на державному рівні. Головними
бар’єрами для іноземних інвесторів в Україні, як і минулого року, є - широко
розповсюджена корупція та недовіра до судової системи (середня оцінка – 8 та 7 балів з 10
можливих відповідно). Респонденти цього року переконані, що негативний вплив на
інвестиційний клімат від монополізації ринків та захоплення влади олігархами вище (6
балів), ніж від військового конфлікту з Росією, а також непередбачуваності валютного
курсу та нестабільності фінансової системи країни (5 балів). Відповідно до результатів
дослідження частка опитаних іноземних інвесторів, що попри всі бар’єри прийняла рішення
інвестувати в Україну, та тих, хто активно шукає можливості для бізнесу в країні, трохи
збільшилась у порівнянні з показником 2016 року (до 40% та 22% відповідно). Отже, попри
негативні фактори, Україна залишається потенційно цікавою державою для залучення
інвестицій. Опитування здійснила компанія GfK Україна. Цього року в опитуванні взяли
участь 77 респондентів, серед яких клієнти Dragon Capital та іноземні інвестори-члени
Европейської бізнес асоціації.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Журналісти презентували платформу з показниками України
у світових рейтингах
28.09.2017

Українська Правда разом із Vox Ukraine і Zeitgeist Design
презентували проект-платформу, де розміщена інформація про індекси
України в ключових світових рейтингах.
Презентація відбулася в Українському кризовому медіацентрі за участі головного
редактора Української правди Севгіль Мусаєвою, заступника голови Адміністрації
президента Дмитра Шимківа, почесного президента Kyiv School Economics Тимофія
Мілованова. Також були присутні директор із зовнішніх зв’язків представництва Світового
банку в Україні Дмитро Деркач і директор із комунікацій UkraineInvest Любомир Маркевич.
У проекті зібрані індекси України у майже 40 ключових рейтингів, що за задумом авторів
повинно допомогти людям отримувати об’єктивну і повну інформацію про місце України у
світі. Рейтинги розділені за різними напрямами "Економіка", "Свободи", "Людський
капітал", "Корупція" та "Держава і безпека". Вказано візуальну динаміку за останні шість
років, географічні та глобальні сусіди України по рейтингах. "На першому етапі проекту
аналітики VoxUkraine відібрали понад 50 найбільш цитованих міжнародних рейтингів, у
яких представлено Україну. Для фіналізації списку ми запитали близько 10 експертів з
різних галузей, які індекси й рейтинги зі сфери їхніх професіональних інтересів вони
вважають найбільш репрезентативними та актуальними", - йдеться у поясненні до проекту.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
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Мировой рейтинг экономической свободы: Украина
оказалась в последней двадцатке
29.09.2017

Украина оказалась в последней двадцатке мирового рейтинга
экономической свободы. Об этом сообщается в докладе "Экономическая
свобода в мире: Ежегодный отчет-2017 Института Фрайзера".
Так, Украина заняла 149-е место в рейтинге из 159. Соседние с Украиной места
заняли Иран и Ангола. Для сравнения: в 2016 году Украина занимала 162-е место из 178.
Таким образом, наша страна опустилась ближе к концу списка – разница с последним
местом сократилась до 10 позиций из 16. Хуже, чем в Украине, ситуация с экономической
свободой сейчас обстоит в Иране, Чаде, Мьянме, Сирии, Ливии, Аргентине, Алжире, Конго,
Центральной Африканской Республике. Замыкает рейтинг Венесуэла. На вершине рейтинга
уже в который раз оказался Гонконг, на втором месте находится Сингапур, а тройку
лидеров замкнула Новая Зеландия. Далее идут Ирландия и Швейцария. Интересно
отметить, что в рейтинге отдельно проанализировали уровень экономической свободы
бывших коммунистических стран. Как показано в Приложении 1.7, сводные рейтинги EFW
в 2015 году (а именно этот год взят за основу в отчете) пяти бывших коммунистических
стран - Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии и Румынии – размещены среди 20 наиболее
свободных стран мира. Другие бывшие коммунистические страны, Армения (29) Албания
(32), Чешская Республика (42) Монголия (45) и Болгария (48) среди 50 лучших. Однако
такие страны как Босния и Герцеговина, Россия, Молдова, Азербайджан и Украина
занимают не самые высокие позиции в рейтинге.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам 112.ua
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
 МАКРОЕКОНОМІКА

Почему в Украину мало инвестируют
и как это справить
11.09.2017

Повышение инвестиционной привлекательности остается одной из
жизненно важных проблем нашего государства. Как же проложить путь
между инвесторами и украинскими компаниями?
События последнего года продемонстрировали, что глобальные игроки
переключаются на свои внутренние проблемы, поэтому перспективы «плана Маршалла»
для Украины остаются туманными. Поэтому бороться за инвестиции нам и в дальнейшем
придется наравне с другими странами. При этом недорогая рабочая сила, выгодная цена
активов, взятый курс на дерегулирование и содействие притоку иностранного капитала
пока не привели к существенному повышению инвестиционной привлекательности
Украины. Сегодня наша страна явно недооценена со стороны инвесторов, которые до сих
пор испытывают дефицит информации о точках для инвестирования в Украину. В этом
наша слабость, но, с другой стороны, такая ситуация скрывает значительные перспективы,
которые можно реализовать в ближайшем будущем. «Инвестиционная привлекательность
— это сочетание инфраструктуры для инвестиций и веры в страну и ее будущее», —
считает инвестбанкир Сергей Будкин, соучредитель и управляющий партнер FinPoint
Investment Advisors. Сергей будет модерировать панельную дискуссию «Инвестиционная
привлекательность Украины» во время четвертого Киевского международного
экономического форума (КМЭФ). Дискуссия соберет вместе экспертов топ-уровня, таких
как управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж,
вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Гудак, директор Офиса по
привлечению и поддержке инвестиций, главный советник Премьер-министра Украины по
вопросам инвестиций Даниэль Билак. Они расскажут о точках роста, привлекательных для
инвесторов, посоветуют, как разблокировать узкие места в регулировании на пути между
инвестором и украинскими компаниями, а также обсудят другие важные вопросы. В целом
в рамках КМЭФ 5–6 октября 2017 года состоится 20 панельных дискуссий и 10 круглых
столов. Участие в форуме примут экономисты с мировым именем, иностранные и
отечественные лидеры мнений, бизнесмены, государственные деятели, представители
ведущих международных компаний и инвестиционных фондов, политики и дипломаты.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
Харьковщина за год привлекла $75 млн инвестиций,
и это только начало
22.09.2017

Успешный выход Украины на международный рынок капитала
демонстрирует веру иностранных инвесторов в экономическое развитие
страны, но для дальнейшего привлечения инвестиций необходимо
разрабатывать готовые к реализации проекты.
"Наша встреча проходит на фоне позитивных сигналов, которые страна и экономика
получили по итогам размещения украинским правительством евробондов на $3 млрд. Cам
факт успешного выхода на внешние рынки заимствований впервые с 2014 года, а также
спрос инвесторов на украинские ценные бумаги, который более чем в три раза превысил
предложение, - это четкий позитивный индикатор. Индикатор того, что иностранные
инвесторы позитивно оценили ход реформ в Украине и верят в дальнейшее развитие
украинской экономики", - заявил на ІХ Международном экономическом форуме в Харькове
"Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы" Борис Ложкин, секретарь
Национального инвестиционного совета. "Я только что вернулся из Нью-Йорка, где
принимал участие во встрече Президента Петра Порошенко с представителями
крупнейших международных инвестфондов. Интерес к Украине возрос, инвесторы готовы
вкладывать в нашу страну", - подчеркнул Борис Ложкин. Он отметил, что выход на рынок
международного капитала открывает двери и для частного национального бизнеса. Задача
всех институтов украинского государства - создать условия для привлечения крупных
инвестиций. По словам Бориса Ложкина, большая проблема заключается в том, что готовых
к реализации инвестиционных проектов в Украине все еще критически мало. Над
решением этой проблемы работает Национальный инвестиционный совет, в том числе
вместе с Харьковской областной администрацией. Секретарь Совета подчеркнул, что
немалая заслуга в привлечении инвестиций принадлежит экс-губернатору и нынешнему
главе Администрации Президента Игорю Райнину, действующей главе Харьковской ОГА
Юлии Светличной и бизнесмену Александру Ярославскому. "Переход от планов к их
реализации всегда радует, особенно когда это происходит в родном городе. В прошлом году
на Форуме мы обсуждали перспективные проекты, которые область может предложить
иностранным инвесторам. Сегодня мы говорим о реальных результатах работы. Харьков
подписал ряд инвестиционных контрактов в машиностроительной, энергетической и ITиндустриях на общую сумму почти $75 млн, а также 7 меморандумов о сотрудничестве. Но
это только начало", - заверил Борис Ложкин.
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
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Будущее украинского бизнеса: три мнения
с Future Lab 2017
25.09.2017

На конференции Future Lab, которую ежегодно организовывает
коммуникационная группа Dentsu Aegis Network Ukraine, со сцены говорили
о будущем украинского бизнеса – прямо, честно и открыто.
Максим Бахматов, управляющий партнер проекта Unit City, человек, который
меняет Украину не словом, а действенными вещами. «Мы пытаемся создать место, где
результаты будут происходить чаще, чем в любой другой точке Украины. Unit City – это
некий «остров развития», территориальное объединение разных инновационных бизнесов
на 25 га. Мы собираем украинские компании, но экспорториентированные. Структуры,
которые понимают, что хотят каждый день находится в среде себе подобных и участвовать
в ежедневных мероприятиях. Будущее украинского бизнеса в том числе и за стартапами,
поэтому в нашей деятельности есть и конкурсы, и специальные программы для молодых
бизнесов. Один из мощных наших проектов – это ИТ-школа Unit Factory для талантливых
людей, где уже 1000 человек учится бесплатно. Главное требование к этим студентам –
остаться на ближайшие три года по окончанию учебы в Украине. Это и есть наше будущее.
Мы его создаем, и мы его меняем. Самая лучшая мотивация остаться работать в Украине –
это всячески показывать, что здесь лучше, чем везде».
Алена Гудкова, креативный руководитель и создатель «Кураж Базара», самый
яркий организатор благотворительных событий. «Мой девиз: “Что отдал – то твое”. Я
точно знаю, что отдавать и помогать – это тренд в бизнесе и за этим будущее. Хотя
бизнесмены и маркетинг-директора не всегда разделяют мою точку зрения. Компании,
которые до сих пор не отдают и не занимаются развитием социальной ответственности,
очень сильно отстают в развитии. Если бы благотворительность была позитивная и
модная, люди давно перестали бы собирать детям в детдома на обувь – она бы стала
неотъемлемой частью философии любого жизнелюба. Если базовые принципы людей не
сходятся на берегу, нет смысла начинать плаванье, будет много волн и преград и без
дырявого плота. Поэтому выбирайте свою команду и партнеров по ценностям, чтобы потом
не пиариться на скандалах!»
Владислав Чечеткин, сооснователь и совладелец Rozetka.ua. «Стремительное
развитие онлайна может привести к изменению ритейла и сокращению числа игроков.
Количество магазинов уменьшится, а в сегментах автосалонов, банков и сервисов в
офлайне их останется всего несколько. При этом некоторые категории товаров еще не
скоро перейдут в онлайн. Доля продаж одежды и продуктов питания превысит 50% в
онлайне не менее, чем через 10 лет. Интернет является ключевой частью consumer journey
до финального решения перед покупкой, 69% потребителей перед покупкой используют
интернет, чтобы узнать о товаре больше. В будущем эта цифра будет только
увеличиваться. В ближайшие пять лет, например, интернет-магазин Rozetka будет
развивать свой логистический центр и вместе с логистическим партнером предлагать
небольшим бизнесам услугу полного фулфилмента их товаров. Также в компании
готовятся к тому, что через 5–10 лет Rozetka станет частью глобальной e-commerceкомпании. Мировой ритейлер Amazon однозначно придет в Украину».
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
БЛОГ

Президент Украины Петр Порошенко
сменил кнут на пряник
08.09.2017

Президент
Украины
Петр
Порошенко
этим
летом
продемонстрировал дипломатические таланты и умение договариваться с
внешними партнерами на выгодных для себя условиях.
Нынешнему де-факто олигарху №1 пришлось пойти на определенные уступки,
однако можно не сомневаться, что в итоге он окажется в плюсе. Тотальное
давление на финансово-промышленные группы, которые не являются прямым
союзником президента, сменилось "раздачей слонов". Она затронула тех, кто
демонстрирует лояльность и готовность к сотрудничеству. Остальные
продолжают ощущать все прелести "деолигархизации". Ну и конечно, в заботах об
Украине не позабыты и собственные интересы.
Большая угольная сделка. В начале августа стало известно о заключении
госкомпанией "Центрэнерго" контрактов с американской угольной компанией XCoal
Energy&Resources на поставку до конца текущего года около 700 тыс. т. антрацита. Он
предназначен для Трипольской, Змеевской и Углегорской тепловых электростанций,
которые оказались отрезанными от традиционных источников снабжения – шахт,
расположенных на неподконтрольной территории. Причем цена закупки у американцев
оказалась дороже текущих цен – $113/т. Тогда как энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова,
например, закупает аналогичный по качеству антрацит в ЮАР по $100/т. Внятного
объяснения столь значительной разницы в цене от профильного министра энергетики и
угольной промышленности Украины Игоря Насалика не прозвучало. Он лишь заверил, что
это не коррупционная схема и все согласовано с Госдепартаментом США. И добавил, что
американцы заинтересованы в долгосрочных контрактах, рассчитывая поставить для
"Центрэнерго" не менее 2 млн т. угля. Генеральный директор Xcoal Эрни Трэшер в свою
очередь отметил, что поставки энергетического угля в Украину поддержат и создадут
сотни рабочих мест для шахтеров Пенсильвании. В этой связи вспоминаются предыдущие
призывы США к руководству Украины как можно скорее продать "Центрэнерго". Их
неоднократно озвучивал, в частности, тогдашний посол в Украине Джеффри Пайетт.
Данная тема также поднималась в Белом доме в ходе визитов в Вашингтон П.Порошенко и
премьера Владимира Гройсмана, а также предыдущего главы правительства Арсения
Яценюка. Теперь же за океаном не упоминают об этой теме - по крайней мере, в публичной
плоскости. Это позволяет сделать вывод, что вопрос был снят с повестки дня ценой некоего
компромисса. "Центрэнерго" перешло на американский уголь – что позволило заокеанским
властям в т.ч. улучшить ситуацию с занятостью и бюджетными платежами в Пенсильвании.
А в обмен на это в Белом доме не только "забыли" о приватизации украинской
госкомпании, но и закрыли глаза на такую "мелочь", что уголь в США закупается по
завышенной цене. Что дает основания предположить: президентская "Семья-2" от данной
сделки тоже не в накладе. Напомним, что еще в августе 2016 г. заместителем председателя
наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" назначен Александр Визир. Ранее он числился
помощником первого заместителя главы парламентской фракции БПП Игоря Кононенко –
многолетнего личного друга и бизнес-партнера президента. Другой бывший помощник
И.Кононенко, Владимир Державин, в настоящее время занимает должность заместителя
председателя Фонда госимущества Украины. Там он курирует деятельность компаний,
переданных в управление ФГИУ. В т.ч. и "Центрэнерго". Таким образом, "Семье-2" удалось
сохранить контроль над госкомпанией и избежать ее приватизации, в обмен на импорт
угля из США.
Энергетический пасьянс. Не менее показательно выглядят итоги августовской
продажи принадлежавших государству блокирующих пакетов по 25% акций в ряде
энергокомпаний. Объявленные ФГИУ биржевые торги по продаже блок-пакетов в
"Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго" не состоялись в виду отсутствия
заявок от потенциальных покупателей. Зато Фонду удалось продать аналогичные пакеты
акций
в
"Донецкоблэнерго",
"Киевэнерго",
"Западэнерго",
"Днепрэнерго"
и
"Днепроблэнерго". Все они входят в ДТЭК – компанию, управляющую энергетическим
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бизнесом владельца группы SCM Р.Ахметова. И как раз фирма Ornex Ltd. из орбиты SCM
стала покупателем. Т.е. Р.Ахметов упрочил положение на рынке украинской
электроэнергетики и довел свою долю в ряде подконтрольных энергокомпаний до близкой
к 100%. Тогда как "Одессаоблэнерго" контролирует российская бизнес-группа VS Energy
Александра Бабакова, Евгения Гинера и других представителей т.н. "лужниковской
группировки". В свою очередь, "Сумыоблэнерго" входит в орбиту группы Standard Energy,
принадлежащую российскому олигарху украинского происхождения Константину
Григоришину. И, наконец, "Донбассэнерго" до сих пор контролируется группой сына
беглого экс-президента Украины Александра Януковича, по данным СМИ. Совершенно
очевидно, что перечисленные персонажи не меньше Р.Ахметова заинтересованы в том,
чтобы стать единоличными владельцами этих энергокомпаний. Тем не менее,
объявленные торги по "Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго" не
состоялись ввиду отсутствия заявок. Это означает, что "подводные камни" могли быть
искусно расставлены чиновниками ФГИУ на этапе процедуры приема заявок для участия в
приватизационных аукционах. Конечно, можно задаться вопросом: "а для чего тогда
вообще было выставлять данные блок-пакеты на продажу, если их никто не хотел
продавать?". Однако ответ на поверхности – для полноты картинки. Все-таки если бы на
торги попали только активы, интересные SCM и которые впоследствии купила SCM –
картинка смотрелась бы не слишком привлекательно. По крайней мере, для западных
партнеров Украины. А так можно сказать, что внешне все приличия соблюдены. Остается
лишь вспомнить, что предыдущие госпакеты акций в перечисленных энергокомпаниях
ДТЭК купил в 2011-2012 гг. при В.Януковиче. Причем тогда владелец SCM заплатил даже
больше, чем сейчас. Например, 25% акций "Западэнерго" ФГИУ оценил в 347 млн грн. Тогда
как в 2011 г. такой пакет стоил почти 1,1 млрд грн. - исходя из 1,932 млрд грн., заплаченных
ДТЭК за 45% акций компании. Одним словом, Рината Леонидовича надо поздравлять с
очередным выгодным приобретением. Что же касается Петра Алексеевича, то с
поздравлениями в его адрес можно не спешить. И дело не только в том, что политическую
лояльность потенциальных конкурентов в борьбе за власть он пытается купить за
государственный счет – т.е. за счет 45 млн граждан Украины. Просто следует опять
вспомнить, что тоже самое делал и его предшественник в должности президента, щедро
раздавая лояльным ФПГ государственные "заводы-пароходы". Но от потери власти это его
в конечном счете никак не уберегло. Лояльность олигархов к В.Януковичу закончилась
очень быстро – едва они увидели для себя угрозу в его дальнейшем правлении. Никто из
владельцев финансово-промышленных групп в период Евромайдана не вспомнил о былой
"царской щедрости". Поэтому представляется удивительным нынешний "слив" госактивов.
Вот уж воистину: история никого и ничему не учит. По крайней мере, среди власть
предержащих. И потому имеет свойство снова и снова повторяться. Что же касается
остальных игроков рынка электроэнергетики, то выражать им сочувствие тоже не стоит
спешить. К примеру, те же "лужниковские" чувствуют себя в Украине как рыба в воде –
несмотря на временами прямо-таки неистовую антироссийскую риторику П.Порошенко.
Так, еще 7 марта текущего года Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО " ВС
Энерджи Интернешнл Украина" купить свыше 50% акций в ПАО "Черновцыоблэнерго".
Поэтому нынешний пустой выхлоп с "Одессаоблэнерго" – лишь элемент тактической
многоходовки. Тогда договорились, сейчас – нет. Очевидно, игра ведется на повышение
ставок.
Аграрные качели. С Олегом Бахматюком, владельцем агрохолдинга Ukrlandfarming
и коллегой по рейтингу самых богатых украинских бизнесменов, у президента непростые
отношения. Ранее Национальный банк Украины, возглавляемый Валерией Гонтаревой,
многолетним бизнес-партнером П.Порошенко, закрыл VA Bank и банк "Финансовая
инициатива", принадлежавшие О.Бахматюку. Тот считает действия В.Гонтаревой
рейдерством и даже обращался к П.Порошенко с открытым письмом, в котором просил
защитить свой бизнес от НБУ. Нацбанк пытался через суды выбить из О.Бахматюка
многомиллиардные долги по кредитам рефинасирования, выданным ранее для VA Bank и
"Финансовой инициативы". НБУ даже добился ареста расположенного под Киевом
поместья олигарха – в обеспечение своих исковых требований. О.Бахматюк, правда, этот
арест обжаловал, но суть не в том. Главное, что владельца Ukrlandfarming, несмотря на его
политическую поддержку нынешней власти в целом и дружбу, в частности, с нынешним
министром юстиции Павлом Петренко, трудно было причислить к фаворитам Банковой. В
отличие, допустим, от еще одного аграрного олигарха и долларового миллиардера Юрия
Косюка, владельца холдинга "Мироновский хлебопродукт" (тм "Наша Ряба" и т.д.). В
должности заместителя главы президентской администрации Ю.Косюк пробыл недолго: с
июля по сентябрь 2014 г. Но очевидно, что дружеские отношения с П.Порошенко при этом
сумел сохранить. Неудивительно, что именно "Мироновский хлебопродукт" оказался
главным выгодополучателем от распределения бюджетных дотаций по программе
господдержки сельхозпроизводителей в Украине. Нужны ли такие дотации для
сверхприбыльного в украинских условиях агробизнеса – тема отдельного разговора. Сейчас
речь только об их распределении. Так уж вышло, что в соответствии с правительственными
постановлениями, которыми определяются условия для предоставления финансовой
господдержки, ее главными получателями в январе-июне оказались "Мироновский
хлебопродукт" и… Ukrlandfarming. Им досталось 809 млн и 142 млн грн. соответственно. Это
42% и 14% от всего объема госдотаций сельхозпроизводителям, выделенным за I
полугодие т.г. Любопытно, что это вполне могут быть те самые легендарные "деньги
Януковича", с большой помпой возвращенные главой ГПУ Юрием Луценко из украинского
государственного Ощадбанка в украинский госбюджет – т.е. в распоряжение министерства
финансов. Дело было 30 апреля, если кто забыл. Изъятые средства поступили в спецфонд
госбюджета. Тогда же Кабинет министров Украины принял постановление о порядке их
использования. Согласно документу, 22,2% от суммы поступлений направлено в
распоряжение министерства аграрной политики и продовольствия. Именно оно
занимается выделением дотаций сельхозпроизводителям. Остается лишь напомнить, что
"украденные Януковичем у народа Украины деньги" П.Порошенко и премьер Владимир
Гройсман обещали направить на украинскую армию и на улучшение социальных
стандартов для граждан.
Каждому свое… Имевшая место "раздача слонов" не означает, что президент
сменил гнев на милость в отношении всех без исключения олигархов. К примеру, прессинг
в отношении ФПГ "Приват" Игоря Коломойского продолжается. Так, в июле
национализированный Приватбанк вернул в свою собственность 74 нефтебазы в связи с
неплатежами по кредитам. Заемщики перестали платить и мы вынуждены были вернуть их
имущество в собственность банка, пояснил 4 июля глава правления Приватбанка
Александр Шлапак. Поскольку большая часть кредитов Приватбанка была выдана
"приватовским" фирмам, по данным НБУ, – можно говорить о том, что нефтяной бизнес
группы И.Коломойского понес серьезные потери. Ведь банк теперь государственный и его
деятельность через лояльного главу НБУ может корректироваться президентским бизнесокружением по своему усмотрению. С вероятностью в 99,99% можно предположить, что
"отжатые" нефтебазы недолго пробудут на балансе госбанка: их продадут с целью
погашения кредитной задолженности. А покупателями, опять же с 99,99% вероятности,
станут "свои" люди. И 99,99%, что цена, которую они заплатят, окажется очень "вкусной":
т.е. значительно дешевле рыночной. И еще о банковских долгах и их взыскании. Как стало
известно из сообщений СМИ в конце августа, компания из группы ICU намерена
участвовать в аукционах, на которые Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ)
выставит активы украинских банков-банкротов. ...
Читать полностью >>>

© Виталий Крымов, «ОстроВ»

По материалам ostro.org

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

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

