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Chrematistic
Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал
науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество …
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Призрак изменений. Почему в Украине
буксуют реформы
22.11.2017

Несмотря на рост позиций Украины в рейтинге Всемирного банка,
большая часть обещанных Коалиционным соглашением 2014 г. економических реформ до сих пор не реализована
Фискальная реформа. Реформа фискальных органов стала одним из ключевых
элементов Коалиционного соглашения. Согласно этому документу ещё в I квартале 2015 г.
нардепы обещали пересмотреть размеры Единого социального взноса, уменьшив его до
18%. Депутаты действительно снизили ЕСВ до 22%. Для бизнеса это лучше, чем 35%,
которые отчисляли за каждого работника до 2015 г, однако явно недостаточно для вывода
экономики из тени. Напомним: по подсчётам Минэкономразвития, в I квартале этого года
уровень теневой экономики составил 37% от ВВП. Это на 6% меньше в сравнении с
аналогичным периодом 2016 г, но всё равно непозволительно высоко. Министр социальной
политики Андрей Рева в интервью Фокусу открыто признавал, что деятельность ГФС
направлена в первую очередь на затыкание бюджетных дыр за счёт сбора налогов. Поэтому
с точки зрения бизнеса выгоднее оставаться в "серой" зоне. Без коренного изменения
подхода государства к фискальной политике эту ситуацию не изменить. Однако пока
бизнес дождался от государства лишь "косметических" изменений наподобие создания
открытого реестра возмещения НДС. Хотя всё в том же Коалиционном соглашении
прописана необходимость разделения сервисной и правоохранительной функций
фискальной службы путём образования единой службы финансовых расследований.
Правительство одобрило соответствующий законопроект ещё в марте этого года, однако
до сих пор новая служба так и не заработала. Пока Кабмин с Минфином не могут
договориться, кому именно будет подчиняться новая структура. По факту контроль за
соблюдением законодательства в экономической сфере контролируется ГФС, СБУ и
Нацполицией. По словам исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации
Анны Деревянко, такое положение вещей позволяет заблокировать работу "неугодной"
компании, а значит, открывает путь коррупции. Помимо этого, создание единой службы
финансовых расследований - одно из требований МВФ. Его невыполнение ставит под
угрозу сотрудничество с международными кредиторами. Много вопросов вызывает и
кадровая политика правительства в отношении ГФС. После отстранения в марте Романа
Насирова в статусе и. о. фискальным ведомством руководит Мирослав Продан, который при
Януковиче занимал руководящие посты в винницкой таможне. С тех времён за ним тянется
шлейф упоминаний в коррупционных скандалах. Самый яркий из них - неоднократные
сообщения в СМИ о причастности нынешнего главы ГФС к "ореховым схемам" - экспорту
грецких орехов через фирмы-прокладки по заниженным ценам. В частности, Продана
связывают с неким Чебурашкой, работником винницкой таможни Вячеславом Тишковским,
который якобы передавал вознаграждение за орехи лично Продану. В комментарии Фокусу
ГФС не подтвердила и не опровергла информацию о личных связях Продана с Тишковским,
да и с "ореховыми схемами" вообще, сославшись на желание оперировать фактами, а не
допущениями. Впрочем, разбираться в деталях биографии Мирослава Продана - задача
правоохранителей. Однако то, что фактический глава ГФС назначен без консультаций с
бизнесом - факт. И это, как и описанные выше промедления с реформами, позволяет
утверждать, что правительство Владимира Гройсмана, как и предшественники, относится к
фискальным органам, как к "ручной" структуре. А значит, надеяться на реальное
облегчение условий для ведения бизнеса в Украине пока не стоит.
Земельная реформа. Для проведения земельной реформы, в соответствии с
Коалиционным соглашением, нужно отдать землю за пределами населённых пунктов в
управление территориальным громадам, как это было до 2002-го. Передача земли в
коммунальную собственность местных общин необходима для более эффективного её
использования. "В Украине органы самоуправления контролируют менее 10% всех
неприватизированных земель. Остальное контролируют центральные органы
исполнительной власти. Крупнейший распорядитель - Госгеокадастр. И это мощнейшая
коррупционная вертикаль", - считает эксперт по земельным вопросам Андрей Мартын. 9
ноября на голосование должны вынести проект закона "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины относительно управления земельными
ресурсами в границах территориальных громад и урегулирования других вопросов в сфере
земельных отношений". В случае принятия документа распоряжаться землями будут
местные власти. За Госгеокадастром закрепят лишь функции госнадзора. "Поддержка
законопроекта в профильном комитете есть со стороны всех фракций. Ну а голосование в
зале зависит от многих факторов, в том числе и от того, что предпочтут нардепы - работу в
зале или поход в буфет", - комментирует ситуацию нардеп от БПП Сергей Хлань. Ещё одна
проблема - инвентаризация земель. Коалиция пообещала провести её до 2016 года. Но эта
миссия провалена. "Процедуры регистрации земельных участков и оформления прав на них
настолько забюрократизированы и коррумпированы, что многие государственные и
коммунальные предприятия пытаются не ввязываться в канитель с оформлением
используемой земли. Совокупные затраты на её оформление с учётом коррупции могут
достигать нескольких миллионов гривен и занять не один год", - поясняет Мартын.
Большая приватизація. В 2015 году министр финансов Наталья Яресько оценила
возможные поступления в бюджет от приватизации крупных госактивов в 17 млрд грн. В
реальности в 2015-м и 2016-м удавалось выручить лишь по несколько сот миллионов
гривен за счёт объектов малой приватизации. В этом году ситуация несколько
улучшилась. За счёт продажи остающихся в собственности государства блокпакетов
облэнерго ФГИ выручил около 3,5 млрд грн. Ещё 4,5 млрд намерен получить до конца года.
Но до плановых цифр это по-прежнему далеко. Масштабная приватизация вновь
затягивается. К примеру, ФГИ пытается в очередной раз выставить Одесский припортовый
на аукцион весной 2018 года. Однако за заводом числится долг в $250 млн перед DF Group
Дмитрия Фирташа. Государство должно решить: реструктуризировать долг либо включить
его в стартовую цену. Но пока с этим не определились. Среди больших лотов приватизации
в начале 2018 года ФГИ запланировал продажу Запорожского алюминиевого комбината, а
также пяти облэнерго: Тернопольоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Харьковоблэнерго,
Хмельницкоблэнерго, Николаевоблэнерго. Но вопрос, насколько успешными будут
аукционы, открыт. И. о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров отмечает, что сейчас
потенциальные инвесторы просто не могут разобраться в законодательной базе по
приватизации. Приватизационную деятельность регулируют семь законов, под них
прописано множество подзаконных актов. Ситуацию может исправить новый закон о
приватизации, однако он пока не принят. То есть на интерес крупных инвесторов к
украинскому M&A рынку в ближайшее время надеяться не стоит.

ТНК & МІЖНАРОДНІ НОВИНИ

КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ

Трудовая реформа. Бизнес ожидает от государства и принятия нового Трудового
кодекса, проголосовать за который планировалось ещё в І полугодии 2015-г. Существенные
изменения в этот документ последний раз вносились в 60-х годах. Новый Кодекс законов о
труде призван защищать как работодателя, так и наёмного работника. Например, первые
получат право вести видеонаблюдение за сотрудниками и увольнять "засидевшегося" на
больничном работника. Кроме того, в новой редакции легитимирована распространённая в
последние годы практика удалённой работы. Работники же получат гарантии соблюдения
принципов гендерного равенства и запрет на увольнение сотрудников, которым осталось
до пенсии менее трёх лет. Этой осенью ВР рассматривала документ. В кодекс внесли более
1,5 тыс. правок, однако окончательного вердикта депутатов пока нет.
Реформа угольной отрясли. Один из ключевых вопросов украинской энергетики реформирование убыточных госшахт. Министр энергетики Игорь Насалик уже давно
говорит о намерении оптимизировать работу 32 шахт Минэнерго. Восемь перспективных
предприятий ведомство планирует оставить себе, 14 приватизировать, 11 ликвидировать.
Как сообщили Фокусу в министерстве, на сегодня предприватизационную подготовку
прошли пять шахт. Непосредственно к приватизации государство приступит в 2020 г, после
проведения реорганизации угледобывающих госпредприятий и их подчинения одному
юрлицу. Однако эксперты в успех верят мало. "Возможно, нашлись бы добросовестные
инвесторы для нескольких шахт, где есть большие запасы угля. Но чиновникам выгоднее
их просто разграбить до конца", - говорит председатель Независимого профсоюза горняков
Михаил Волынец, отмечая, что на предприятиях продолжают действовать коррупционные
схемы и "институт смотрящих". Более того, по словам Волынца, производительность
госшахт упала на 30% по сравнению с прошлым годом, в то время как показатели добычи
на шахтах ДТЭК Рината Ахметова выросли примерно на 10%. О том, что украинские
госшахты вряд ли заинтересуют инвесторов, говорит и директор Центра исследования
энергетики Александр Харченко. "Есть проблема с отсутствием рыночных индикаторов
цены угля. Когда мы имеем монополиста ДТЭК, контролирующего добычу угля на 75%, не
имея открытого рыка для формирования цен на уголь, ни один инвестор на приватизацию
таких объектов не пойдёт", - поясняет эксперт.
Реформа речных перевозок. Речные перевозки в Украине за последние несколько
лет практически неразрывно связывают с компанией "Нибулон" Алексея Вадатурского.
Этим летом он пробовал привлечь внимание к проблемам водных перевозок турне "баржи с
арбузами" из Херсона в Киев. Однако дальше соцсетей вопрос не продвинулся. В Мининфраструктуры уверены, что потенциал водных путей сообщения в Украине недооценён, тогда
как наша страна - стратегический игрок в системе европейского внутреннего судоходства.
"Стоит задача не столько увеличить поступления в бюджет, сколько переориентировать
перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом на реку", - поясняет
заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань. В ведомстве Владимира Омеляна
подчёркивают, что интерес к украинским водным путям у европейцев есть. Однако
активизироваться внутренние водные перевозки смогут только после принятия закона "О
внутреннем водном транспорте". Баталии вокруг этого законопроекта в ВР развернулись
ещё летом. По сути вопрос заключается в том, смогут ли получить доступ к украинским
рекам суда под иностранными флагами и каков будет речной сбор. По словам Довганя,
законопроект внесут на голосование в начале декабря. Однако станет ли он в этом году
законом - большой вопрос.
Реформа учёта коммунальных услуг. Шоковые повышения тарифов с 2015 года в
правительстве обещали компенсировать введением системы более эффективного учёта
ресурсов и услуг. Принцип прост: сколько потребил, за столько и плати. Именно для
соблюдения этого принципа в июне и был принят Закон "О коммерческом учёте тепловой
энергии и водоснабжения". В соответствии с ним до октября 2018-го все жилые и нежилые
помещения должны быть оснащены придомовыми счётчиками учёта потребления воды и
тепла. Однако в Офисе эффективного регулирования BRDO отмечают, что в этом
отопительном сезоне закон не заработает. По информации, размещённой на официальном
сайте Минрегионстроя, по состоянию на июль этого года уровень оснащённости жилых
домов придомовыми счётчиками тепла составляет около 70%. Квартирных счётчиков
тепла установлено ещё меньше. Наряду с установкой счётчиков существуют и
регуляторные проблемы. По словам координатора жилищно-коммунальных программ
гражданской сети "Опора" Татьяны Бойко, чтобы закон заработал, Минрегионстрою ещё
предстоит разработать около 20 подзаконных актов. "Будет тяжело доказать, какую часть
должен оплачивать потребитель, кроме того, что показал его индивидуальный счётчик.
Если говорить о тепле, то тут немного проще: оно обсчитывается по квартирам. Что
касается воды, я пока не представляю, какие должны быть основания, чтобы тут делались
доначисления", - подытоживает Татьяна Бойко.
Реформа социального страхования. Отдельный раздел в Коалиционном
соглашении посвящён развитию системы негосударственного социального страхования и
прекращению финансирования из Фонда социального страхования расходов,
непосредственно не связанных со страхованием работников, - таких как санаторнокурортное лечение, декретные отпуска или мероприятия по переобучению в случае
безработицы. Также предстоит создать систему общеобязательного государственного
медицинского страхования, в которую будет включено также страхование от несчастных
случаев на производстве, профзаболеваний и временной неработоспособности. "Система
социального страхования в Украине устарела. Украина всё ещё не перешла на европейские
стандарты соцстрахования. У нас никак не уйдут от советских устоев в этом вопросе", говорит руководитель Института гражданских свобод Галина Третьякова. По её словам,
принципы обновлённой системы соцстрахования нужно выписывать практически с нуля,
меняя структуру управления фондами, подходы к расчёту и распределению единого
социального взноса. Чтобы ситуация менялась, необходимо проводить структурные
реформы и готовить системные документы. Этого пока нет. "Минсоцполитики очень
неохотно идёт на контакт с депутатами. Взять хотя бы законопроект о пенсионной
реформе. Он разрабатывался без обсуждения с депутатами, был зарегистрирован
буквально за два дня до голосования. Взаимодействия с парламентом не было, оказывалось
давление со стороны Кабмина, чтобы проталкивать решения", - объясняет ситуацию
нардеп от "Самопомочи" Наталья Веселова. Одним словом, примеров неудавшихся реформ
можно привести массу. Создаётся впечатление, что правительство Владимира Гройсмана
большую часть усилий сосредоточило на "косметическом ремонте" украинской экономики..
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 РОБОТА В КОМІТЕТАХ. ТИМЧАСОВІ КОМІСІЇ

НА ПОЧАТОК
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
СУДОВА СИСТЕМА

Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко взяла участь у Міжнародній
конференції "Система регіональної безпеки у Східній Європі. Місце і формати залучення
України". докладніше
15.11.2017



НОВИНИ РЕГІОНІВ
МІЖНАРОДНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ



ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
БЛОГ

У Комітеті з питань податкової та митної політики відбулися слухання на тему: "Про
роботу Уряду щодо забезпечення ефективного функціонування системи протидії
формуванню "схемного" податкового кредиту з податку на додану вартість". докладніше
У Комітеті створено Робочу групу з питань контролю за станом виконання Національної
стратегії у сфері прав людини. докладніше
16.11.2017



ФОКУС



У Києві відкрилася виставка «100 років боротьби:
Українська революція 1917-1921»



15.11.2017

У Києві 15 листопада відкрилася виставка “100 років боротьби:
Українська революція 1917-1921”. Інсталяція розповідає в простій та цікавій
формі про події Української революції.
Експозиція з 20 банерів приурочена 100-річчю проголошення Української Народної
Республіки. В дизайні експозиції задіяно більш ніж 250 унікальних документів та
фотографій. “Цьогоріч Україна відзначає століття Української революції 1917-1921 рр. Вже
відбулася низка важливих заходів присвячена цьому ювілею. Зокрема, урочиста сесія
Верховної Ради з нагоди століття українського парламентаризму, урочисте засідання
Кабінету Міністрів з нагоди 100-ліття першого українського уряду. А 20 листопада будемо
згадувати ще одну важливу дату – 100 років проголошення Української Народної
Республіки. Цей крок став одним із найважливіших на шляху до створення українцями
незалежної держави, її перетворення в самостійний суб’єкт міжнародної політики. Проте
виставка, яку ми презентуємо сьогодні не лише про згадані події. Її завдання показати весь
перебіг Української революції, визрівання політичної еліти та суспільства від ідей автономії
до цілковитої незалежності, та головне до готовності захищати цю незалежність із зброєю в
руках. Українська революція 1917-1921 років один із найважливіших для нас уроків історії,
який демонструє жертовність українців у боротьбі за свободу, а разом з тим застерігає як
дорого може коштувати незгода між ними”, - розповів Голова Українського інституту
національної пам’яті Володимир В’ятрович. Виставка розповідає десять історій провідників
революційного руху та детально висвітлює різні аспекти творення Української державності
1917-1921 рр. «Співробітники Українського інституту національної пам’яті вирішили
підготувати цю виставку і розповісти про те, якою була революція 1917-1921 рр., хто її
очолював, які були її здобутки і досягнення. Це важливо, оскільки радянська історіографія
усіляко спотворювала цю подію, а тепер ми маємо відновлювати правдиву історію
Української революції. У виставці представлена галерея видатних діячів, її лідерів, які
формували ідеологію і порядок денний революційного руху», - зазначив один з авторів
виставки Ярослав Файзулін. Завдяки інсталяції всі охочі можуть перенестися в минуле
століття та ознайомитися як, починаючи з весни 1917 року, відбувалося становлення
української держави – розбудовувався державний устрій, працювали урядові організації,
вводилась українська грошова одиниця, діяла церква, розвивалися власне військо і флот,
освіта й культура. Виставка діятиме півроку. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та
відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини. докладніше
Комітет розглянув результати аудиту Рахункової палати щодо ефективності
використання субвенції держбюджету на компенсацію ризику населення, яке проживає
на території зони спостереження. докладніше
Відбулася зустріч членів Комітету з питань європейської інтеграції з Віце-прем’єрміністром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. докладніше
17.11.2017










Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України розглянув
проект Закону щодо оптимізації роботи комітетів парламенту. докладніше
Комітет з питань національної безпеки і оборони розглянув проект Закону про
особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над
тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. докладніше
У Комітеті з питань аграрної політики та земельних відносин відбулась робоча зустріч
щодо перспектив законодавчого врегулювання проведення консолідації земель
сільгосппризначення. докладніше
Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує Верховній Раді прийняти у
другому читанні проект Закону про Державний бюджет України на 2018 рік з
урахуванням пропозицій Комітету. докладніше
Комітет розглянув інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту використання
коштів держбюджету на забезпечення діяльності сил цивільного захисту. докладніше
20.11.2017



Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу та в цілому законопроект щодо продовження слідчими
органами прокуратури досудового розслідування кримінальних проваджень. докладніше
21.11.2017



Комітет підтримує проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо рентної плати за спеціальне використання води. докладніше
22.11.2017



Комітет з питань бюджету провів виїзне засідання у Сумах. докладніше
23.11.2017



Під егідою Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування в Донецькій області відбувається Форум «Децентралізація:
сучасний стан та перспективи розвитку». докладніше
24.11.2017



Покращення організації надання адміністративних послуг на території проведення
антитерористичної операції обговорюються на Форумі "Децентралізація: сучасний стан
та перспективи розвитку" у місті Краматорськ Донецької області. докладніше

 КЕРІВНИЦТВО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ (СПІКЕР)

 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Голова Верховної Ради України підписав у п’ятницю
три знакових для суспільства Закони України
ВР відмовляється розглядати скорочення
кількості своїх комітетів

17.11.2107

16.11.2017

Народні депутати України не підтримали включення до порядку
денного законопроекту (№6256) про внесення змін до законів щодо
оптимізації роботи комітетів парламенту.
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", головуючий на пленарному
засіданні в четвер двічі ставив на голосування включення до порядку денного цього
законопроекту, проте питання набрало лише 193 та 196 голосів народних депутатів за 226
мінімально необхідних. Законопроект передбачає, що Верховна Рада на першій сесії нового
скликання створює не більше ніж 20 комітетів. Назви і предмети відання комітетів, як
правило, мають співвідноситися зі сферами діяльності міністерств. Крім того, документ
пропонує передбачити в законі про центральні органи виконавчої влади, що Кабінет
Міністрів за поданням прем'єр-міністра може створювати не більше ніж 20 міністерств.
Нині законодавство не передбачає обмеження у кількості комітетів у парламенті або
міністерств, які можуть бути створені. У Верховній Раді VIII скликання існує 27 комітетів і
контрольна комісія парламенту з питань приватизації.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

 ЗАСІДАННЯ ПАРЛАМЕНТУ

14.11.2017



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
15.11.2017




Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулися парламентські слухання на тему: «Формування та реалізація державної
молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації» (відео). докладніше
16.11.2017




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

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав три
знакових для суспільства Закони України. Про це він повідомив у
п’ятницю в інтерв’ю парламентському телеканалу «Рада», передає
прес-служба Апарату Верховної Ради України.
А.ПАРУБІЙ

Зокрема, підписано закон Про державні фінансові гарантії медичного
обслуговування населення (проект № 6327). «Цей документ затримувався через внесення
постанови про його неприйнятність. Згадана постанова була відхилена - це відкрило мені
шлях для підписання медичної реформи, я направив її на підпис Президенту», - сказав
А.Парубій. Також сьогодні підписано важливий комплексний закон «Про житловокомунальні послуги» (проект № 1581-д), який ухвалено на попередньому тижні. «Це теж
дуже реформаторський закон і, сподіваюся, що він ближчим часом також буде підписаний
Главою Держави», - зазначив А.Парубій. Голова Верховної Ради підкреслив, що для нього
особисто, напередодні річниці Революції Гідності важливим було ухвалення рішення про
внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції,
учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб» (проект № 5697). «Суть
цього законопроекту полягає в тому, щоб усіх учасників Революції Гідності які загинули, які
отримали поранення, прирівняти до статусу учасника бойових дій. Але між першим і
другим читанням до мене звернулися члени родин героїв Небесної сотні і вони
запропонували, щоб був введений окремий, спеціальний статус для постраждалих
учасників Революції Гідності. З цього приводу виникла юридична дискусія щодо введення
нового статусу - це передбачало і нового оформлення у законодавстві», -сказав А.Парубій і
пояснив, що «на щастя, і на рівні Комітету, і на рівні Уряду, а власне Уряд виступив
ініціатором цього проекту, знайшли компромісне рішення: виокремили в законі окремий
статус постраждалих учасників революції гідності і надали такі самі пільги, як учасникам
бойових дій». «Держава тим самим вшанувала тих героїв, які на Майдані віддали своє життя
за Україну і наше майбутнє», - наголосив А.Парубій.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

17.11.2017



Година запитань до Уряду (відео). докладніше
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Зареєстровані за поточний тиждень >>>
ЗАКОНОПРОЕКТИ

2

Прийняті на поточній сесії >>>

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

А.Парубій у вівторок затвердив Комунікаційну Стратегію
Верховної Ради України

ГПУ вызвала на допрос нардепа
Евгения Бакулина

21.11.2017

Голова Верховної Ради затвердив Комунікаційну стратегію ВРУ - один
із пунктів Плану дій, що розроблений Ініціативою «Відкритий парламент» на
реалізацію міжнародної Декларації відкритості парламенту.
А.Парубій наголосив, що Комунікаційна стратегія Верховної Ради України – «це
цілісний документ, до розробки якого долучились народні депутати, Апарат Верховної
Ради, міжнародні експерти, журналісти, громадськість за сприяння Ініціативи «Відкритий
парламент», що підтримується проектом ЄС-ВРУ-ПРООН «Рада за Європу». Голова
Парламенту подякував за допомогу та підтримку керівнику Проекту ЄС-ПРООН «Рада за
Європу» Джонатану Мерфі та його команді, журналістам, громадському активу за
конструктивну позицію в процесі формування Стратегії. «Процес напрацювання стратегії
був абсолютно публічним – усі зацікавлені могли долучитись до її створення, надати та
обґрунтувати свої пропозиції до документу», - зазначив А.Парубій. Він звернув увагу на те,
що Стратегія - це «цілісна покрокова програма якісних змін комунікацій, як всередині
Парламенту, так і між Верховною Радою України та широкою громадськістю». А.Парубій
підкреслив, що «головним завданням Комунікаційної стратегії визначено підвищення рівня
довіри до Верховної Ради України та сприйняття її як ефективної інституції серед громадян
України, організацій громадянського суспільства, засобів масової інформації та
міжнародних аудиторій, а серед наших основних цілей – донести до громадян України
вичерпну і правдиву інформацію про діяльність Парламенту в умовах реформування, а
також забезпечити активну участь громадськості в процесі прийняття рішень». Голова
Парламенту зазначив, що для реалізації озвучених цілей на Верховну Раду чекає низка
ефективних змін: передбачається створення єдиного комунікаційного департаменту,
запровадження кодексу етики українського парламентарія, покращення умов роботи
журналістів у приміщенні Верховної Ради завдяки створенню прес-центру. Окрім того, розпочне роботу інформаційно-довідковий центр – приміщення з вільним доступом для
громадян, неурядових організацій та журналістів. Не менш важливим кроком є
затвердження обов’язкового публічного звітування керівництва Верховної Ради, лідерів
політичних партій. Парубій висловив переконання, що реалізація Комунікаційної стратегії
Верховної Ради України не лише покращить імідж Парламенту, а й запустить процес
реальних змін в комунікаціях органів державної влади з громадськістю. «Лише у діалозі ми
зможемо досягти поставлених цілей – побудувати ефективну європейську державу і цим
забезпечити благополуччя українського народу», - сказав Голова Парламенту і підписав
розпорядження про введення в дію Комунікаційної Стратегії Верховної Ради України.
Читати повністю >>>

Читайте також: Презентація Комунікаційної
стратегії ВРУ на 2017-2021 рр. (відео) >>>

За матеріалами rada.gov.ua

15.11.2017

Генеральная прокуратура вызвала на допрос 17 ноября
народного депутата Евгения Бакулина (фракция "Оппозиционный
блок"). Повестка опубликована на сайте Генпрокуратуры.

Е. БАКУЛИН

Указано, что следователи 17 ноября в 9:00 намерены провести с Бакулиным
следственные действия в рамках расследования уголовного производства, открытого 31
января 2013 г. Производство касается правонарушений, совершенных должностным
лицами Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства экономики
и Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", что нанесло государству
ущерб в размере 2,2 млрд грн в период с марта 2010 г. по февраль 2014 г. Напомним, в июле
генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура готовит представление на снятие
неприкосновенности с депутата Бакулина. "На основании свидетельств [Александра]
Кацубы можно готовить представление по привлечению к уголовной ответственности
Бакулина", - заявил он. Александр Кацуба - бывший замглавы "Нафтогаз Украины". Он был
задержан в июне 2016 г. по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.
255 (создание преступной организации) и ст. 191 (присвоение имущества путем
злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Весной 2017г. он заключил
сделку со следствием, внес залог в 100 млн гривен и дал показания на организаторов
известных ему схем. Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 г. по март 2014
г. В марте 2014 г. чиновника задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных
размерах. По словам главы МВД Арсена Авакова, Бакулин задержан по трем расследуемым
Следственным управлением МВД эпизодам действия преступной группы, которая нанесла
ущерб государству на сумму около 4 миллиардов долларов США. 25 апреля Печерский суд
Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн, а позже он сумел избраться в Верховную
Раду. Отметим, что "Нафтогаз" является одной из крупнейших компаний Украины. Он
монополист по транспортировке газа по транзитным газопроводам, монополист по
транспортировке нефти по нефтепроводам, крупнейший добытчик газа и нефти в Украине.
В 2013 году компания получила 12,5 млрд грн убытков при доходе 74,6 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам lb.ua

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
 ПРЕЗИДЕНТ

Президент України зустрівся з Президентом групи
Світового банку
 НАРОДНІ ДЕПУТАТИ

14.11.2017

Нардеп Яценко отримав 2 кримінальні справи через
розслідування “Наших грошей”
09.11.2017

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала два
кримінальних провадження стосовно народного депутата Антона
Яценко. Про це у відповідь на звернення юристів bihus.info
А. ЯЦЕНКО
повідомили у Генеральній прокуратурі України.
Депутату з фракції “Відродження” інкримінують зловживання владою (ст.364 ч.2
ККУ) та незаконне збагачення в особливо великих розмірах (ст.368-2 ч.3 ККУ).
Розслідування доручено Національному антикорупційному бюро. Нагадаємо, влітку 2017
журналісти “Наших грошей” з’ясували, що на тестя народного депутата Антона Яценка,
причетного до низки корупційних схем національного масштабу, записаний палац на 1500
кв.м. Також тесть нардепа є власником низки елітних квартир та комерційної нерухомості.
Попри це тесть депутата живе у селі під Києвом, а всю нерухомість отримав у подарунок від
самого Яценка, йдеться у розслідуванні «ТестеСховище» Лесі Іванової для програми «Наші
Гроші з Денисом Бігусом». Передусім мова йде про палац у елітному селищі Козин під
Києвом: на 1,33 га землі розташовані будинок загальною площею 1 520 кв.м., професійний
тенісний корт, басейн, т.д. Крім цього, депутата Яценко підозрюють у зловживанні
службовим становищем у сфері держзакупівель, через контроль СГО “Тендерна палата
України”. Нагадаємо, діяльність спілки ГО «Тендерна палата України» вважають однією з
найбільших загальнонаціональних корупційних схем. У 2006-2008 рр. охочі взяти учать у
тендері мали подати замовнику низку документів, однак зробити це напряму не могли: між
учасником і замовником вклинювався приватний посередник, якому учасник змушений був
платити за різні послуги – консультації, оформлення документації, витяги, оголошення т.д.
Згідно з підрахунками ГоловКРУ, лише за перші півроку ця схема витягла з кишень
учасників тендерів 930 млн грн. (на той час - 200 млн дол.). Відтак за 2,5 роки існування
могла спричинити збитків на 1 млрд дол. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами bihus.info
У ГПУ хочуть стягнути з нардепа Дерев’янка 62 млн грн
податків з доходу 500 тис. на рік
14.11.2017

В Генеральній прокуратурі України порушили кримінальну
справу проти народного депутата Юрія Дерев"янка за начебто
несплату ним близько 62 мільйонів гривень податків за 2015 рік.

Ю.ДЕРЕВ'ЯНКО

"Я отримав акт ДФС. І в цьому акті податкова написала про те, що за 2015 рік
встановлено заниження загального річного оподатковуваного доходу на суму 288 954 514
грн 90 коп, внаслідок чого занижено податкове зобов"язання з податку на доходи фізичних
осіб на суму 57 мільйонів 751 тис грн, і військового збору на суму близько 4 млн 332 тис
грн", - заявив один з лідерів РУХУ НОВИХ СИЛ народний депутат Юрій Дерев"янко
журналістам після допиту в Генеральній прокуратурі в понеділок, 13 листопада. Він
підкреслив, що загальна сума доходів, які вся його родина отримала за 2015 рік, не
перевищує 500 тисяч гривень. За словами Дерев"янка, представники ДФС повідомили, що
взяли всі його активи, майно, перевели в гривні і вважають, що це його доходи за 2015 рік.
"Я їм пояснив, що вони з 1999 року оподатковували всі мої гроші і все моє майно. Всі мої
гроші, які вказані за 2015 рік, відображаються в попередніх деклараціях", - обурився
Дерев"янко. Він заявив, що вбачає в цьому акті і діях представників ДФС службовий злочин.
За словами Дерев"янка, він подасть заперечення на цей акт податкової, потім відбудеться
публічний розгляд цього заперечення і не виключена передача справи до суду. За словами
Дерев'янка, співробітник Генпрокуратури запропонував йому сплатити необхідну суму, і
тоді справа нібито може бути закрита. Також працівники ДФС повідомили, що кримінальна
справа була відкрита за заявою депутата від БПП Івана Вінника та Херсонської громадської
організації "Міст", звідки Вінник родом. Дві заяви надійшли в ГПУ на другий день після
перетину кордону з Михайлом Саакашвілі", - підкреслив парламентар. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби народного депутата Ю.Дерев’янка
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Президент України Петро Порошенко провів зустріч з
Президентом групи Світового банку Джим Йонг Кімом. Петро
Порошенко та Джим Йонг Кім обговорили стан впровадження
структурних реформ в Україні.
П.ПОРОШЕНКО

«Ми рішуче налаштовані на продовження реформ в Україні», - запевнив Президент.
Глава держави поінформував співрозмовника про реалізацію судової реформи, зокрема
формування нового складу Верховного суду і створення Антикорупційного суду. Петро
Порошенко відзначив, що цієї осені прийнято також важливі Закони щодо освітньої,
пенсійної та медичної реформ. Окремо співрозмовники обговорили питання імплементації
медичної реформи в Україні, особливо її компоненту щодо розвитку медицини в сільській
місцевості із застосуванням телемедицини. Президент групи Світового банку привітав
успішне ухвалення в українському Парламенті реформаторського Закону про сільську
медицину. Петро Порошенко закликав Президента групи Світового банку взяти під свій
патронат допомогу у впровадженні складової медичної реформи щодо забезпечення
сільського населення України медичними послугами належного рівня. Джим Йонг Кім
пообіцяв зробити все можливе для фінансової та технічної підтримки впровадження
реформ у медичній та освітній галузях. Президент групи Світового банку високо оцінив
стан реалізації реформ в Україні. «Я оптимістично налаштований щодо майбутнього
України» - відзначив Джим Йонг Кім.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент провів Воєнний
кабінет
21.11.2017

Через загострення ситуації в окремих районах Луганської області
Президент Петро Порошенко скликав позачергове засідання Воєнного
кабінету Ради національної безпеки та оборони України.
Глава держави заслухав доповідь щодо останніх подій від присутніх керівників
силових відомств, зокрема щодо незаконного перетину російськими танками українського
кордону у Краснодонському районі Луганської області, а також почастішання випадків
провокацій з боку бойовиків. «У зв’язку зі збільшенням кількості російських військових, а
також активізацією найманців, українські Збройні Сили готові до будь-якого розвитку
подій задля гарантування безпеки мирного населення», - наголосив Петро Порошенко.
Глава держави також доручив українському представнику у Спільному центрі з контролю
та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК)
активізувати взаємодію зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ для інформування
наших західних союзників. Відзначимо, Президент Петро Порошенко підписав Закон
України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної
операції, учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб. «Ми в рекордні
терміни опрацювали його з Верховною Радою і Закон України «Про внесення змін до Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо посилення
соціального захисту учасників АТО, учасників Революції Гідності та членів їх родин
сьогодні у вашій присутності я маю велику честь підписати», - зазначив Петро Порошенко
під час зустрічі з учасниками Революції Гідності. У 4-ту річницю Революції Гідності
Президент привітав її учасників з Днем Гідності і Свободи. «Ця Революція Гідності стала
яскравим свідченням споконвічного прагнення українського народу відстоювати вічні
цінності свободи і демократії, прагнення нашого народу повернутися назад до європейської
родини народів, вимагати від влади підписання Угоди про асоціацію з Європейським
Союзом, вимагати реформування країни», - зауважив він.
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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

 ПРОКУРАТУРА

Розвиток економіки стає основним пріоритетом
роботи влади
За 3 роки роботи військова прокуратура
затримала 1968 осіб

11.11.2017

Розвиток економіки та модернізація країни – від будівництва
доріг до створення висококонкурентних виробництв та достойної
соціальної сфери – є головним завданням Уряду сьогодні. Про це
сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

15.11.2017

За 3 роки роботи військова прокуратура затримала 1968 осіб
та арештувала майно на суму 564 мільйонів гривень. Такі дані
представив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
В.ГРОЙСМАН

Як Глава коаліційного Уряду він взяв участь у з’їзді однієї з партій коаліції – партії
«Народний Фронт». Він подякував партійцям за підтримку курсу реформ Кабінету Міністрів
України. Володимир Гройсман підкреслив, що Україна подолала надзвичайні виклики - 17%
падіння економіки, економічну та енергетичну блокади, втрату ринків. «І сьогодні ми
відкриті для того, аби розуміти потреби людей і приймати кращі рішення, - сказав
Володимир Гройсман. - Наше головне завдання розвиток національної економіки. Ми
маємо модернізувати країну, досягти енергонезалежності. Люди мають відчути зростання
заробітних плат, достойну якість освіти, достойний рівень охорони здоров’я… Коли мене
питають, яким має бути наше найкраще досягнення, я відповідаю – наша ціль, аби українців
ставало більше, аби у нас зростала народжуваність».
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Ми поставили крапку в беззаконні проти
чесного бізнесу

А.МАТІОС

Прокуратура провела понад 6600 обшуків, допитала більше 115 тисяч свідків та
направила до суду 709 обвинувальних актів по корупційних кримінальних провадженнях.
Пан Матіос розповів, що військовим прокурорам неодноразово пропонували хабарі. Так,
військовій прокуратурі вдалося задокументувати 11 фактів надання неправомірної вигоди
з притягненням винних осіб до кримінальної відповідальності. Загальна сума коштів,
запропонованих прокурорам у якості неправомірної вигоди, сягнула 4,4 млн грн. Серед
«хабародавців» – керівники державних підприємств, органів Державної фіскальної служби,
прокуратури та адвокати. Анатолій Матіос також зазначив, що працівники військових
прокуратур щоденно затримували 2-3 особи, проводили 8 обшуків, допитували 142 особи
та арештовували коштів на суму понад 710 тис. грн. «Ми зробили максимум того, що можна
було зробити на межі фізичних можливостей однієї людини. Кількість перерахованих цифр
свідчить про надзвичайно великий обсяг роботи», – запевнив пан Матіос.
Читати повністю >>>
За матеріалами uacrisis.org
Масштабная спецоперация силовиков на Закарпатье:
задержан владелец "частной границы"

16.11.2017

Ухвалення урядового проекту закону щодо протидії будь-якому
тиску на бізнес на законодавчому рівні поставило крапку в ганебній
практиці застосування силових відомств проти підприємців.
«Це величезна перемога українського Парламенту. Я дякую Голові Парламенту, всім
фракціям, які підтримали законопроект. Маємо 312 голосів - конституційна більшість…
Переконаний, що Президент України швидко підпише закон», - сказав Володимир Гройсман
в ефірі телеканалу 112.UA. Він підкреслив, що поважає правоохоронців, які займаються
своєю безпосередньою діяльністю - запобігають скоєнням злочинів, борються з реальною
злочинністю, захищають людей, територіальну цілісність нашої держави. «Але я зневажаю
тих, хто одягає погони, приходить на підприємства і чинить там беззаконня. Для них
поставлена крапка», - додав він. За його словами, за підсумками року кількість обшуків на
українських підприємствах сягне 100 тис. І це, за словами Прем’єра, має ознаки епідемії.
«Закон захистить чесний бізнес. Вітаю підприємців. Ми зробили це разом – зупинили
беззаконня законом», - сказав Глава Уряду і підкреслив, що керівники правоохоронних
органів України висловили свою підтримку документа. «Ніхто більше не матиме
можливості вчиняти тиск на підприємства і на підприємців», - резюмував він. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ

Найголовніше сьогодні - забезпечити зростання індексу
людського розвитку

16.11.2017

На Закарпатье 16 ноября силовики начали масштабную спецоперацию
с привлечением военной техники по борьбе с контрабандистами. Об этом
сообщает obozrevatel.com
Военная прокуратура Западного региона Украины совместно с сотрудниками
Государственной пограничной службы проводят 100 обысков у возможных фигурантов
незаконного захвата земель пограничной полосы на Закарпатье, а также организаторов
незаконного изготовления и распространения наркотиков. "Военной прокуратурой
Западного региона совместно с Государственной пограничной службой в настоящее время
проводятся в рамках расследования уголовного производства более 100 обысков с целью
документирования противоправной деятельности организованной группы, имеющей
отношение к незаконному отчуждению земель пограничной полосы, а также занимавшейся
организацией противоправного обращения особо опасных наркотических средств как на
территории Украины, так и за ее пределами с использованием этих земельных участков,
приближенных к пограничной полосе", - рассказал военный прокурор Западного региона
Олег Сенюк. По его словам, к этим следственным действиям привлечено более 300 как
прокурорско-следственных работников, так и оперативных подразделений, а также около
70 единиц авто- и специальной техники. "Следственные действия пока продолжаются. Есть
уже определенные результаты: изъяли значительные объемы особо опасного
наркотического средства у одного из фигурантов", - уточнил прокурор. …
Читать полностью >>>
По материалам obozrevatel.com

17.11.2017

Найголовніше завдання держави сьогодні – забезпечити
зростання індексу людського розвитку. Маємо подолати існуючі
Г.ЗУБКО
ризики відтоку кадрів та невпевненості молоді у майбутньому.
Тому реформи, які впроваджуються в країні – і децентралізація, і охорони здоров’я, і
сільської медицини, і освіти, і енергоефективності – мають одну мету – розвиток в Україні
людського потенціалу і поява нової генерації українців. Про це на щорічних зборах
Європейської бізнес асоціації наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. «Для будь-якого бізнесу, який хоче
інвестувати у регіон, ключовими є два показника: індекс конкурентоспроможності регіону і
індекс регіонального людського розвитку. Адже інвестор приходить не за природними
ресурсами, землею, інфраструктурою, а в першу чергу, за людьми, які можуть фахово
працювати на підприємстві», - зазначив Г.Зубко. Під час виступу, Віце-прем’єр-міністр
запропонував бізнесу звернути увагу на бюджети органів місцевого самоврядування, які в
умовах фінансової децентралізації мають великі можливості, і розробити спільно з
громадами проекти з розвитку інфраструктури, соціального сектору, нової кадрової
політики. «Місцеві бюджети вже мають практично 200 млрд гривень. Переконаний, що для
бізнесу є перспективним інвестувати у підготовку кадрів у регіонах. Співпраця громад із
бізнесом створює нові робочі місця і демонструє, яким чином можна реально впливати на
якість життя українців», - підкреслив Геннадій Зубко. Він назвав найбільшою загрозою для
держави невпевненість молоді у своєму майбутньому. «Впевненість молоді здатна
повернути успішні бізнес-проекти, стартапи. Ідеться також про підготовку кваліфікованого
персоналу через відновлення мережі професійно-технічної освіти, інвестиції у розвиток
життєдіяльності навколо нових регіональних підприємств. Об’єднання бізнесу і громад
стане імпульсом для економічного зростання держави», - наголосив Геннадій Зубко.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 СЕКРЕТАРІАТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

У Кабміні назвали три складові реформи
держуправління

 ДБРУ

Президент підписав Указ про призначення Романа Труби
Директором Державного бюро розслідувань
22.11.2017

Під час зустрічі Глава держави привітав Романа Трубу із
завершенням тривалої процедури конкурсного відбору на посаду
керівника такої необхідної для української правової системи
структури – Державного бюро розслідувань.
Р.ТРУБА

«Вітаю Вас з цією перемогою. Це надзвичайно відповідальна посада. Це частина моєї
реформи органів прокуратури», - зазначив Порошенко. Він зауважив, що згідно Конституції,
ще з 1996 р. прокуратура мала бути позбавлена функцій слідства. «Фактично 21 рік тривав
цей процес приведення прокуратури до європейських стандартів», - зазначив Президент.
Глава держави наголосив: «Я абсолютно переконаний, що Ви маєте забезпечити повну
незалежність Державного бюро розслідувань». Петро Порошенко зазначив, що окрім
призначення керівника ДБР, конкурсна комісія також рекомендувала кандидатів на посади
заступників керівника. «Я сподіваюсь, що конкурсний набір слідчих також забезпечить
високий професіоналізм, високу транспарентність, високу незалежність цього органу і
кожного із слідчих. Для того, щоб ми могли стверджувати що це є абсолютно новітній
формат правоохоронної системи України», - додав він. «Щиро бажаю, щоб ця реформа, яку я
ініціював, дійсно мала ключовий показник – довіру людей. Щоб ті, хто скоїли злочини, були
покараними. Щоб жодних політичних, економічних або інших причин порушувати або
закривати справу в нас не було. І що ці справи, потрапивши до нової судової системи,
приведуть злочинців до в’язниці, а чесна людина зможе точно розраховувати на те, що її
права будуть захищені», - зазначив Петро Порошенко. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 МВС (НПУ. НГУ. КОРД. УКРБЮРО ІНТЕРПОЛУ. ДСНСУ)

Уряд ухвалив Стратегію розвитку системи
МВС до 2020 року

16.11.2017

Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко наголосив, що
успішне впровадження законодавчих ініціатив в Україні неможливе
А. САЄНКО
без ефективної системи державного управління.
«Успішне впровадження законодавчих ініціатив, рух уперед у цей трасформаційний
період неможливий без ефективної системи державного управління, державної служби», сказав Міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко під час міжнародної конференції
«Реформа державного управління: здійснення оцінки стану справ, досягнення та виклики».
Саєнко додав, що реформа державного управління у рамках стратегії реформування
держуправління на 2016-2020 роки складається з 3-х ключових складників. «Перше стратегічне планування, пріоритизація і координація ресурсів навколо пріоритетів, які
визначають сьогодні Президент, парламент, уряд... Друге - питання процедур. Дуже
великий вплив на успіх реформ у парламенті належав ефективній комунікації. Раніше
рішення готувалися у закритих кабінетах, а зараз ми переходимо до процедури, коли
залучаємо до розробки політичних рішень всіх ключових учасників, на кого це рішення
може впливати», - сказав міністр Кабінету міністрів. Третьою складовою, за словами Саєнка,
є питання роботи міністерств. «Ми маємо посилити політичну відповідальність і дати
міністрам усі інструменти для того, щоб вони могли повноцінно впроваджувати зміни і
реформи у своїй сфері політичної відповідальності», - зауважив міністр Кабінету міністрів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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15.11.2017

У середу, 15 жовтня, на засіданні Кабінету Міністрів презентували
Стратегію розвитку МВС України до 2020 року. Про це повідомляє Урядовий
портал kmu.gov.ua
Протягом півроку представники МВС разом із зарубіжними експертами та активною
громадою працювали над текстом нового документа. Стратегія пройшла процес відкритого
публічного обговорення. Жителі всіх регіонів України мали можливість внести свої
пропозиції щодо подальшого процесу реформування системи МВС. Міністр внутрішніх
справ Арсен Аваков заявив, що значна частина положень, які були закладені в документі від
2014 року, вже виконана. «Ми разом з Консультативною місією ЄС визначили наші наступні
цілі. Стратегія 2020 – логічне продовження розпочатих змін. Визначені напрямки будуть
сприяти підвищенню ролі правоохоронних органів у суспільстві, зміцненню контактів із
населенням, втіленню нових підходів та поглядів на нашу роботу з пріоритетами на
сервісні функції», - сказав Арсен Аваков. Заступник Міністра Тетяна Ковальчук зазначила,
що за короткий час, а саме з 2014 р, МВС вдалося розмежувати функції політичного
управління та професійної діяльності. Створили абсолютно новий центральний орган
виконавчої влади - Національна поліція та сформували Національну гвардію….
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

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

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

МІЖНАРОДНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА В УКРАЇНІ
 ЄВРОПА
 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

СУДОВА СИСТЕМА

Мингарелли назвал три условия дальнейшей
поддержки от ЕС

Президент дав старт реформуванню процесуального
законодавства
22.11.2017

Президент підписав Закон «Про внесення змін до Господарського
процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу
України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших
законодавчих актів».
Цим Законом запроваджуються нові правила судового процесу в цивільному,
господарському, адміністративному судочинстві, а також вносяться деякі зміни до правил
кримінального процесу. Законопроект був розроблений Радою з питань судової реформи з
урахуванням пропозицій українських та міжнародних експертів і покликаний привести
українські правила судового процесу у відповідність із кращою європейською та
міжнародною практикою. Це найбільш комплексне реформування процесуального
законодавства за останні 26 років. Норми цього закону розширюють способи судового
захисту та засоби доказування у судовому процесі, забезпечують його відкритість та
прозорість, добросовісність користування процесуальними правами, компенсацію судових
витрат, розумні строки розгляду справ та правову визначеність, тощо. Також передбачене
запровадження системи «електронного суду», яка спростить комунікацію із судом та
зменшить витрати на утримання судової системи. Заступник Глави Адміністрації
Президента України та координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов
зазначив: «Зміни, що запроваджуються, мають забезпечити ефективний, швидкий та
зручний розгляд справ у суді. Нові правила судового процесу сприятимуть більш дієвому
захисту прав і свобод громадян та підприємців, що звертаються до суду».
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
НОВИНИ РЕГІОНІВ
 КИЇВ

Інвестиції у Київ стимулює співпраця з
європейськими партнерами
13.11.2017

Київ – лідер у сфері інвестиційної діяльності. Тут зосереджена
найбільша частка інвестиційних ресурсів країни, вважає перший заступник
голови КМДА Геннадій Пліс.
Минулого року до столиці прийшло майже 60% усіх прямих іноземних інвестицій та
30% загального обсягу капітальних інвестицій країни. Але місто має величезний потенціал,
який треба якомога ефективніше залучити. Одним із важливих напрямів у стимулюванні
інвестиційного процесу стала тісна співпраця з нашими європейськими партнерами. Так,
велике значення має створений за підтримки уряду Норвегії I-Hub, діяльність якого
спрямована на розвиток підприємств у сфері ІТ-технологій – галузі, що вже стала основою
економіки багатьох країн світу. Важливим для розвитку економіки столиці стало й
співробітництво між Києвом і Берліном, яке уклали Київський міський голова та бургомістр
столиці Німеччини. На думку першого заступника голови КМДА, проривом у фінансовій
сфері стала співпраця Києва з Німецьким Банком Розвитку (KFW), що відбулося завдяки
позиції Федерального міністерства економічного розвитку та співробітництва Німеччини.
Саме KFW і надав «дешеві» кошти на розвиток малого та середнього бізнесу в Києві.
Сьогодні підприємці Києва можуть взяти кредити через банки, які уклали угоди про
співпрацю з Українсько-Німецьким фондом, якому німецький KFW виділив на здешевлення
кредитів 10 мільйонів євро, плюс 5 мільйонів євро надійшло за рахунок ініціативи ЄС
EU4Business і ще 10 мільйонів гривень виділила київська влада.
Читати повністю >>>

Читайте також: Мер Києва зустрівся з
головою Світового банку >>>

За матеріалами прес-служби КМДА
Віталій Кличко прозвітував про роботу
АМУ за 2017 рік
14.11.2017

Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко підбив
підсумки роботи АМУ за 2017 рік під час звітної доповіді на Загальних
зборах Асоціації, які відбуваються в столиці.
«Перш за все, кілька цифр про склад нашої Асоціації. На сьогодні її членами є 650
місцевих рад. Із них 396 міських, 147 селищних, 107 сільських. Протягом цього року до
Асоціації було прийнято 75 рад, серед яких 52 об’єднані територіальні громади. Окрім того,
3 об’єднані громади, адміністративні центри яких були членами АМУ, підтвердили своє
членство», – зазначив Віталій Кличко. Цього року, зауважив мер Києва, відзначили 25-річчя
заснування Асоціації – 30 червня провели урочистий захід, на який зібралися 700 чинних та
колишніх голів громад-членів АМУ, ветерани муніципального руху, колишні очільники
Асоціації. Тоді ж Правління схвалило Концепцію діяльності АМУ до 2022 року. У вересні в
Одесі Асоціація провела традиційний, вже ХІІІ, Український муніципальний форум,
учасниками якого були представники 324-х місцевих рад – членів АМУ. «Активно
працювало Правління АМУ – протягом року відбулося 5 його засідань, де розглядалися
важливі для місцевого самоврядування питання. Цього року Правління АМУ тричі
зустрічалось з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом для обговорення проблемних
питань українських громад. Завдяки цим зустрічам нам вдалося не допустити скасування
місцевого акцизу з тютюнових виробів, розблокувати надходження акцизу з
нафтопродуктів, зупинити примусове списання боргів по середньострокових позиках,
розпочати монетизацію субсидій», – зазначив Віталій Кличко. Голова АМУ зазначив, що
експерти Асоціації брали участь у засіданнях урядових комітетів, де підтримали 857
проектів законодавчих актів та домоглися зняття з розгляду або повернення на
доопрацювання за участю АМУ 17 таких проектів. Також у звітному році уряд ухвалив 17
актів, підготовлених за участю АМУ. Із Верховною Радою, її комітетами також відбувалася
тісна співпраця, зауважив Кличко. Так, представники Асоціації взяли участь у 118
засіданнях парламентських комітетів, де захищали інтереси місцевого самоврядування. «У
нашому діалозі з парламентом важливою була роль міжфракційного депутатського
об’єднання «За розвиток місцевого самоврядування». Сьогодні до його складу входять 46
нардепів. Завдяки нашій спільній роботі з цим депутатським об’єднанням зареєстровано 4
законопроекти, розроблені експертами Асоціації; забезпечено представлення позиції АМУ
щодо важливих законопроектів», – зазначив Віталій Кличко. Він підкреслив, що АМУ
залишається активним членом Ради європейських муніципалітетів і регіонів, співпрацює з
Радою Європи та Європейським Союзом, реалізує проекти міжнародної технічної допомоги.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби АМУ
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Читайте також: Віталія Кличка переобрано
на посаду Голови АМУ >>>

16.11.2017

Для того чтобы получить всестороннюю поддержку
Европейским Союзом реформы государственного управления,
Украина должна выполнить три условия. Об этом заявил глава
Х.МИНГАРЕЛЛИ
представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.
"Мы знаем из нашего собственного опыта стран ЕС, что только реформа
государственного управления может сделать переходный период в реформировании
страны успешным. Для этого надо выполнить три вещи", - сказал Мингарелли на открытии
международной конференции "Реформа государственного управления: осуществление
оценки состояния дел, достижения и вызовы". По его словам, во-первых, надо влить в
государственные структуры "свежую кровь", и это в Украине уже делается благодаря
пилотному проекту в 10 министерствах и двух госагентствах. Мингарелли отметил, что в
этих госорганах предусмотрено 200 должностей для реформаторов, и очень важно, чтобы
на них людей набирали, исходя из их личных качеств. "Пожалуйста, обеспечьте такой
набор, чтобы на эти 200 постов люди были назначены за свои личные качества. Это очень
важно", - подчеркнул глава представительства ЕС. Второе условие, по словам Мингарелли, реструктуризировать министерства таким образом, чтобы их структура и функции были
адаптированы к требованиям рыночной экономики. И третья - постоянство. Для этого, по
словам Мингарелли, надо предусмотреть в госбюджете необходимые ресурсы для
поддержки реформы госуправления. "Если будут выполнены эти условия, тогда вы можете
быть уверены, что мы и в дальнейшем будем вас поддерживать, потому что это не только в
ваших интересах, а в интересах ЕС - обеспечить такую ситуацию, чтобы реформа
госуправления была проведена успешно. Пожалуйста, будьте преданны политически и
финансово этим вопросом, а мы со своей стороны постараемся мобилизовать все ресурсы
на вашу поддержку", - подчеркнул Мингарелли. Отметим, Глава Представительства ЕС в
Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что за последние 3 года Европейский Союз выделил
Украине 12 млрд евро, из них 3,4 млрд евро макрофинансовой помощи. "Украина, без
сомнения, страна – приоритетный партнер для Европейского Союза. Один их наших самых
больших соседей, с которым у нас есть 4 границы, который сделал четкий проевропейский
выбор. По этим причинам ЕС заинтересован в успехе реформ в Украине", – сказал дипломат.
Мингарелли отметил, что ЕС поддерживает реформирование в Украине. "Мы
мобилизировали за последние три года более 12 млрд евро, из них 3,4 млрд евро –
макрофинансовой помощи, что является самой большой макрофинансовой помощью,
которую мы когда-либо выделяли", – сказал глава предстаивтельства ЕС. По словам
Мингарелли, ежегодно ЕС выделяет 200 млн евро в виде грантов, что больше чем другим
соседям Украины. "Мы не делали большего ни для одной соседней страны, поэтому
осознайте, что усилия, которые ЕС и его страны-члены прилагают для помощи Украине,
беспрецедентны", – сказал глава Представительства ЕС.
Читать полностью >>>
По материалам telegraf.com.ua, censor.net.ua
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Коментар МЗС України щодо проекту резолюції ООН "Стан з правами
людини в АР Крим та м. Севастополь (Україна)"
14.11.2017

Третій комітет 72-ї сесії ГА ООН схвалив проект резолюції ООН «Стан
з правами людини в АР Крим та м. Севастополь (Україна)». Про це
повідомляє Урядовий портал kmu.gov.ua
Співавторами документа стали 42 країни з різних куточків світу, зокрема: Австралія,
Австрія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Гаїті, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія,
Італія, Канада, Кірібаті, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалові острови, Мікронезія,
Молдова, Нідерланди, Норвегія, Палау, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія,
Сполучене Королівство, США, Туреччина, Україна, Фінляндія, Франція, ФРН, Хорватія,
Чеська Республіка, Чорногорія, Швеція, Японія. Незважаючи на шалений тиск з боку
Російської Федерації, «за» документ проголосували 71 держава, проти 25 і 77 утрималися
під час голосування. Проект резолюції є логічним продовженням минулорічної резолюції
Генасамблеї 71/205 щодо прав людини в окупованому Криму. Рішення щодо внесення
нового документа зумовлене продовженням злочинної політики РФ у окупованому Криму.
Змушені констатувати, що Росія не виконала жодного положення попередньої резолюції ГА
ООН 71/205, нарощуючи репресії по відношенню до етнічних українців, кримських татар та
інших осіб, які висловлюють незгоду з окупацією півострова. Незважаючи на численні
звернення УВКПЛ, Росія відмовилась також надати доступ до території тимчасово
окупованого Криму представникам ООН. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
У Брюсселі відбулася зустріч Президента України з
Генеральним секретарем НАТО
24.11.2017

Президент України Петро Порошенко висловив вдячність НАТО за
незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та
допомогу в протидії російській агресії.
Глава держави відзначив, що Україна продовжує реалізовувати визначений на
законодавчому рівні курс євроатлантичної інтеграції та послідовно реформувати сектор
безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО. Було підтверджено зацікавленість
української сторони у подальшому поглибленні співпраці з НАТО шляхом ефективного
виконання відповідних Річних національних програм та використання Комплексного
пакету допомоги НАТО для України. Президент Порошенко подякував Генеральному
секретарю Столтенбергу за чітку позицію стосовно збереження відкритих дверей Альянсу
для країн, які відповідають необхідним вимогам. Генеральний секретар НАТО наголосив,
що Північноатлантичний Альянс залишається разом із Україною і наше партнерство є
надійним та міцним. Відзначимо, 17-19 листопада 2017 року Міністр закордонних справ
України П.А. Клімкін взяв участь у Галіфакському міжнародному безпековому форумі.
Міністр виступив на двох пленарних сесіях: «Rapprochement with Russia: Post-Putin Prep» та
«Living and Dying in Europe’s Russia’s Neighborhood». В рамках форуму П. А. Клімкін провів
низку двосторонніх зустрічей з іноземними партнерами, у тому числі з Генеральним
секретарем НАТО Є. Столтенбергом, з Міністром національної оборони Канади Х.
Сейджаном, з Міністром оборони Польщі А. Мацеревичем, з спеціальним посланником
Президента США по Україні К. Волкером. Нагадаємо, 13 листопада, у Представництві НАТО в
Україні відбулася зустріч щодо імплементації Резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки.
Мир. Безпека» у форматі «від генерала до генерала». …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua, kmu.gov.ua, mfa.gov.ua

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

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

 ЄВРОПА
 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

В Києві були представлені результати проектів Ради Європи та
Європейського Союзу
10.11.2017

В Україні протягом 2015-2017 рр. були реалізовані п’ять тематичних
проектів в рамках Програми співпраці між ЄС та Радою Європи «Партнерство
заради належного врядування» (надалі - Програма).
Проекти були спрямовані на зміцнення стандартів прав людини, підтримку
пенітенціарної реформи, свободи медіа, боротьби з корупцією, а також вільних і
справедливих виборів. Загальний бюджет цих проектів становить 3,2 млн. євро. Проекти
фінансуються ЄС та Радою Європи і співфінансуються і виконуються Радою Європи. Окрім
спеціальних для країни проектів, Україна також бере участь у 14 регіональних ініціативах,
що охоплюють усі країни Східного партнерства. Проекти представляли Пілар Моралес,
директор Департаменту програмування Ради Європи, Мартін Клауке, керівник Першого
відділу програм допомоги «Належне управління та демократизація» Представництва
Європейського Союзу в Україні, та Сергій Саєнко, національний координатор Програми
«Партнерство заради належного врядування», Міністерство закордонних справ України.
Реалізовані в Україні проекти мали подвійну мету: забезпечити підтримку виконання
порядку денного ключових реформ в Україні та сприяти приведенню національного
законодавства і практики у відповідність з європейськими стандартами у сферах прав
людини, верховенства права та демократії.
Під час заходу були відзначені наступні результати >>>
За матеріалами Офісу Ради Європи в Україні
Дорожня карта щодо виконання Угоди
про асоціацію з ЄС

24.11.2017

У Копенгагені 23-24 листопада відбулось засідання Постійного
комітету ПАРЄ у якому взяла участь делегація українських парламентарів.
Про це повідомляє Посольство України в Королівстві Данія.
На засіданні Постійного комітету було обговорено питання «Демократія зламана: як
відповісти?». У Копенгагені перебували представники Меджлісу кримськотатарського
народу Ахтем Чийгоз та Рустем Умеров. А.Чингойз був присутнім на засіданні Постійного
комітету ПАРЄ та провів зустрічі з головою ПАРЄ Стеллою Кіріакідес, а також членами
парламентських делегацій Туреччини, Бельгії тощо. Відбулась також зустріч А.Чингойза з
політичним директором МЗС Данії Є.Сьоренсеном. У ході зустрічі А.Чийгоз детально
поінформував данську сторону про поточну ситуацію з численними порушеннями прав
людини в АРК з боку російської окупаційної влади, наголосив на необхідності продовження
тиску на Росію, зокрема шляхом продовження санкцій, та неприпустимості повернення РФ
до ПАРЄ. З данської сторони було наголошено на чіткій та послідовній позиції держави
перебування щодо невизнання незаконної окупації Криму Росією, відданості підтримці
України та реформ, що відбуваються в нашій державі.
Читати повністю >>>

Читайте також: Немає жодних підстав для повернення
російській делегації права голосу в ПАРЄ >>>

За матеріалами mfa.gov.ua
Президент України зустрівся з Президентом
Європейської Комісії
24.11.2017

15.11.2017

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зустрівся у середу з
Комісаром Європейської Комісії з питань Європейської політики сусідства та
переговорів щодо розширення Йоханесом Ганом.
Під час зустрічі А.Парубій підкреслив, що 2017 рік став знаковим у відносинах з ЄС –
почав діяти безвізовий режим для наших громадян, у повному обсязі почала діяти Угода
про асоціацію з ЄС, запроваджені торговельні преференції. Він подякував представникам
Європейської Комісії за системну, постійну підтримку України і запевнив, що ці рішення
стали для Українського парламенту стимулом для ефективнішого впровадження реформ в
Україні. «Після цих рішень Верховна Рада змогла завершити цілий ряд системних реформ і
розпочати нові», - сказав він і нагадав, що за два останніх місяці Парламент ухвалив
освітню, судову, пенсійну, медичну реформи, розпочали масштабну виборчу реформу,
ухвалив у першому читанні закон щодо приватизації державних підприємств. «Зокрема,
ухвалення закону, який торкається принципів приватизації, в цілому, дозволить
розблокувати приватизаційні процеси», - сказав він і висловив сподівання, що до кінця року
це питання буде вирішено. Голова Верховної Ради підкреслив, що Парламент «працює дієво,
ефективно і рішуче йде шляхом реформ, розуміючи, що попереду ще багато завдань, які має
виконувати Український парламент для українського суспільства та відповідно до наших
зобов’язань перед ЄС». Своєю чергою, Й. Ган наголосив, що Верховна Рада, повною мірою
відображаючи голос народу, має бути активно задіяна у впровадженні реформ. Розуміючи
труднощі Української держави на шляху ухвалення та імплементації реформ у різних
сферах, він порадив зосередитись на питанні імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Звіт ЄС щодо реформ в Україні: є значний прогрес,
але їх треба прискорити
15.11.2017

Оцінка реформ в Україні показує значний прогрес, але їх впровадження варто пришвидшити, щоб досягти більш відчутних результатів. Про це
йдеться у новому звіті Європейської служби зовнішньої дії та Єврокомісії.
У звіті визначено стан справ із виконанням зобов’язань України відповідно до Угоди
про асоціацію, прогрес, який вдалося досягти з часу попередньої зустрічі Ради асоціації в
грудні 2016 року. В 2017 році влада України визначила механізми координування політики,
управління та моніторингу процесу імплементації Угоди про асоціацію. Це привело до
нерівномірного прогресу у впровадженні реформ в різних секторах. У звіті наголошують на
гострій необхідності змінити підхід до реформ в Україні та пришвидшити їх імплементацію
в 2018 році. У звіті зазначено, що впровадження структурних реформ в Україні привело до
появи позитивних трендів у економічній та соціальній сфері, незважаючи на внутрішні та
зовнішні виклики. В 2017 році реалізовано важливі законодавчі ініціативи в таких сферах:
ринок електроенергії, енергоефективність, довкілля, освіта та децентралізація. Крім того,
розпочато такі ключові реформи як реформа пенсійної системи, охорони здоров’я та
безпечності харчової продукції. Продовжено реформу судової системи: прийнято новий
закон щодо Конституційного суду та створено новий Верховний суд. Наявний прогрес у
реалізації Стратегії з реформування системи державного управління. Продовжується
реформування правоохоронних органів. У звіті наголошують, що Україна продовжує кроки
у боротьбі з корупцією. Проте потрібні подальші дії, щоб результати були відчутними.
Наприклад, ще не пройшли перевірку електронні декларації активів, подані
високопосадовцями приблизно рік тому. Низькою залишається кількість звинувачувальних
вироків у пріоритетних справах із звинуваченнями у корупції. Важливим також є створення
антикорупційного суду, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. …
Читати повністю >>>
За матеріалами eurointegration.com.ua
Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи підтримує
суверенітет та територіальну цілісність України
21.11.2017

Глава Адміністрації Президента України Ігор Райнін провів зустріч з
делегацією Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, яку очолює
президент конгресу Гудрун Мюслер-Торнстром.
Керівництво Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи перебуває в Україні
з дводенним моніторинговим візитом. Глава президентської адміністрації запевнив, що
«українська влада дуже високо цінує допомогу та особливу увагу до України з боку
Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи». «Вдячні Конгресу за рішучу підтримку
українського суверенітету та допомогу у боротьбі з російською агресією, за чітке і рішуче
засудження незаконної анексії Криму», - підкреслив Ігор Райнін. При цьому він відзначив
роль Конгресу у нещодавньому прийнятті рішення Європейського Союзу щодо
запровадження додаткових санкцій проти країни-агресора. В свою чергу Президент
Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Гудрун Мюслер-Торнстром зазначила,
що конгрес «дуже підтримує Україну в її незалежності та територіальній цілісності». Гудрун
Мюслер-Торнстром також повідомила, що сьогоднішній візит делегації Конгресу місцевих і
регіональних влад Ради Європи присвячений моніторингу та проміжним висновкам щодо
виконання Україною Дорожньої карти реформи місцевого самоврядування.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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У Копенгагені відбулось засідання Постійного
комітету ПАРЄ

Під час Шостої зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань
«Східного партнерства» Президент України Петро Порошенко зустрівся з
Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером.
Лідери обговорили стан реалізації порядку денного реформ в Україні, імплементації
Угоди про асоціацію Україна-ЄС та шляхи оптимізації фінансової допомоги з боку ЄС та
перспективи нового фінансового пакету. Сторони обговорили шляхи реалізації ініціативи
Глави Української держави щодо інтеграції України до спільного цифрового та
енергетичного ринків ЄС. Окрему увагу співрозмовники звернули на підготовку
європейської інвестиційної конференції щодо допомоги Україні, проведення якої
заплановано у 2018 р. Відзначимо, в рамках візиту до Брюсселя для участі у П’ятому Саміті
«Східне партнерство» Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом
Європейської народної партії Джозефом Долем. Глава держави подякував Європейській
народній партії за допомогу Україні на шляху запровадження Євросоюзом безвізового
режиму для громадян України та завершення ратифікації Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС. Президент України висловив сподівання на підтримку з боку Європейської
народної партії українського бачення змістовного наповнення концепції «Східне
партнерство+» та реалізації «Європейського плану для України», підтриманого Конгресом
ЄНП у березні 2017р. на Мальті. Президент Європейської народної партії відзначив зусилля
Президента України щодо реалізації реформ щодо зміцнення демократичних інститутів та
зближення з Євросоюзом, а також запевнив у продовженні підтримки трансформацій з боку
ЄНП. Також, Президент провів зустріч з Президентом Європейської Ради Дональдом
Туском. «Надзвичайно вдячний Президенту Туску за абсолютно чітку, тверду і послідовну
позицію підтримки України в європейських прагненнях, підтримки і санкцій проти РФ як
наслідок агресії Російської Федерації проти України», - наголосив Глава держави
представникам ЗМІ. Президент зауважив, що під час зустрічі було опрацювано всі напрямки
співробітництва між Європейським Союзом і Україною, детально обговорено Саміт Східного
партнерства, а також співпрацю у форматі Європейської народної партії. Він нагадав, що
напередодні Саміту Європейський Парламент ухвалив абсолютно чітку резолюцію щодо
підтримки України. «Було підтримано все те, що ми просили, і це була фактично
конституційна більшість Європейського Парламенту», - зауважив Глава держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Саміт Східного партнерства має спільне подальше
бачення щодо України
24.11.2017

Президент підкреслив, що на Саміті Східного партнерства учасниками
вироблене спільне бачення перспектив України, яке було вперше
продемонстровано під час саміту Україна-ЄС в Києві влітку цього року.
«Сьогодні нам вдалося включити в фінальну резолюцію Саміту Східного партнерства
проект подальшої візії України – мова йде про «Східне партнерство +», доступ до єдиного
цифрового та енергетичного ринку, Митного союзу», - підкреслив Президент. При цьому він
повідомив, що надзвичайно важливим є домовленість із керівництвом Європейського
Союзу про те, що «українська сторона дуже уважно вивчить, що саме це може дати Україні і
прийме остаточне рішення». Президент також повідомив, що актуальним є вивчення
питання доступу до Шенгенської Союзу, яке розширяє можливості безвізового режиму для
українців. Глава держави також повідомив, що «під час переговорів за участі Президента
Єврокомісії, Європейських комісарів, включаючи Єврокомісара Йоганнеса Хана, ми
домовилися про те, що Маршал-план для України – концентрація усіх ресурсів, які має
Євросоюз в єдиний документ, побудова дорожньої карти - також нами буде опрацьовано».
Також, Глава держави розповів редставникам ЗМІ, що є домовленість про те, що наступного
тижня Єврокомісія випустить комюніке про дуже амбітний проект макрофінансової
допомоги на 2018-2019 роки. «Три транші. Такий саме обсяг. При чому починаємо
працювати прямо з січня місяця 2018 року», - сказав Президент. Він висловив сподівання,
що ці домовленості будуть реалізовані. Відзначимо, остаточна мета всіх перетворень та
впровадження реформ в Україні – її повноправне членство у Європейському Союзі, заявив
Президент Петро Порошенко 21 листопада 2107 року під час урочистої церемонії
перейменування Високомобільних десантних військ у Десантно-штурмові війська Збройних
Сил України. Президент підкреслив, що найгірше з пережитого країною та її народом
останніми роками – вже точно позаду. «Крок за кроком наша країна повертається на шлях
економічного зростання та соціального розвитку. Справді, позитивні зрушення – оплачені
великими втратами всього суспільства та досягнуті важкою працею кожного, кожного
українця», - сказав він. Він зауважив, що ці зміни ще не стали незворотними – процес змін
надто далекий від завершення і не такий швидкий, як уявлявся на старті. Нагадаємо, «Угода
про асоціацію, яка вступила в дію 1 вересня, є дорожньою картою наших реформ. І після
того, як ми її ратифікували, сьогодні це - є завдання», - наголосив Президент Петро
Порошенко на зустрічі з активістами Революції Гідності та учасниками АТО, під час робочої
поїздки до Дніпропетровської області. «Хочу наголосити, що поки що ми її виконали на
15%. У нас попереду дуже велика робота», - зазначив Глава держави. Він подякував
народним депутатам і всім, хто у складі великої команди «допомагає творити історію» та
нагадав про низку законів, які були ухвалені парламентом цієї осені і які визначили
продовження реформ - освітньої, медичної, пенсійної. «Саме це, про що ми маємо дбати це
імплементація Угоди про асоціацію з її дорожньою картою. Її імплементація - це є
передумова подальших кроків із євроінтеграції», - переконаний Глава держави.
Читати повністю >>>
Читайте також: Виступ Президента України на пленарній
сесії П’ятого саміту Східного партнерства >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Українські регіони поглиблюватимуть співпрацю з
норвезькою фюльке Хордалан

Франція дотримується санкційного
режиму щодо Росії
13.11.2017

Перспективи активізації українсько-норвезького співробітництва
обговорені під час регіональної поїздки Посла України в Королівстві
Норвегія Вячеслава Яцюка до фюльке (області) Хордалан.
У ході зустрічі з мером Бергена Марте Мйос Персен Посол України поінформував про
важливі позитивні зміни, які відбуваються в українській економіці внаслідок триваючих
внутрішніх реформ, що відкриває нові можливості для українсько-норвезьких відносин у
торговельній та інвестиційній сфері. Вячеслав Яцюк також звернувся з проханням до мера
Бергена приділити належну увагу на місцевому рівні вшануванню жертв злочину
Голодомору в Україні 1932-1933 р. Окрему увагу на зустрічі було приділено обговоренню
можливих додаткових кроків щодо задоволення культурних та освітніх потреб української
громади Хордалана. Можливості поглиблення торговельного та інвестиційного
співробітництва між заінтересованими компаніями українських та норвезьких регіонів
були докладно обговорені під час зустрічі Посла України з в.о. мера фюльке Хордалан
Полом Корбьо та представниками Торговельної палати Бергена. Цій тематиці були також
присвячені зустрічі українського дипломата з керівниками низки норвезьких компаній, що
були проведені в рамках регіональної поїздки. За результатами зустрічі Посла України з
ректором Університету Бергена професором Дагом Руне Ольсеном досягнуто домовленість
опрацювати найбільш перспективні напрями для налагодження взаємодії між
Університетом Бергена та заінтересованими ВНЗ України. Можливості дальшого
розширення українсько-норвезької співпраці у науковій та освітній сферах, зокрема, в
рамках програм ЄС «Горизонт 2020» та «Еразмус+» також були обговорені під час зустрічі
Вячеслава Яцюка з Генеральним директором Норвезького центру з питань міжнародного
співробітництва у сфері освіти Харальдом Нібьолетом.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Норвегія
Президент України провів зустріч з Прем'єр-міністром
Королівства Швеція
24.11.2017

Глава держави привітав позитивні тенденції в двосторонній торгівлі,
зокрема наголошено на значному зростанні протягом першого півріччя
цього року українського експорту до Швеції.
Президент ознайомив Прем'єр-міністра Швеції з безпековою ситуацією на Донбасі та
станом виконання Мінських домовленостей. Глава держави висловив сподівання на
незмінну підтримку з боку Швеції продовження економічних санкцій проти Росії під час
наступного перегляду санкційного режиму на грудневому засіданні Європейської Ради.
Петро Порошенко відзначив високий рівень взаємодії України та Швеції у рамках
непостійного членства Ради Безпеки ООН, а також привітав підтримку Швецією як
співавтором проекту Резолюції Генеральної Асамблеї ООН про порушення прав людини в
окупованому Криму. Лідери приділили увагу останнім подіям у контексті розгляду ЄС
питання щодо майбутнього проекту «Північний потік 2» та домовилися про подальшу
координацію. Відзначимо, у Ванкувері (Канада), під час заходів Міжнародної конференції
ООН з питань миротворчості, в рамках зустрічі Міністра оборони України генерала армії
України Степана Полторака із Міністром оборони Королівства Швеція Петером Хульквістом
обговорювалися питання поглиблення військового співробітництва в оборонній сфері, а
також майбутній візит очільника оборонного відомства Швеції до України. “Окрім цього я
задоволений, що Україна має підтримку з боку Швеції у питаннях, пов’язаних із планами
щодо залучення миротворчої місії ООН на Донбас. Також я впевнений, що рішення
оборонного відомства Королівства Швеція щодо приєднання до операції “Unifier”
слугуватиме нарощенню оперативних спроможностей та досягненню взаємосумісності за
євроатлантичними стандартами”, – зазначив Міністр оборони України Степан Полторак.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром
Фінляндської Республіки

18.11.2017

Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції зустрілася у Парижі з Міністром з європейських питань
Міністерства Європи та закордонних справ Франції Наталі Луазо.
Сторони обговорили широке коло питань співпраці України та Франції, підготовку
до Саміту Східного партнерства у Брюсселі, санкції проти Росії, реформи в Україні тощо.
Обговорюючи питання Східного партнерства (СхП), Віце-прем’єр-міністр України з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила
сподівання, що напрацювання трьох партнерів в рамках СхП, - Грузії, Молдови та України, будуть відображені в підсумковому документі СхП. Наталі Луазо зазначила, що важливою
метою саміту є продемонструвати єдність та успіх реформ в країнах, що підписали угоди
про асоціацію з Європейським Союзом. Віце-прем’єр-міністр наголосила, що європейські
санкції проти Росії залишаються головним інструментом впливу на політичне керівництво
Російської Федерації. «На сьогодні це найдієвіший спосіб тиску на російський режим задля
виконання Мінських угод та припинення агресії проти України. Україна розраховує на
постійну підтримку Франції в цьому питанні», - зазначила Віце-прем’єр-міністр ..
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Конференція "Українські реформи: стратегія,
здобутки, помилки"
21.11.2017

Вже другий рік поспіль Посольство проводить у Віденській
Дипломатичній академії велику конференцію, присвячену реформам в
Україні.
Цього року захід отримав офіційну назву «Українські реформи: стратегія, здобутки,
помилки». Після вітальних слів Директора академії Еміля Брікса та Посла Олександра
Щерби із детальною промовою про процес оновлення держави до аудиторії звернулася
Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна
Климпуш-Цинцадзе. Потім гості мали змогу задати їй питання щодо перебігу процесу
реформ в різноманітних галузях. Друга частина конференції була розділена на дві панельні
дискусії. Перша була присвячена економічному розвитку та фінансовій реформі, друга –
юридичній реформі. В першій панелі взяли участь Головний комерційний директор «Групи
Нафтогаз» Юрій Вітренко, Герберт Степіч, колишній багаторічний голова Raiffeisen Bank
International, представник Місії ЄС в Україні Джоселін Гіттон та екс-заступниця міністра
фінансів Олена Макеєва. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Австрія
Президент України провів зустріч з Прем’єрміністром Королівства Данія
24.11.2017

У рамках П’ятого Саміту Східного партнерства Президент України
Петро Порошенко провів переговори з Прем’єр-міністром Данії Ларсом
Льокке Расмуссеном.
Президент привітав ініціативу уряду Данії провести другу Міжнародну конференцію
з питань реформ в Україні у 2018 р. в Копенгагені. Президент поінформував Главу уряду
Данії про розвиток безпекової ситуації на Донбасі та привернув увагу до нещодавнього
загострення в окремих районах Луганської області. Сторони скоординували позиції щодо
мандату майбутньої миротворчої місії ООН на Донбасі. Співрозмовники відзначили
спільність підходів до реалізації проекту «Північний потік-2», важливою складовою яких є
безпековий вимір. Глава держави подякував данському уряду за незмінну підтримку
України, нещодавнім проявом чого стало приєднання Данії до співавторів проекту
Резолюції Генеральної Асамблеї ООН про порушення прав людини в окупованому Криму.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Глава держави провів переговори з
Прем’єр-міністром Бельгії

24.11.2017

У рамках П’ятого Саміту Східного партнерства Президент України
Петро Порошенко провів переговори з Прем’єр-міністром Фінляндії Юхою
Сіпіля. Про це повідомляє сайт president.gov.ua
Сторони привітали позитивну динаміку зростання двостороннього товарообігу.
Домовлено здійснювати підготовку до проведення засідання Міжурядової українськофінляндської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва, що може відбутися
на початку наступного року в Києві. Співрозмовники обговорили пріоритетні питання
взаємодії Україна – ЄС, зокрема в контексті ініціатив Президента України спрямованих на
подальше зближення нашої держави з Євросоюзом. Лідери обговорили також питання про
продовження економічних санкцій ЄС проти Росії на грудневому засіданні Європейської
Ради. Прем’єр-міністр Фінляндії наголосив на підтримці санкцій проти Росії до виконання
нею Мінських домовленостей. Сторони обговорили також перспективи розгортання
миротворчої операції ООН на окупованій частині Донбасу. Глава держави наголосив на
незмінності позиції України щодо проекту «Північний потік-2» та закликав фінляндську
сторону зважено підійти до подальшого розгляду цього питання в рамках ЄС. Відзначимо,
Співпраця між податковими органами України та Фінляндії має гарні перспективи до
зміцнення та зростання. Про це повідомив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан під час
зустрічі з в.о. Генерального директора Податкової адміністрації Фінляндської Республіки
Арто Піріненом 23 листопада у м. Гельсінкі. Він підкреслив, що оновлення і розвиток ІТсистем, забезпечення їх надійності та безпеки на сьогодні є одним із пріоритетів розвитку
ДФС. Значна увага надається й впровадженню нових сервісів для платників, удосконаленню
процедур аудиту. У свою чергу Арто Піренен поінформував про основні напрями розвитку
Податкової адміністрації Фінляндії та досягнення у податковій сфері. Так, відповідно до
результатів опитування, 97% громадян Фінляндії вважають сплату податків важливим
соціальним обов’язком, а 79% - щасливі платити податки. За словами в.о. Голови ДФС
Мирослава Продана, в Україні теж високий показник добровільної сплати податків – 95%.
Враховуючи це, ДФС готова перейняти досвід фінських колег щодо підвищення рівня
податкової культури в суспільстві та ставлення платників до необхідності сплати податків.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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24.11.2017

Під час робочого візиту до Брюсселя Президент України провів
переговори з Прем’єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем. Президент
подякував за підтримку територіальної цілісності України.
Президент України поінформував щодо перспектив розгортання на окупованій
частині Донбасу миротворчої миссії ООН. Прем’єр-міністр підтвердив солідарність Бельгії з
українським народом та підтримку Мінських домовленостей. Співрозмовники також
обговорили питання двосторонньої економічної співпраці. Відзначимо, 23 листопада
Президент України Петро Порошенко зустрівся з Королем Бельгійців Філіпом. Президент
подякував Королю за політичну підтримку, солідарність та практичну допомогу Україні у
протидії зовнішній агресії. Співрозмовники відзначили активізацію економічних
двосторонніх відносин, а також висловили задоволення високим рівнем співробітництва у
рамках міжнародних організацій. Глава Української держави висловив сподівання, що
Бельгія і надалі підтримуватиме Україну на шляху інтеграції до Європейського Союзу …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент України провів зустріч із
Канцлером Німеччини
24.11.2017

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Федеральним
канцлером ФРН Ангелою Меркель у рамках робочого візиту до Брюсселя.
Про це повідомляє сайт president.gov.ua
Скоординовано подальші кроки з метою просування ініціативи про розміщення
миротворчої місії ООН на всій окупованій території Донбасу, включаючи неконтрольовану
ділянку українсько-російського державного кордону. Петро Порошенко та Ангела Меркель
домовилися вжити максимальних зусиль для якнайскорішого звільнення українських
заручників на Донбасі та політичних в’язнів, які незаконно утримуються в Росії та
окупованому Криму. Президент України наголосив, що триваюча російська агресія на
Донбасі та суттєве погіршення ситуації в окупованому Криму вимагає продовження дії
секторальних та економічних санкцій стосовно Росії. Сторони також обговорили
орієнтовний графік контактів у Нормандському форматі. Президент України
проінформував щодо реформ, які вдалося запровадити в Україні цієї осені, та наголосив на
продовженні курсу реформування країни. Відзначимо, 20-21 листопада 2017 р. Заступник
Глави АПУ Костянтин Єлісєєв перебував у м. Берлін з робочим візитом. У рамках програми
перебування Віце-шеф АПУ обговорив із зовнішньополітичним радником Федерального
президента ФРН Т.Баггером візит Франка-Вальтера Штайнмаєра в Україну. …
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

 ПІВДЕННА ЄВРОПА (Ватикан. Іспанія. Італія. Мальта. Португалія. Сан-Марино)

 СХІДНА ЄВРОПА (Болгарія. Польща. Угорщина. Румунія. Словаччина. Молдова. Чехія)

Міжнародна конференція щодо України
в Італійському парламенті

Відбулась зустріч Посла України з Головою
Рахункової Палати Молдови
13.11.2017

За ініціативи Посольства України в Італійській Республіці в Палаті
Депутатів Парламенту Італії відбулась міжнародна конференція на тему
«Сучасна Україна у спільному європейському просторі».
В рамках широкої дискусії, за участю дипломатів Посольства, італійських депутатів,
представників іноземного дипкорпусу, експертних та медійних кіл Італії, а також
української громади відбулося обговорення поточної ситуації в Україні у контексті
триваючої російської агресії, євроінтеграційного розвитку нашої держави, а також її ролі у
міжнародному порядку денному. Серед основних меседжів конференції – необхідність
посилення ролі ЄС у питанні відновлення територіальної цілісності та суверенітету
України, а також підтримки нашої держави на шляху реформ. «Українці вийшли на Майдан
заради європейських цінностей, то ж вони заслуговують на те, аби Європа не залишила їх на
самоті на шляху європейського розвитку», - підсумував сенатор Л.Кампанья.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
 БАЛКАНИ (Албанія. Боснія І Герцеговина. Греція. Кіпр. Косово. Македонія. Сербія. Словенія. Хорватія. Чорногорія)

Україна та Словенія розвиватимуть двостороннє співробітництво
в сфері захисту прав споживачів

14.11.2017

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Молдова
Іван Гнатишин 14 листопада провів зустріч з Головою Рахункової палати
Республіки Молдова В’ячеславом Унтіле.
В ході зустрічі були обговорені актуальні питання та перспективи співробітництва в
рамках вищих органів фінансового контролю двох країн. На початку зустрічі Іван Гнатишин
поінформував про ситуацію на сході України, пов’язану з російською військовою агресією.
Окремо було відзначено взаємодію на рівні урядів України і Республіки Молдови, що сприяє
вирішенню низки актуальних питань, які перебувають на порядку денному українськомолдовських відносин. Сторони обмінялися думками щодо активізації двосторонньої
співпраці у сфері державного аудиту, у тому числі шляхом обміну досвідом у цій важливій
для обох держав галузі. У цьому контексті пан Унтіле запропонував розглянути можливість
проведення у найближчій перспективі спільного аудиту екології на річці Дністер. Зі свого
боку, Посол України запевнив у готовності української сторони до тісної взаємодії з
Молдовою у сфері екології Дністра, підтвердженням чого є також ратифікація у червні ц.р.
Верховною Радою міжурядового Договору про співробітництво у сфері охорони і сталого
розвитку басейну річки Дністер.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Молдова

23.11.2017

Україна та Словенія розвиватимуть двостороннє співробітництво в
сфері захисту прав споживачів та ринкового нагляду. Про це повідомляє
Держпродспоживслужба України.
Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа прийняв делегацію Республіки
Словенія, яка перебуває в Україні з робочим візитом, і провів зустріч з Державним
секретарем Міністерства економічного розвитку та технологій Республіки Словенія Алеш
Кантарутті та керівником Ринкової інспекції Республіки Словенія Андрейкою Гірліч. Від
Держпродспоживслужби участь у зустрічі взяли начальник Управління міжнародного
співробітництва Ольга Шевченко та директор Департаменту захисту споживачів Олексій
Квасніцький. Учасники зустрічі ознайомилися з системами державного нагляду та
контролю в Україні й Словенії. Окрема увага була приділена реалізації Меморандуму про
співробітництво у сфері ринкового нагляду, який був підписаний у листопаді 2016 року між
Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів та Ринковою інспекцією Республіки Словенія. Сторони обговорили перспективи
подальшого розвитку двостороннього співробітництва, а також висловили взаємне
прагнення щодо обміну досвідом у реалізації законодавства у сфері захисту прав
споживачів та ринкового нагляду в Україні та Республіці Словенія. Відзначимо, Глава
Української держави привітав Президента Словенії з переконливою перемогою на
президентських виборах та висловив сподівання на продовження плідного двостороннього
діалогу. Лідери обох держав висловили задоволення реалізацією спільних домовленостей
щодо відновлення прямого авіасполучення між Києвом та Любляною…
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Посол України в Македонії вручила вірчі грамоти
Президенту Республіки
24.11.2017

Новопризначений Посол України в Республіці Македонія вручила
вірчі грамоти Президенту Республіки Македонія д-ру Гьорге Іванову. Про це
повідомляє Посольство України в Республіці Македонія.
На зустрічі з Послом України в Республіці Македонія пані Наталією Задорожнюк
Президент Г.Іванов висловив задоволення традиційно дружніми відносинами між двома
країнами і висловив бажання сприяти більш інтенсивному співробітництву в усіх сферах,
що становлять взаємний інтерес. Президент Македонії підкреслив, що особливо важливим
є активізація двостороннього політичного діалогу, а також сприяння парламентському
діалогу шляхом організації зустрічей високого рівня. Посол України Н.Задорожнюк
зазначила, що двосторонні відносини, засновані на довірі, взаєморозумінні і підтримці та
висловила упевненість в тому, що спільними зусиллями взаємини між країнами буде
інтенсифіковано. Президент Іванов привітав новопризначеного посла і побажав успіхів на
відповідальній дипломатичній ниві. Відзначимо, 21 листопада представники депутатської
групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Македонія провели зустріч з Головою
Парламенту Македонії Талатом Джафері та представниками Собранія РМ. Делегація у
складі керівника групи Андрія Шиньковича, депутатів Михайла Кобцева та Романа Мацоли
обговорили посилення міжпарламентських зв’язків між країнами, а також розвиток
економічних та культурно-соціальних відносин. На зустрічі була присутня посол України в
Македонії Наталія Задорожнюк. Народний депутат Андрій Шинькович наголосив на тому,
що Україна і Македонія як дві молоді держави, можуть обмінятися цінним досвідом
проведення реформ та державотворення. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Македонія

Президент України провів зустріч з
Президентом Румунії
24.11.2017

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом
Румунії Клаусом Йоханнісом в рамках участі у П’ятому Саміті Східного
партнерства у Брюсселі.
Президент України висловив вдячність Президентові Румунії за незмінну підтримку
територіальної цілісності та суверенітету України. Глава держави подякував Клаусу
Йоханнісу за співавторство Румунії в українському проекті Резолюції ГА ООН «Становище у
галузі прав людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)», який буде
розглядатися Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2017 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс взяв участь
у семінарі щодо умов ведення бізнесу в Україні
24.11.2017

Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс взяв участь у
бізнес-семінарі,
присвяченому
українсько-чеським
відносинам
у
торговельно-економічній сфері та умовам ведення бізнесу в Україні.
Учасників семінару, організованому Міжнародною Торгово-промисловою палатою в
Чеській Республіці, було ознайомлено з ходом реформування української економіки,
заходами, спрямованими на поліпшення інвестиційного клімату, підвищення ефективності
державного управління, рішучу боротьбу з корупцією, послідовну реалізацію положень
Угоди про асоціацію між Україною, зокрема, в частині створення поглибленої та всеосяжної
зони вільної торгівлі. Було відзначено, що на тлі стабілізації соціально-економічної ситуації
в Україні та позитивної динаміки, яку демонструє чеська економіка існують сприятливі
умови для активізації та якісного розширення двостороннього торговельно-економічного
та інвестиційного співробітництва, диверсифікації двосторонньої торгівлі. Це, зокрема,
засвідчує зростання товарообігу між Україною та Чехією за підсумками дев’яти місяців 2017
року на 26,2% до рівня 1123,9 млн. дол. США у порівнянні з відповідним періодом минулого
року. При цьому експорт товарів з України до ЧР зріс на 23% та становив 512,3 млн. дол.
США. Імпорт товарів збільшився на 29,3% і склав 611,6 млн. дол. Інші учасники заходу,
зокрема Посол ЧР в Україні Радек Матула, представники Міністерства промисловості і
торгівлі ЧР, Чеського експортного банку, також відзначали суттєве покращення стану
української економіки та значні можливості для чеського бізнесу на українському ринку,
незважаючи на існуючі проблеми та ризики, пов’язані з перехідним етапом у розвитку
нашої держави та російською агресією. Серед перспективних напрямів співпраці
називалися промислова, енергетична сфера, сільське господарство, сфера ЖКГ,
літакобудування, розвиток виробничої кооперації українських та чеських компаній, участь
чеського бізнесу в процесах модернізації та структурної перебудови української економіки,
передачі сучасних технологій, підвищення енергоефективності тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Чеській Республіці
Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром
Словацької Республіки
24.11.2017

В Брюсселі Президент України провів зустріч з главою Уряду
Словацької Республіки Робертом Фіцо. Співрозмовники обмінялися думками
з актуальних питань українсько-словацьких двосторонніх відносин.
Сторони підкреслили свій намір посилювати економічну складову двосторонньої
співпраці, зокрема продовжити транспортування газу через Словаччину до України. У
цьому зв’язку було відзначено важливість відновлення діяльності міжурядової змішаної
комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, чергове
засідання якої заплановано на першу половину 2018 р. Обговорювалася також взаємодія у
сфері енергетичної безпеки. Сторони обговорили посилення міжнародних контактів між
двома країнами та розвиток транскордонного співробітництва. Президент України та
Прем’єр-міністр Словаччини скоординували позиції щодо співпраці на європейському
напрямку з урахуванням порядку денного Саміту Східного партнерства. Відзначимо,
інтенсивність двосторонніх відносин і збільшення кількості подорожувальників з України
до Словаччини з початком дії безвізового режиму з ЄС актуалізує питання відновлення
роботи Генконсульства України в місті Пряшів на сході Словаччини. Про це сказав голова
парламентської групи дружби з Україною Національної Ради Словацької Республіки
Мікулаш Крайкович під час зустрічі з Віце-премʼєр-міністром з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе. Нагадаємо, директор
Дипломатичної академії України С.Корсунський, викладачі Одеського національного
університету ім. І.Мечникова та співробітники Посольства України в Словацькій Республіці
взяли участь у круглому столі «Стратегічні переговори: Україна та країни В-4, обриси
безпеки», організованому Інститутом стратегічної політики «STRATPOL» та Міжнародним
Вишеградським фондом. У заході взяли участь Державний секретар Міністерства оборони
Словаччини, представники громадських організацій, дипломатичного корпусу, аналітики.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

 АЗІЯ

 БЛИЗЬКИЙ СХІД

Офіс японського урядового агентства "Джайка"
відкриється в Україні

Вскоре для украинцев будет открыт почти весь
Персидский залив
20.11.2017

Віце-президент Японського агентства міжнародного співробітництва
“Джайка” (JICA) Казухіто Кошікава перебуває в Києві з метою відкриття в
Україні Офісу агентства. Про це повідомляє МЕРТ України.
“Відкриття у Києві представництва “Джайки” - це знакова подія в українськояпонських відносинах. Ми вдячні Уряду Японії за багаторічну підтримку ключових реформ
в Україні. Це загалом понад 3 млрд доларів США на проекти у сфері охорони здоров'я,
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, розвитку інфраструктури, освіти,
культури та інші”, - підкреслив Кубів за підсумками зучтрічі Першого віце-прем’єр-міністра
України Степана Кубіва з Казухіто Кошікавою. У ході зустрічі Казухіто Кошікава зазначив,
що позитивно вражений ходом реформ в Україні, зокрема відзначив важливість
макроекономічної стабілізації економіки України в непростих політичних та економічних
умовах. “Попри багато викликів Україна багато працює над позитивними змінами. Ви також
забезпечуєте мир і стабільність не лише в Україні, але і Європі та світу, дозвольте
висловити вам свою повагу за це. Ми раді можливості відкрити Офіс “Джайки” в Україні
саме зараз, у знаковий рік Японії в Україні та 25 річниці встановлення дипломатичних
відносин між нашими країнами”, - наголосив Казухіто Кошікава.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Досвід Сінгапуру із забезпечення життєдіяльності
міста є цікавим для Києва

12.11.2017

Украина работает над отменой визового режима с Кувейтом и
Катаром, а также над упрощением визового режима с Саудовской Аравией,
сообщил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
“После ОАЭ работаем над безвизом с Кувейтом и Катаром и над упрощением
визового режима с Саудовской Аравией. Вскоре откроем для украинцев почти весь
(Персидский – ред) залив”, – написал он на своем аккаунте в “Твиттер”. 1 ноября президент
Украины Петр Порошенко заявил о намерении Украины и Саудовской Аравии упростить
визовый режим между странами. “Мы с королем, Его Величеством, договорились, что
решительно снижаем ставки платы сборов за визы, двигаемся для того, чтобы облегчить
возможность для бизнесменов, предпринимателей, туристов, чтобы саудиты открывали
фантастическую Украину, а украинцы имели возможность путешествовать в Саудовскую
Аравию”, – добавил Президент. Визы в Саудовскую Аравию для украинцев являются
самыми дорогими среди всех стран мира и, соответственно, для саудитов в Украину. Он
сообщил о возможном упрощении процедуры хаджа для мусульман, проживающих в
Украине. “Мы договорились о том, что мы сделаем максимальное упрощение процедуры
хаджа, и я не исключаю, что и с украинской стороны мы разработаем несколько инициатив,
которые позволят защитить права украинцев мусульман”, – сказал Президент и напомнил,
что в Украине проживает почти 2 млн мусульман.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua

17.11.2017

Київ може і повинен запозичувати досвід Сінгапуру із забезпечення
життєдіяльності міста. Про це під час звіту про відрядження до країни
розповів перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.
Він зауважив, що передова країна світу, про яку ще у 60-х роках минулого століття
мало хто думав серйозно, досягла такого розвитку завдяки боротьбі з корупцією,
правильному відбору кадрів і «битві за інвестиції», як називають це самі сінгапурці. Щодо
останнього, вони спрощують всі процедури, які тільки можливо, для того, щоб залучати
нових інвесторів найбільш вигідними умовами. «Значну увагу сінгапурці приділяють
плануванню. Спочатку щодо кожної галузі складається концептуальний план на 50 років,
потім – генеральний план на 10 років. При цьому генеральний план переглядається через 5
років, а концептуальний – кожні 10 років. Саме тому сьогодні у них є вільні місця, щоб
звести транспортні хаби, адже ці хаби були закладені 50 років тому в концептуальні плани.
Вважаю найбільш цікавим для нас розуміння того, що головне – це планування. Завчасне і
попереднє», – підкреслив перший заступник голови КМДА. Також ми маємо змінити наш
підхід до управління, збудувавши таку систему, в якій буде не важливо, хто прийде до
влади. «Система не дасть можливість зробити щось протизаконно. У них інший підхід. На
їхню думку, головне – правильно обрати лідера. Саме він визначатиме і реалізовуватиме
політику, створюватиме систему тощо. Основне – це підбір кадрів», – пояснив Геннадій Пліс.
Він також зауважив, що Сінгапур нагадує Київ – і за територією, і за кількістю людей. «До
2010 року вони вкладуть у транспорту інфраструктуру 100 мільярдів доларів. Це величезні
гроші для нас. Але це гарний виклик», – переконаний перший заступник голови КМДА.
Читати повністю >>>

Читайте також: Микола Поворозник взяв участь у
ІІ Українському форумі Шовкового шляху 2017 >>>

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

Український культурний центр відзначив
п’яту річницю діяльності
17.11.2017

З нагоди 5-ої річниці діяльності Українського культурного центру в
Ізраїлі 16 листопада 2017 року відбувся святковий вечір. Про це повідомляє
Посольство України в Державі Ізраїль.
Посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко привітав гостей вечора і
подякував за інтерес до української культури та поширення позитивного іміджу України в
Ізраїлі. “Я щиро вдячний кожному, хто підтримує українську культуру та поділяє цінності
українського народу. Дякую за любов до української землі.”, - зазначив Посол. Г.Надоленко
вручив подяки Посольства України друзям Культурного центру та громадським
організаціям за численні ініціативи, проекти, волонтерську діяльність, за роботу,
спрямовану на просування української культури та сприяння в розбудові дружніх відносин
між Україною та Ізраїлем. Гості вечора мали можливість насолодитися святковим
концертом під керівництвом Алли Герман, в рамках якого виступили фольклорний
ансамбль «Славутич», а також студенти та викладачі консерваторії міста Кір'ят-Гат. Свої
чудові вірші зачитали талановиті поетеси В.Чайковська, Л.Перцюк та Л.Борисенко.
Український культурний центр був заснований у жовтні 2012 року. Протягом цих 5 років
центр став осередком українського культурного життя.
Читать полностью >>>
По материалам Посольства України в Державі Ізраїль

За матеріалами kyivcity.gov.ua

Візит ліванських журналістів до
України

Інвестиційне співробітництво України та Китаю
виходить на новий рівень

18.11.2017

24.11.2017

В Пекіні 21-22 листопада в оновленому форматі відбулась Дев'ята
сесія Ярмарку китайських інвестицій за кордон (COIFAIR-2017). Про це
повідомляє Посольство України в Китаї та в Монголії (за сумісництвом)
Цього року Ярмарок був поєднаний з Міжнародним форумом із співробітництва в
сфері виробничих потужностей, що надало заходу більшої конкретики та профільного
напряму для експорту китайського капіталу. Цей ярмарок є найбільшим в Китаї заходом,
робота якого спрямована на реалізацію китайської програми Going Global як одного з
елементів ініціативи «Один пояс, один шлях». Основними частинами Ярмарку є виставка
(5500 м2) продукції, послуг та інвестиційних проектів її учасників і спеціалізовані форуми,
які присвячені як інвестиційному співробітництву між окремими країнами світу та Китаєм,
так і співпраці у окремих перспективних, з точки зору інвестування, напрямах (24 форуми
та семінари). Цього року у Ярмарку і Форумі взяли участь понад 3000 представників
компаній, організацій, підприємців, фінансових установ та експертів. Організатором заходу
є Китайська Асоціація розвитку підприємств за кордоном (CODA) – потужна організація,
діяльність якої підтримує Китайський комітет з розвитку та реформ і Китайський банк
розвитку. CODA створює і розвиває низку платформ для просування політики виходу
китайського капіталу та технологій на ринки інших країн, зокрема: Китайський
міжнародний альянс нової енергетики (за підтримки Національної адміністрації з
енергетики Китаю), ChinaGoAbroad (Інтернет-платформа для ділових стосунків),
платформа UTOU як путівник, насамперед, для китайських інвесторів, які планують
розмістити свій капітал в тій чи іншій країні (програма для смартфону). Протягом 2017
року CODA тісно співпрацює з ТПП України, приєднавшись до пулу китайських організацій
та компаній, які активно розвивають економічну співпрацю з Україною. Відзначимо, Міністр
юстиції України Павло Петренко зустрівся з Міністром юстиції КНР Чжан Цзюнем. Під час
зустрічі з Міністром юстиції КНР Чжан Цзюнем Міністр юстиції України Павло Петренко
повідомив, що Україна сподівається на ефективний обмін досвідом з Китаєм за ключовими
напрямками роботи міністерств юстиції. П.Петренко поінформував китайського колегу про
новації, які нині запроваджуються в Україні. Зокрема, міністри обговорили судову реформу
та перезапуск всієї вертикалі судових органів в Україні, реформу виконавчої служби та
запровадження інституту приватних виконавців. Українською стороною наголошено, що
запровадження новітніх технологій є важливою складовою покращення якості роботи
Міністерства юстиції України. Нагадаємо, 16 листопада у приміщенні Китайського фонду
Шовкового шляху відбулась зустріч Заступника Міністра економічного розвитку та торгівлі
– Торгового представника України Наталії Микольської з Головою Фонду Шовкового шляху
пані Цзінь Ци. Н.Микольська надала представникам Фонду розгорнуту картину
економічних процесів, які відбуваються зараз в Україні, враховуючи поточні реформи,
окреслила найпривабливіші сектори для інвестування, враховуючи широку приватизацію.
Раніше, 15 листопада 2017 р. у приміщенні Міністерства комерції КНР відбулось засідання
українсько-китайської Робочої групи з інвестицій, робочого органу Підкомісії з питань
торговельно-економічного
співробітництва,
функціонуванням
якого
опікуються
Мінекономрозвитку України і Міністерство комерції КНР. Сторонами обговорені актуальні
питання інвестиційного співробітництва: просування поточних проектів, нових напрямів,
зокрема в сфері енергетики, інфраструктури, сільського господарства, будівництва, а також
створення нових моделей інвестиційного співробітництва. …

В Києві 14-17 листопада ц.р. за сприяння Посольства України в Лівані
перебувала делегація журналістів провідних ліванських видань та
телекомпаній (газети Annahar, L`Orient le Jour та телебачення Future, TL).
Під час візиту пройшли, зокрема зустрічі з Першим заступником Голови ВР України
І.Геращенко, недавнім кремлівським політв'язнем Ільмі Умеровим, першим віце-прем'єром
І. Климпуш Цинцадзе, Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України
О.Наливайком, з членами групи з міжпарламентських зв’язків ВР України по зв’яках з
Ліваном. Ліванські журналісти отримали повну інформацію про ситуацію в Україні, зокрема
на Донбасі та в Криму, історію розвитку нашої держави, а також її економічний та
культурний потенціал в контексті подальших зусиль з розвитку українсько-ліванських
відносин. Відзначимо, 5 листопада у приміщенні 65-ого мобільного військового шпиталю у
м. Часів Яр Надзвичайний і Повноважний Посол України в Лівані передав медикам АТО
бездротовий мобільний прилад ультразвукової діагностики, який українська громада в
Лівані та Посольство України в Лівані придбали для діагностування поранених бійців
безпосередньо на передовій.
Читать полностью >>>
По материалам Посольства України в Ліванській Республіці
Йорданія, Україна очікують на зміцнення
двосторонніх відносин

Читати повністю >>>

Читайте також: Silk Link – новая платформа для
українсько-китайскої співпраці а агросфері >>>
За матеріалами Посольства України в КНР
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Йорданія та Україна співпрацюють в низці міжнародних питань і
прагнуть до поглиблення співпраці у різних галузях, зокрема, у сфері вищої
освіти – заявив український посол в Аммані Сергій Пасько.
Країни започаткували дипломатичні зв'язки в 1992 р., і до сьогодні користуються
міцними відносинами з широким полем для зміцнення співпраці в галузі туризму, торгівлі
та фармацевтики, сказав Посол України в інтерв'ю «Джордан Таймс» з нагоди 26-ї річниці
Незалежності України, що відзначається Посольством у вівторок 21 листопада. Йорданія та
Україна мають подібні погляди на різні міжнародні проблеми та підтримують один одного
в міжнародних організаціях. "Ми підтримуємо арабські починання та позицію Йорданії
щодо різних питань на міжнародній арені, і будемо продовжувати в такому руслі", - сказав
Посол. Він підкреслив, що вища освіта є ключовим сектором, який свідчить про високе
зростання. В даний час в українських університетах навчаються близько 2,5 тисячі
йорданських студентів, переважно на медичних напрямках. "Ми маємо високоякісну
медичну освіту, і наші університети, яким по 250 років, дуже доступні", - сказав Пасько. В
Королівстві зараз працюють ≈ 3-х тисяч йорданських лікарів, випускників українських
університетів. В Аммані проживають близько 5-ти тисяч українських громадян, з яких 2
тисячі - українські жінки, одружені на йорданцях і "щасливо живуть у Королівстві", - сказав
він. В Україні також проживає близько 5-ти тисяч йорданців, деякі з них працюють, а інші родичі йорданських студентів, що навчаються в українських університетах. Відзначимо, 12
листопада 2017 р. Посол України Сергій Пасько взяв участь в офіційному відкритті 2
чергової сесії Палати представників Національних Зборів Йорданії 18 скликання.
Читать полностью >>>
По материалам Посольства України в Йорданському Хашимітському Королівстві

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

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

 АФРИКА

Сенегал – ворота України у Західній
Африці

У Верховній Раді провели зустріч із делегацією
Меджлісу Ісламської Ради Ірану
15.11.2017

Представники Комітетів у закордонних справах та з питань
національної безпеки і оборони провели зустріч із делегацією Меджлісу
Ісламської Ради Ірану. Про це повідомляє прес-служба ВРУ.
Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко, заступник голови Комітету у
закордонних справах Борис Тарасюк та секретар Комітету з питань національної безпеки і
оборони Іван Вінник провели зустріч із делегацією Меджлісу Ісламської Ради Ісламської
Республіки Іран на чолі з головою Комісії національної безпеки та зовнішньої політики
Меджлісу Ісламської Ради Алаеддіном Боруджерді. У зустрічі також взяли участь
Надзвичайний і Повноважний Посол Ірану в Україні Мохаммад Бехешті-Монфаред, член
Комісії національної безпеки та зовнішньої політики Меджлісу Ісламської Ради Мохаммад
Джавад Джамалі Ноубандегані, речник Комісії національної безпеки та зовнішньої політики
Меджлісу Ісламської Ради Сейєд Хосейн Нагаві Хосейні та інші. На початку зустрічі
українська сторона висловила глибокі співчуття іранській делегації у зв’язку із жертвами
потужного землетрусу, який стався на заході Ірану 12 листопада, що були з вдячністю
прийняті іранською делегацією. Під час зустрічі сторони обговорили питання подальшого
розвитку міжпарламентської співпраці та активізації економічних відносин, які мають
великий потенціал. Українська сторона відзначила, що Іран є однією з провідних країн
Близького Сходу, яка могла б стати великим споживачем української сільськогосподарської
продукції, у той час як Україна зацікавлена в імпорті енергоносіїв з Ірану. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

23.11.2017

23 листопада ц.р. Посол України в Сенегалі Олександр Овчаров був
прийнятий міністром закордонних справ та сенегальців за кордоном
Республіки Сенегал Сідікі Кабою.
Зустріч Посла з міністром закордонних справ відбулася напередодні відзначення 25-ї
річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Сенегалом, у зв’язку з чим
йому були передані від української сторони найщиріші вітання та побажання подальшої
плідної співпраці в інтересах народів Сенегалу та України. У ході бесіди, яка пройшла у
дружній та конструктивній атмосфері, були обговорені питання взаємної підтримки у
рамках міжнародних організацій, а також деякі аспекти двостороннього співробітництва у
політичній, економічній та військово-технічній сферах. При цьому, сторони погодилися з
необхідністю інтенсифікації політичного діалогу з метою реалізації наявного потенціалу
для розвитку економічних відносин, у тому числі у військово-технічній сфері. О.Овчаров
заявив, що Сенегал був і залишається для України найперспективнішим партнером у
Західній Африці і справжніми воротами для просування економічних інтересів нашої
держави у цьому регіоні. У свою чергу, С.Каба наголосив, що Сенегал вважає Україну
дружньою країною, і підтвердив готовність до ефективної співпраці як у рамках
міжнародних організацій, так і на двосторонньому рівні.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Сенегал

 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Зустріч з керівництвом ТПП
Катару

Посол України в Аргентині виступив в Університеті
м. Буенос-Айрес

19.11.2017

Посол України Євген Микитенко провів зустріч з членом правління
Торгово-промислової палати Держави Катар Аделем Аль Маннаі. Про це
повідомляє Посольство України у Державі Катар
У ході бесіди, в якій взяли участь радник ПУ в Катарі з торговельно-економічних
питань Володимир Куруц та Голова Українсько-Катарського Бізнес Форуму Ольга Ревіна,
сторони проаналізували стан співробітництва і перспективи його розширення у різних
галузях. Катарському посадовцю було презентовано можливості та пропозиції українських
компаній у сфері будівництва, металургії, інжинірингу та сільського господарства, а також
окреслені плановані спільні заходи. Досягнуто домовленості про інтенсифікацію обміну
візитами між підприємцями двох країн. Відзначимо, 13-15 листопада 2017 р. в м. Доха
пройшла 1-а міжнародна виставка-ярмарок INDEX Qatar, присвячена розвитку сфери
будівництва, дизайну та оздоблюваних послуг для комерційного, житлового та готельного
секторів. Серед понад 50 катарських і зарубіжних фірм, які взяли участь у форумі, Україна
була представлена компанією «+Object» з м. Харкова, яка вже має досвід співпраці з
арабськими країнами Затоки, зокрема Арабськими Еміратами.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України у Державі Катар
Дипломатичний прийом у Кувейті з нагоди
Дня незалежності України

Посол України взяв участь у зустрічі дипломатичного
корпусу, акредитованого в Мексиці
24.11.2017

20.11.2017

Посольством України в Кувейті 19 листопада ц.р. було проведене
дипломатичне прийняття з нагоди Дня незалежності України. Про це
повідомляє Посольство України в Державі Кувейт
У заході взяли участь офіційні представники емірату, дипломатичного корпусу,
акредитованого в Кувейті, ділових, політичних та культурних кіл Кувейту, журналісти,
представники української громади тощо. У своїй урочистій промові Посол України В.Толкач,
серед іншого, зазначив, що, попри зовнішню агресію, Україні в нинішньому році вдалося
досягнути економічного зростання, яке стало реальним завдяки міжнародній підтримці з
боку країн-друзів нашої держави. Кувейтський Уряд на заході представляв Міністр нафти,
Міністр електроенергії та водних ресурсів Кувейту І.Аль-Марзук.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Державі Кувейт
Делегація українських парламентаріїв перебуває
з візитом в Республіці Ірак
21.11.2017

Делегація Депутатської групи Верховної Ради України з
міжпарламентських зв’язків на чолі з народним депутатом Ігорем Лапіним
21-24 листопада перебуває з офіційним візитом в Республіці Ірак.
Метою візиту є відновлення міжпарламентського діалогу між Україною та Іраком,
обговорення питань щодо всебічного розвитку двостороннього суспільно-політичного,
торговельно-економічного та соціально-культурного співробітництва. Передбачені зустрічі
з Головою Ради Представників Республіки Ірак С.Аль-Джабурі та Генеральним секретарем,
Головами Комітету з питань охорони здоров’я та Комітету з питань економіки та інвестицій
Ради Представників Іраку. Також в ході візиту заплановані зустрічі з заступником міністра
закордонних справ Іраку Ш.Саїдом та міністрами енергетики, оборони, торгівлі, транспорту,
сільського господарства, промисловості, охорони здоров’я.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

 ІНДОСТАН (Афганістан. Пакистан)

Делегація України взяла участь у VII Конференції з регіонального
економічного співробітництва щодо Афганістану
20.11.2017

У м. Ашгабат, Туркменістан, відбулася VII Конференція з
регіонального економічного співробітництва щодо Афганістану (RECCA
VII). Про це повідомляє МЗС України.
У роботі конференції взяли участь представники близько 70 країн та міжнародних
організацій. Посол України в Республіці Таджикистан та Ісламській Республіці Афганістан
(за сумісництвом) Віктор Нікітюк у виступі на пленарному засіданні Конференції наголосив
на готовності провідних українських підприємств робити практичний внесок в реалізацію
масштабних регіональних економічних проектів, що обговорювалися учасниками форуму.
За підсумками Конференції було прийнято декларацію «Поглиблення сполученості та
розширення торгівлі через інвестування в інфраструктуру та покращення синергії».
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
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На юридичному факультеті Університету Буенос-Айреса 22
листопада ц.р. відбулася конференція «Мови: спільний знаменник», одна з
секцій якої була присвячена українській мові.
Відкриваючи засідання секції, Посол України в Аргентині Юрій Дюдін виступив з
лекцією «Становлення української державності та мови», у ході якої окреслив основні етапи
розвитку Української Держави з часів Київської Русі до сьогодення та розкрив особливе
значення української мови у формуванні сучасної незалежної України. Окрему увагу
керівник дипустанови приділив висвітленню освітньої реформи в Україні, яка має на меті
забезпечити сталий розвиток української мови як державної та її використання в усіх
сферах суспільно-політичного життя. З другою доповіддю в рамках секції виступила
перекладач, викладач української мови в Університеті Буенос-Айреса Катерина Похиляк,
яка розповіла присутнім про регіональні мовні особливості країн Східної Європи та
відмінності української мови від інших слов’янських мов.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Аргентині

Посол України Руслан Спірін 22 листопада ц.р. взяв участь у зустрічі
дипломатичного корпусу, акредитованого в Мексиці, яка відбулася в
Міністерстві закордонних справ Мексики.
На зустрічі під головуванням Міністра закордонних справ Луіса Відегарая Касо
більше 100 керівників дипломатичних представництв мали можливість обмінятися
думками з Міністром фінансів і державного кредиту Хосе Антоніо Мідом, Міністром
економіки Ільдефонсо Гуахардо, Міністром туризму Енріке де ла Мадридом та керівником
Федеральної інституції з розвитку спеціальних економічних зон Херардо Гутьєрресом щодо
реформ, проведених Урядом Мексики з метою протистояння міжнародним викликам
сьогодення. У свою чергу, посол України на зустрічах, що відбулися в ході заходу з
вищезазначеними мексиканськими високопосадовцями, поінформував їх про поточну
ситуацію в Україні, російську агресію проти української держави та подякував за підтримку
Мексикою суверенітету і територіальної цілісності України.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиці

 ПІВНІЧНА АМЕРИКА (США & КАНАДА)
 КАНАДА

Міністри оборони України та Канади провели
зустріч у Ванкувері
15.11.2017

У місті Ванкувер відбулася зустріч Міністра оборони України
генерала армії України Степана Полторака із Міністром національної
оборони Канади Харджитом Сейджжаном.
«Під час зустрічі обговорювалася важлива тема застосування Миротворчої місії ООН
на території Донецької та Луганської областей. Наш головний критерій – майбутня
Миротворча місія ООН із мандатом діяльності має бути розгорнута на усій тимчасово
окупованій території, принциповою вимогою є забезпечення міжнародного контролю над
частиною українсько-російського державного кордону в зоні конфлікту та виведення з
території України всіх незаконних збройних формувань та підрозділів РФ, а також
встановлення Місією контролю за станом зберігання важкого озброєння», – повідомив
Міністр оборони України. «Ми виключаємо можливість участі Росії у майбутній Місії. Вірю,
що Місія на Донбасі можлива й за підтримки наших міжнародних друзів. Заплановане
вдасться втілити в життя», – зазначив Степан Полторак.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

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

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

 США

КВУ показав як працюють депутати-лідери
президентських рейтингів

Президент України провів зустріч із Помічником Держсекретаря США
з питань Європи та Євразії
15.11.2017

Президент України Петро Порошенко провів зустріч в Києві із
новопризначеним Помічником Держсекретаря США з питань Європи та
Євразії Вессом Мітчеллом.
Співрозмовники докладно обговорили комплекс питань двосторонніх відносин між
Україною та США і скоординували пріоритетні кроки у рамках їх зміцнення в найкращих
інтересах обох сторін та спільного захисту і просування свободи та демократії,
верховенства права та прав людини. Було відзначено важливість нових підходів та
сміливих ініціатив для наповнення стратегічного партнерства між Україною і Сполученими
Штатами – від посиленої політичної, торговельно-економічної та енергетичної взаємодії до
зміцнення оборонного і безпекового партнерства між сторонами. Співрозмовники
обговорили хід реформ в Україні. Президент наголосив на значних змінах, яких досягла в
Україна. «Я абсолютно впевнений, що немає жодної країни в світі, яка б впровадила таку
кількість реформ у різних сферах, впродовж війни. І ми маємо міцну підтримку наших
реформ з боку Сполучених Штатів», - підкреслив Петро Порошенко та додав, що це є
підтвердженням нашого стратегічного партнерства. Петро Порошенко також подякував за
допомогу американської сторони та її значний внесок у розбудову нової української армії в
умовах російської агресії. Помічник Держсекретаря США з питань Європи та Євразії
підкреслив, важливість візиту в Україну. Весc Мітчелл запевнив, що США і надалі
надаватимуть допомогу Україні у її зусиллях із розвитку та зміцнення країни, а також
подальшої координації зусиль для забезпечення надійної і ефективної міжнародної
підтримки нашої держави. «Те, чого Ви та Ваша команда досягли за дуже короткий
проміжок часу, є дивовижним. Просто феноменально, що так багато було зроблено за
останні три роки», - наголосив Весс Мітчелл. Помічник Держсекретаря США підтвердив
готовність продовжувати підтримку зусиль України з відновлення суверенітету та
територіальної цілісності країни та, у разі потреби, посилити ціну для Москви за
продовження агресії проти Української держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Введена в дію Угода між урядами України та США про
співробітництво у сфері науки та технологій
22.11.2017

Угода сприятиме розвитку двосторонніх контактів, створює правові
рамки для спільних досліджень, регулює передачу обладнання та
технологій, посилює захист прав інтелектуальної власності.
Посол України в США Валерій Чалий провів зустріч з заступником Помічника
Державного Секретаря з питань науки, космосу і охорони здоров'я Лізою Броуді та офіційно
повідомив американську сторону про прийняття Верховною Радою і підписання
Президентом Петром Порошенком Закону України «Про ратифікацію Угоди між Урядом
України та Урядом Сполучених Штатів Америки про відновлення дії Угоди між Урядом
України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та
технологій». Особлива увага під час зустрічі приділялась обговоренню подальших
перспектив поглиблення Українсько-Американської співпраці – були намічені практичні
кроки для активізації співробітництва у сфері науки та технологій, зокрема, американській
стороні запропоновано відновити відповідний діалог у рамках двосторонньої робочої
групи. Відзначимо, Посол України в США Валерій Чалий провів зустріч з Головою Комітету з
питань розвідки Палати представників Конгресу США Девіном Нунєсом. Валерій Чалий
подякував за триваючу підтримку України, зокрема, за рішення Палати представників про
виділення на потреби оборони України 350 млн. дол. США та підкреслив важливість
подальшого поглиблення українсько-американської взаємодії, у тому числі у здійсненні
спільних кроків з протидії викликам, пов’язаним з гібридною війною Кремля проти України
та Західного світу, зокрема, у галузі кібер-безпеки.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в США

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Дослідження: 31% депутатів володіють корпоративними правами,
38 депутатів мають реальний конфлікт інтересів
15.11.2017

Аналіз 422 декларацій народних депутатів восьмого скликання за
2016 рік показав, що 38 депутатів мають реальний конфлікт інтересів. Про
це повідомили під час прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.
З них 20 депутатів належать до Комітету з питань аграрної політики та земельних
відносин. Ще 7 – до Комітету з питань будівництва містобудування і житловокомунального господарства. 31% (131 депутат) володіють корпоративними правами: лише
3 депутати вказали, шо вони передали в управління свої підприємства. 25% депутатів є
кінцевими бенефіціарами юридичних осіб. Такі результати дослідження представила Уляна
Полтавець, програмний директор ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив». Дане
дослідження лягло в основу аналітичного документу «Пропозиції до політики щодо
конфлікту інтересів народних депутатів України». «Це не просто дослідження, це policy
paper – пропозиції до політики. Це означає, що у цьому документі ви можете знайти
конкретні рішення, яким чином можна запобігти конфлікту інтересів народних обранців з
наявним законодавством і пропозиції на майбутнє не тільки в законодавчій сфері, а у сфері
регулювання депутатської діяльності як такої», – розповіла Світлана Матвієнко, голова
Ради «Лабораторії законодавчих ініціатив». Документ був поширений у Верховний Раді:
кожен депутат мав можливість отримати його особисто у руки на реєстрації. «Те, що ми
маємо в українському парламенті – це результат повної неврегульованості питання
конфлікту інтересів. Тому що, коли депутат потрапляє в парламент, у нього виникає
традиційна і постійна мотивація використовувати посаду для власного збагачення через
використання можливостей, які дає депутатське крісло. Якщо у депутата є бізнес, він не
повинен мати дотичності до ухвалення рішень у цій сфері. Через це дослідження ми
показуємо наскільки ця проблематика є гострою і як у світі це питання врегульовується», –
зазначив Сергій Лещенко, народний депутат України. Ярослав Юрчишин, виконавчий
директор Transparency International Україна, розповів що в основу пропозицій до політики
лягли міжнародні практики: США та країн ЄС, зокрема Польщі. «Ми пропонуємо забов’язати
депутатів повідомляти про конфлікт інтересів. Такі заяви можуть бути подані на початку
каденції народного депутата, або ж бути інтегровані у вже наявну електронну декларацію
автоматично», – зазначила Уляна Полтавець. Пані Полтавець додала, що пропозиції у
документі стосуються наступних напрямків: повнота визначення поняття конфлікту
інтересів в законодавстві; забезпечення прозорості, відкритості та підзвітності; управління
наявними конфліктами інтересів; освіта та просвіта народних депутатів;
правозастосування та контроль виконання чинних норм.
Читати повністю >>>
За матеріалами uacrisis.org
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КВУ в рамках проекту «Дослівно» проаналізував роботу народних
депутатів-лідерів президентських рейтингів у Верховній Раді. Про це йдеться
в звіті КВУ: «Три роки Верховної Ради: як працюють народні депутати».
Було проаналізовано ефективність роботи у ВР Ю. Тимошенко, О. Ляшка, Ю. Бойка, В.
Рабіновича та Д. Яроша, які за даними соцопитувань мають значний рейтинг електоральної
підтримки як потенційні кандидати на посаду Президента України. Роботу нардепів було
оцінено за такими параметрами: відвідування пленарних засідань ВР, відвідування засідань
комітету, участь в голосуваннях та успішність законодавчої роботи. Депутати-лідери
президентських рейтингів показують низьку ефективність роботи у Верховній Раді. За три
роки роботи Д. Ярош пропустив майже всі засідання ВР, Ю. Тимошенко та Ю. Бойко –
систематично ігнорували голосування, а О. Ляшко і В. Рабінович зареєстрували значну
кількість законопроектів, які можна розглядати як законодавчий спам. Д. Ярош відвідав за
три роки лише 4% пленарних засідань ВР, пропустивши із невідомих причин 303 із 362
засідань. Він також взяв участь (натиснув «за», «проти» чи «утримався») лише в 3%
голосувань. За три роки Д. Ярош проголосував 296 разів із 11 тис. Нардеп також майже не
відвідував засідання парламентського комітету – відвідав 5 із 91 засідань Комітету з питань
національної безпеки і оборони Д. Ярош є автором десяти законопроектів, жоден із яких
наразі не став чинним актом. В. Рабінович пропустив половину засідань ВР за три роки – був
письмово зареєстрований на 48% засідань (пропустив без поважних причин 186 із 362
засідань). Також лідер партії «За життя» входить в трійку нардепів, що пропустили
найбільше голосувань за три роки. Взяв участь лише в 1% голосувань – проголосував 160
разів із 11 тис. Нардеп також серед антилідерів ВР за продуктивністю роботи. Він ініціював
60 законопроектів, лише один із яких став чинним актом (Постанова про парламентські
слухання). Ю. Бойко був письмово зареєстрований на 94% пленарних засідань ВР, але при
цьому взяв участь лише в 3% голосувань. Лідер «Опозиційного блоку» також систематично
ігнорував роботу парламентського комітету. За три роки Ю. Бойко був присутній лише на 1
засіданні із 60 Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей
з інвалідністю. Ю. Бойко ініціював 27 законопроектів, 2 із яких були прийняті. О. Ляшко був
письмово зареєстрований на 84% пленарних засідань ВР. При цьому лідер РПЛ пропустив
майже половину головувань. За три роки взяв участь у 6 із 11 тис. голосувань. О. Ляшко
також пропустив половину засідань парламентського комітету – відвідав 28 із 68 засідань
Комітету з питань податкової та митної політики. Лідер РПЛ є серед народних депутатів,
які зареєстрували найбільше законопроектів. За три роки він ініціював 333 законопроекти,
69 із яких стали чинними актами. Ю. Тимошенко відвідала 80% пленарних засідань ВР, однак
взяла участь лише в третині голосувань, пропустивши 7,5 із 11 тис. голосувань. Лідер
«Батьківщини» також систематично ігнорувала засідання комітету. Ю. Тимошенко стала
членом Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
15 січня 2015 р. і з того часу була присутня лише на 4 засіданнях комітету із 37. За три роки
Ю. Тимошенко ініціювала 129 законопроектів, 25 із яких стали чинними актами.
Інформація про відвідування комітетів ВР включно до 3 листопада 2017 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби КВУ
БЛОГ

Рівняння на центр! Парламентські вибори як головна
загроза децентралізації.
17.11.2017

Розгляд держбюджету затягується, і на тижні, що минає, парламент
прийняв лише проект постанови ВРУ №7000-П "Про висновки та пропозиції
до проекту Державного бюджету на 2018 рік".
Цей документ, крім іншого, визначає розмір так званої депутатської субвенції на
розвиток регіонів: наступного року вона буде збільшена вдвічі та становитиме 5 млрд грн.
Для регіонів кошти чималі, особливо якщо врахувати, що одержать їх не всі, у різному
обсязі й зовсім непрозоро. Де-юре субвенція на соціально-економічний розвиток окремих
територій - це один зі способів центральної влади підтримати ініціативні регіони, які
хочуть і готові реалізовувати інфраструктурні проекти, але достатніх коштів поки що не
мають. Де-факто субвенцію використовують депутати-мажоритарники (тому й "депутатська"), намагаючись завоювати або утримати довіру виборців на місцях. Раніше субвенція
не витрачалася на якісь глобальні проекти, що справді впливають на інфраструктуру
регіону, - коштів на щось масштабне не вистачало. Топові проекти - утеплення фасадів,
заміна вікон, купівля меблів, дитячих і спортивних майданчиків, обладнання для поліклінік
та авто для центрів первинної медичної допомоги, встановлення вуличного освітлення,
буріння артезіанських свердловин. Словом, усе те, на чому гарно виглядає табличка
"Встановлено за підтримки народного депутата...". Але наступного року обсяги фінансування збільшаться вдвічі, а от способи розподілу не зміняться. Розподіл "депутатської" субвенції настільки непрозорий і маніпулятивний, що за фактом перетворюється на торги, на яких
депутати-мажоритарники конвертують дитячі гойдалки у лояльність місцевих жителів до
тієї або іншої політичної сили. І якщо подивитися на підсумки розподілу цього року (див.
табл.), то від депутатів БПП в очах рябить. І навіть у тих регіонах, де президентський десант
у меншості, суми він все одно одержав більші, а відповідно, і можливості будівництва чогось
ґрунтовнішого за бювет з умовно артезіанською водою. Нинішнього року понад 52% цієї
субвенції отримали округи, в яких перемогли депутати БПП. І це абсолютне лідерство - ОВО,
в яких перемогли депутати "Відродження", одержали майже 20% від загальної суми, а в
ОВО, що віддали перевагу "Народному фронту", спрямували близько 9%. Природно, цього
року ставки зростуть, адже навіть якщо розділити субвенцію порівну між усіма 198
мажоритарниками, вийде по 25 млн грн на округ, а практика розподілу показує, що
отримують не всі та не порівну. Відповідно до порядку виділення субвенції головним її
розпорядником очікувано є Мінфін, але насправді на процес розподілу міністерство
впливає досить опосередковано. Для підготовки пропозицій з розподілу створюється
спеціальна комісія, яка складається з членів парламентського комітету з питань бюджету
та чиновників міністерства, причому нардепів у складі має бути не менш як 50% - задля
об'єктивності прийнятих рішень. Нагадаємо, що парламентський комітет із питань
бюджету рівно на третину складається з депутатів БПП, решта політсил представлені в
ньому не так кучно, щоб сформувати ефективну більшість у складі комісії. А більшість
важлива, тому що саме вона вирішує, кому дадуть гроші та на що їх вистачить. Простим
голосуванням, за наявності хоча б половини складу комісії. Простіше кажучи, у ручному
режимі. У фіналі остаточний проект із розподілу субвенції виноситься на засідання
Кабінету міністрів. Теоретично на цьому етапі хтось міг би в розподіл бюджетних коштів
втрутитися, але практично це неможливо, тому що йдеться про документ у п'ять сотень
сторінок, аналізувати який члени Кабміну, за всієї поваги, не будуть. У результаті чималі
кошти держбюджету буде витрачено на передвиборну агітацію, а не на справді потрібні та
необхідні регіонам проекти. Власне, думка жителів тих самих територій, які має
підтримувати субвенція, взагалі не враховується при розподілі цих коштів. Несміливі
пропозиції покласти місію з розподілу грошей на Фонд регіонального розвитку відгуку в
серцях парламентаріїв не знайшли. …
Читати повністю >>>
© Юлiя Самаєва
За матеріалами dt.ua
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Мінфін затягує з оформленням боргів за
проектами Світового Банку
14.11.2017

МАКРОЕКОНОМІКА
 ВВП. ВНП

Международный валютный фонд следом за НБУ
ухудшил прогноз инфляции
13.11.2017

Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста
украинской экономики в этом году на уровне 2% и ухудшил прогноз
среднегодовой инфляции на 1,3 процентных пункта - до 12,8%.
Как сообщается в региональном экономическом прогнозе для Европы, прогноз роста
ВВП в следующем году не изменился и остался на уровне 3,2%, в 2019 году - 3,5%. Доля
инвестиций в ВВП составит 21% (в 2017 году), 23,2% (в 2018), 25,1% (в 2019). Прогноз
инфляции на 2018 год ухудшился на 0,4 процентных пункта - до 10%, на 2019 год - на 0,5
процентных пункта - до 7%. Внутренний спрос в текущем году, согласно прогнозам,
вырастет на 4,1%, в 2018 году - на 4%, в 2019 году - на 4,2%. Безработица в этом году
составит 9,5%, в следующем - 9,3%, в 2019 году - 8,8%. Государственный долг к ВВП - 86,2%
(в 2017 году), 83,5% (в 2018), 77,9% (в 2019).
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
S&P улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2017
с 1,9% до 2,2%, в 2018 - с 2,8% до 2,9%
13.11.2017

Рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) улучшило прогноз
роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2017 году с уровня
1,9% до 2,2%, в 2018 - с 2,8% до 2,9%.
"Усиление напряженности в отношениях между правительством и квазисепаратистскими регионами на востоке страны привело к торговой блокаде Донбасса в первом
квартале 2017 г. Экспорт, в особенности угля и металлов, из этой области был запрещен,
что вызвало некоторую обеспокоенность по поводу возможного влияния такого решения
на экономику страны. Однако, по имеющимся данным, экономика смогла справиться с
последствиями блокады, и в этом году ее рост, скорее всего, составит ≈ 2,2%", - говорится в
сообщении агентства. S&P отмечает, что объемы экспорта восстанавливаются благодаря
заключению соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским
Союзом в январе 2016 г. "Мы также отмечаем рост потребления, что объясняется
постепенным улучшением ситуации на рынке труда и повышением уровня реальной
зарплаты на фоне увеличения минимального размера оплаты труда в 2 раза в начале этого
года. Мы прогнозируем, что негативное влияние торговой блокады Донбасса будет
постепенно сокращаться, а рост реального ВВП ускорится в среднем на 3% в 2018-2020
годах", - прогнозирует S&P. Агентство считает необходимым условием для восстановления
экономики проведение реформ и соблюдение требований программы расширенного
финансирования Международного валютного фонда. По прогнозам агентства, инфляция в
2017 составит 14,3%, в 2018 - 8,7%, в 2019 - 8%, в 2020 - 7,5%. …
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Рост экономики Украины в ІІІ квартале 2017 г.
превысил отметку в 2%
14.11.2017

Рост валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале
этого года замедлился до 2,1%. Об этом говорится в сообщении
Государственной службы статистики.
В Госстате напомнили, что рост ВВП во втором квартале составил 2,3% и в первом –
2,5%. По отношению к предыдущему кварталу экономика Украины в третьем квартале
этого года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,2%, тогда как кварталом ранее этот
показатель был равен 0,6%. Напомним, ранее Нацбанк Украины (НБУ) пересмотрел прогноз
роста ВВП на конец 2017 г. Так, НБУ улучшил прогноз экономического роста в 2017 г. с 1,6%
до 2,2%. Улучшение прогноза в НБУ связывают с благоприятным воздействием “как
внутренних, так и внешних факторов”, которые отразились на результатах экономической
активности большинства отраслей во втором-третьем кварталах 2017 г. При этом
Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста украинской экономики в 2017 г. на 2%.
Представители банка отметили, что такой уровень роста является недостаточным для
Украины. В проект бюджета на 2018 год правительство заложило рост ВВП на уровне 3%.
При этом агентство Fitch Ratings рассчитывает на рост 3,2% в 2018 г. Премьер-министр
также заявил, что Украина имеет все возможности для того, чтобы уже в 2019 году достичь
роста ВВП на уровне 5-7%. НБУ в 2019 году ожидает роста на 3,5%.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
В оффшорах скрыто до 10%
ВВП Украины

Станом на початок листопада Мінфін не вирішив проблему з
дооформленням боргових зобов’язань в рамках реалізації двох кредитів
Світового Банку.
У 1996 році Україна отримала позику від Світового банку на суму 300 млн доларів на
реструктуризацію вугільної промисловості. Кошти були спрямовані на перекредитування:
за рахунок позики банки "Фінанси та кредит" та "Надра" видавали субкредити
українському бізнесу та містам. У 2006 році Україна залучила кредит - 150 млн доларів - на
програму з розширення доступу до ринків фінансових послуг. Програма передбачала
видачу інвестиційних кредитів, кредитів на поповнення оборотного капіталу або
фінансового лізингу через "Надра" і "Кредитпромбанк". У 2014-2015 роках Україна
зіткнулася з девальвацією і очищенням банківського сектора від проблемних банків. По усіх
згаданих банках ("Надра", "Фінанси і кредит" та "Кредитпромбанк") почалися процедури
ліквідації. Кошти кредитора "заморожені". Для того, щоб їх отримати Мінфін повинен
включити ці боргові зобов’язання до реєстру вимог кредиторів, подавши судові позови до
ФГВФО. Мінфін не подав позови повністю і вчасно...
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
В уряді говорять, що з МВФ вже можна
попрощатись
15.11.2017

Чи справді українська економіка настільки окріпла, щоб припинити
співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це пише Уляна
Букатюк на сайті espreso.tv
Україна так і не отримала траншу від МВФ. В Мінфіні нещодавно заявляли, що
Україна хоче завершити співпрацю з фондом до 2019 року. В НБУ ж попереджають, що без
МВФ Україна ризикує застрягнути в боргах. Чому різняться позиції і чи справді варто
продовжувати співпрацю з Фондом. Нагадаємо, чинна програма кредитування економіки
України з використанням механізму розширеного фінансування почалася в березні 2015
року й триватиме до березня 2019 р. Загальний обсяг програми становив $17,5 млрд. Наразі
Україна залучила $12,5 млрд. Зараз в Києві перебуває команда у складі кількох експертів
МВФ. Й для отримання чергового траншу Україні потрібно буде виконати наступні вимоги:
приватизація державних підприємств; земельна реформа; антикорупційний суд; підвищити
ціни на газ. “Отримання траншу МВФ на початку наступного року не є критичним”, - заявив
міністр фінансів України Олександр Данилюк. В жовтні Данилюк заявив, що Україна хоче
завершити співпрацю з МВФ до 2019 року. Виглядає, що наша економіка вже зовсім окріпла
та запозичень не потребує. Але думку Мінфіну не підтримують в Національному банку
України. НБУ виступає за продовження чинної програми Міжнародного валютного фонду. У
жовтневому інфляційному звіті НБУ йдеться, що значні виплати державного сектора у 2019
році зумовлюють потребу в додатковому залученні коштів. ...
Читати повністю >>>
© Уляна Букатюк
За матеріалами espreso.tv
Россия допускает продажу долга Украины
на $3 млрд
16.11.2017

Россия допускает продажу долга Украины по еврооблигациям на 3
млрд долларов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на замминистра
финансов РФ Сергея Сторчака.
"Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого
суверена, который готов взять на себя требования на Украину в силу своего особого
отношения с Украиной, мог бы быстрее продвинуться в поисках какого-то компромиссного
решения. Все-таки нагрузка, связанная с возвратом трех с лишним миллиардов долларов, существенная нагрузка на любой бюджет. Мы это хорошо понимаем", - заявил Сторчак. Он
напомнил, что Москва не раз говорила, что готова обсуждать варианты внесудебного
урегулирования долга. Сейчас такие переговоры идут через посредников. Сторчак
отказался комментировать ход этих переговоров. В конце июля текущего года
Министерство финансов сообщило, что Высокий суд Лондона принял решение в пользу
позиции Украины относительно полного приостановления исполнения решения,
вынесенного в порядке упрощенного производства, до завершения рассмотрения
апелляционной жалобы Украины по возврату России 3 млрд долларов. В декабре 2013 года
Президент России Владимир Путин и бывший в то время Президентом Украины Виктор
Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение
украинских ценных бумаг. Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской
фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией. В октябре 2015 года после
переговоров держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36
млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию. Украина не получила
согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком
погашения 20 декабря 2015 года. В декабре 2015 года Кабинет Министров ввел мораторий
на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям. В феврале 2016 года Россия подала иск
против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга, а в мае Украина подала
документы по своей защите в рамках этого судебного процесса. 29 марта текущего года
Высокий суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации перед Россией на 3 млрд
долларов. Вместе с тем суд разрешил Украине подать апелляцию по данному делу и
приостановил свое решение.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
Киев реструктуризировал евробонды
на 100 млн долларов

19.11.2017

До 10 % украинского ВВП скрыто в оффшорах, однако сейчас деньги
из страны практически не выводят. Об этом в комментарии ГолосUA
сообщил экономист Александр Охрименко.
«До 10 % украинского ВВП скрыто в оффшорах. Деньги просто бегают по кругу. Как
только в стране ситуация улучшается – средства возвращаются, ухудшается – уходят в
оффшоры. У нас были такие моменты, когда из оффшоров за год выходило $12-14 млрд. В
2014-2015 гг. миллиарды долларов активно выходили в оффшоры»,- сказал А. Охрименко.
По его подсчетам с 2014 по 2016 год по схемам в оффшоры ушло порядка 16 миллиардов
долларов. «Пока же ситуация в экономике такая, что деньги не возвращаются. Основной
поток средств в оффшоры уже вывели. Сейчас в оффшоры выводят очень небольшие
суммы, не 10 млрд долларов, а 2-3 млрд в год, так как денег в стране нет»,- резюмировал А.
Охрименко. Отметим, согласно данным, опубликованным на сайте Госстата, основным
иностранным инвестором Украины остается Кипр. В первом квартале 2017 г. на 733,3 млн
долларов выросли прямые инвестиции из стран мира в экономику Украины и составили 38
млрд долларов. По состоянию на 1 апреля 2017 года, основными инвесторами в Украину
был Кипр - 25,6%. Второе место заняли Нидерланды (16,3%), третья - Россия (11,5%),
четвертая - Великобритания (5,3%)…
Читать полностью >>>
По материалам mariupol.tv
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24.11.2017

Киевский городской совет утвердил реструктуризацию еврооблигаций
на 101,149 миллиона долларов. Соответствующее решение от 21 ноября
опубликовано в газете "Крещатик".
Условия реструктуризации предусматривают процентную ставку по евробондам не
выше 7,5% годовых и амортизационный механизм погашения. Погашение основной суммы
будет происходить четырьмя равными траншами 15 июня 2021 года, 15 декабря 2021 г., 15
июня 2022 г., 15 декабря 2022 г. Начисление и выплата процентов будут осуществляться
раз в полгода. Кроме того, процентный доход, который был начислен в течение действия
моратория на обслуживание ценных бумаг, будет капитализирован и добавлен к основной
сумме долга. Как сообщалось, собрание держателей еврооблигаций Киева на 300 млн с
погашением в 2016 году поддержали предложение эмитента об обмене их ценных бумаг на
суверенные еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 годах и государственные
деривативы. В собрании приняли участие владельцы 91,82% облигаций, из которых 99%
отдали голоса в поддержку реструктуризации. Еврооблигации Киева включены в периметр
долговой операции, предусмотренной программе расширенного финансирования (EFF)
Международного валютного фонда.
Читать полностью >>>
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В 2018 г. выпустим евробонды на $2 млрд министр финансов Украины

Украине в 2019 г. потребуется новая программа с
Международным валютным фондом
24.11.2017

Украина намерена в 2018 г. выйти на долговые рынки с евробондами
на сумму $2 млрд. Об этом сказал министр финансов Украины Александр
Данилюк в интервью Reuters в Брюсселе.
Данилюк заявил, что прогресс в переговорах с МВФ зависит от создания
Антикоррупционного суда и достижения договоренностей о тарифах на газ. "На данный
момент у нас действительно есть некоторые проблемы. Они будут решены. Что касается
денег, я думаю, это будет в начале следующего года", - добавил министр. По данным
Национального банка, размер следующего транша также может составить около 2
миллиардов долларов. Данилюк сказал, что договоренности с МВФ предусматривают, что в
следующем году Киев может занять на рынке 2 миллиарда долларов. "Мы не будем
спешить на рынок, но у нас есть хорошая история, чтобы рассказать инвесторам", - сказал
он и добавил, что заимствования пойдут на выплаты по долгам, а деньги МВФ будут
направлены на наращивание валютных резервов Украины. Также Данилюк признал, что
стране до сих пор не удается заработать на приватизации. "Украина постоянно терпит
неудачу в процессе приватизации, и это вызывает беспокойство", - сказал он. Министр
напомнил, что в госсобственности остаются 3.000 компаний, в том числе 100 крупных.
"Приватизация - приоритет номер один, важно привлечь иностранных инвесторов.
Крупные государственные компании мешают рынку, они похожи на черную дыру", - сказал
Данилюк. Согласно проекту госбюджета, Украина хочет получить в 2018 году 22 миллиарда
гривен (817,84 миллиона долларов) от приватизации по сравнению с 3,5 миллиарда в этом
году. Напомним, в сентябре этого года Украина вернулась на международные рынки
капитала после реструктуризации коммерческого долга в 2015 году. Украина разместила
свой первый выпуск евробондов на сумму 3 миллиарда долларов.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Украине в 2019 г. потребуется новая программа сотрудничества с
МВФ для сохранения макроэкономической стабильности, сказал замглавы
Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.
"Украине крайне важно продолжение сотрудничества с МВФ, и не только к концу
следующего года, но и новая программа, поскольку это является залогом проведения
реформ, финансовой и макроэкономической стабильности", - сказал он в эфире программы
"Перша Шпальта". Как сообщалось, МВФ еще не определился с датой прибытия миссии в
Украину в рамках IV пересмотра программы EFF, который открывает путь для получения
пятого транша. Фонд все еще продолжает изучать принятый Верховной Радой закон о
пенсионной реформе. Кроме того, для завершения четвертого пересмотра программы
сотрудничества Украине необходимо принять законодательство о создании антикоррупционного суда, реформировать процесс приватизации госпредприятий, чтобы он был
прозрачным и основывался на рыночных механизмах, а также провести корректировку
внутренних тарифов на газ в соответствии с ранее утвержденной формулой. Открытая
МВФ в марте 2015 г. четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около
$17,57 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала
ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 г. еще трех траншей по SDR1,18
млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,63 млрд).
Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7
млрд в начале августа 2015 г., после чего возникла длительная пауза в связи с
невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства. После
прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 г. переговоры о
продолжении финансирования возобновились, однако МВФ решил выделить третий транш
в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый - 3 апреля 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

 МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ

UkraineInvest та World Bank Group обговорили
інноваційне майбутнє України

Киев упустит возможность получить 600 млн евро
в ближайшее время

14.11.2017

22.11.2017

Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что
в ближайшие дни Украина потеряет возможность получить €600 млн
макрофинансовой помощи.
По словам Мингарелли, это произойдет, если в ближайшее время Киев не выполнит
ряд требований. По его словам, их остались всего четыре: снятие запрета на экспорт лесакругляка, запуск автоматической проверки электронной декларации, закон о кредитном
реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний. Посол
отметил, что для выполнения этих условий существует крайний срок и он истекает в
ближайшие несколько дней. "И этот срок не может быть продлен. И если за несколько дней
Европейская комиссия констатирует, что эти требования не выполнены - деньги будут
потеряны для Украины", - сказал Мингарелли. Посол отметил, что одним из критериев
получения транша также было восстановление выплат пенсий жителям Донбасса. "В этом
вопросе был прогресс, и мы оцениваем его положительно. Этот критерий в большей или
меньшей степени выполнен", - добавил он.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
Україні вдалося продовжити термін фінансування
від ООН для «зелених» проектів
22.11.2017

Під час Міжнародних кліматичних переговорів ООН у Бонні Україні
вдалося відстояти своє право продовжити отримувати фінансування для
«зелених» проектів.
«На цій конференції ми завершили 4-й розгляд питань щодо надання допомоги для
укріплення інституційної спроможності у країнах з перехідною економікою. Були думки, що
цю допомогу необхідно припинити. Завдяки активній роботі нашої делегації, було
прийняте позитивне для України рішення: не просто продовжити цю допомогу, а навіть її
посилити», – розповів Михайло Чиженко, начальник відділу кліматичної політики та
звітності Департаменту з питань зміни клімату та збереження озонового шару Міністерства
екології та природних ресурсів України, під час прес-брифінгу в Українському кризовому
медіа-центрі. «Ми змогли відстояти та продовжити термін фінансування. Але Паризька
угода – це не про ті кошти, які тобі обіцяли – це про ті кошти, які ти сам здатен залучити.
Тепер завдання влади – зробити наші проекти, наше законодавство настільки інституційно
спроможними, щоб ми залучили це «зелене» фінансування якомога більше», – підкреслив
Олексій Рябчин, народний депутат України. Під час конференції обговорили питання
розробки гнучких механізмів для інвестицій у рамках проектної співпраці між країнами для
скорочення викидів. Впровадження механізмів моніторингу, звітності та верифікації
викидів парникових газів на підприємствах – одна з основних вимог, яку Україні необхідно
виконати, щоб стати привабливою для таких інвестицій.
Читати повністю >>>
За матеріалами uacrisis.org
 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Україна може претендувати на 40 трлн доларів
"вільних" інвестицій
13.11.2017

World Bank Group та UkraineInvest спільно провели в Києві
конференцію "Україна: Інновації та можливості" за участі президента Групи
Світового Банку Джима Кіма, який вперше відвідує Україну.
Мета інноваційного форуму полягала у демонстрації високого потенціалу інновацій
та можливостей в Україні та спільної роботи, яку необхідно провести для України, щоби
побудувати безпечне та стабільне майбутнє. У своєму виступі Перший віце-прем'єр-міністр
України Степан Кубів зазначив, що за 25 років роботи Світового Банку в Україні той виділив
Україні майже $12 мільярдів, які були спрямовані на розвиток пріоритетних галузей і сфер
економіки, підтримку реформ та збалансування бюджету. «За останніх 3 роки нам вдалося
стабілізувати країну та перейти від кризи до економічного зростання, від політики
виживання до політики стратегічного розвитку. Після жахливого спаду забезпечена
макроекономічна стабільність та ріст ВВП у 2-3%, відновлена довіра до України. Проте ми
не зупиняємося на цьому та прагнемо росту ВВП у 5-7%, створення висококваліфікованих
робочих місць задля відчутного покращення добробуту українців . Але щоби відповідати
викликам світової економіки 21 століття необхідні інновації як у виробництві, так і у
державному управлінні. Потрібен капітальний ремонт країні», - підкреслив він. За словами
Степана Кубіва, для цього в Україні потрібно створити замкнену екосистему підтримки
інвестицій та інновацій, і деякі з механізмів сприяння такій системі вже є. Це Офіс
залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest та Рада з підтримки інновацій. Окрім того,
в проект бюджету на 2018 рік закладено фінансування Фонду підтримки інновацій – 50 млн
грн. Голова Групи Світового Банку Джим Кім у своєму виступі нагадав, що Світовий банк
шукає можливості розширення фінансової підтримки реформ, що проводяться в Україні.
«Україна зараз на порозі великих змін, тому ми додатково шукаємо можливості звільнити ті
чи інші ресурси для того, щоб направити їх в Україну», - сказав він. Зокрема, Кім назвав
важливими сферами реформування для подальшого отримання інвестицій охорону
здоров’я, земельну реформу та боротьбу із корупцією. На переконання президента групи
Світового банку, підвищення прозорості та відкриття ринку землі збільшить інвестиції в
Україну, а прихід інвесторів у цей сектор призведе до підвищення продуктивності. А це
додаткові доходи від оренди, це дасть можливість наповнити бюджет і звільнити кошти,
які можна буде направити на інші напрямки, зокрема, на охорону здоров’я. Директор Офісу
залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Данило Білак нагадав, що Україна має
великий інноваційний потенціал – у 2017 році ми піднялися на 6 сходинок та увійшли в
топ-50 країн за інноваційністю згідно з дослідженням Global Innovation Index. «Щоби
переконати інвесторів владати в них гроші, треба говорити про інновації та можливості. Ми
визначили ключові сектори можливостей «4+1», які є драйверами української економіки та
найбільш перспективними для інвестування: агропромислове виробництво та технології,
енергетика та енергоефективність, виробництво, інфраструктура та інноваційні технології
як рушійна сила усіх чотирьох секторів», - сказав Данило Білак. У дискусії взяли участь
Дарія Лосєва, (Myhelix), Артем Бєлєнков (Smart Farming), Микита Фастовець (ExpoPlatform)
та Ольга Хілобок (Nimses), які розповіли про прорив в IT та інноваційних технологіях за
останні 5 років, про те, як сприймаються ринком українські стартапи, наскільки складно
залучити капітал для розвитку та про своє бачення ролі держави у підтримці інноваційних
проектів. У рамках інноваційної демозони свої проекти представили Smart Farming, MyHelix
Inc., Open World System, Sincere Tech, АртКБ, Ajax Systems, HELi, Solar Gaps ті інші.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
----------------- ® -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

В світі є 40 трлн дол., які шукають свого адресата - Україна могла б
стати таким місцем. Про це заявив Президент Групи Світового банку (СБ)
Джим Йонг Кім на зустрічі з Головою Верховної Ради України.
Під час зустрічі Голова Верховної Ради України А.В. Парубій зазначив, що Світовий
банк є дуже важливим партнером України, який активно підтримує реалізацію українських
реформ. Він нагадав, що цього року вже минає 25 років, як Україна стала членом Світового
банку, і подякував за весь цей час підтримки України Світовим банком. А.Парубій
підкреслив, що за 25 років на інвестиційні проекти було виділено понад 11 млрд. дол. США.,
та подякував за підтримку українських реформ. «Серед них пенсійна була визначена
Світовим банком як прерогатива номер один, також як і медична реформа, що після важких
дискусій ухвалена Українським парламентом», - сказав він. Своєю чергою, Президент групи
Світового банку Джим Йонг Кім зазначив, що вони шукають можливості розширення
фінансової підтримки реформ, що проводяться в Україні. «Коли ми досягли ліміту
можливого кредитування України, ми обмінялися певними зобов'язаннями з
європейськими інституційними банками з тим, щоб ми могли дати більше коштів Україні.
Зараз ми додатково шукаємо можливості звільнити ті чи інші ресурси для того, щоб
направити їх в Україну, - сказав він. Важливими сферами реформування для подальшого
отримання інвестицій він назвав охорону здоров’я, земельну реформу та боротьбу із
корупцією. На переконання Президента групи Світового банку, підвищення прозорості та
відкриття ринку землі збільшить інвестиції в Україну.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
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Глобальний інвестиційний ринок:
роль України

 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО & ВНУТРІШНЯ (РОЗДРІБНА) ТОРГІВЛЯ

16.11.2017

За прогнозними оцінками Конференції ООН з торгівлі та розвитку
(UNCTAD) у звіті «World Investment Report 2017», глобальний інвестиційній
ринок вже у цьому році зросте до $1,8 трлн., а у 2018 – до $1,85 трлн.
Минулий 2016 рік позначився скороченням світового обсягу інвестицій на 2% на
фоні суттєвого зростання у 2015 році та становив $1,75 трлн. Основні інвестиційні потоки
розподілені між розвинутими країнами (59%) та країнами, що розвиваються (37%). А в
Україну було інвестовано $3,3 млрд. Частка топ-10 ключових одержувачів інвестицій
становить 70,4%, серед них: США, Велика Британія, КНР, Гонконг, Нідерланди, Сінгапур,
Бразилія, Австралія, Індія, РФ. Серед країн-ключових інвесторів перші позицій займають ті
ж держави, що є отримувачами: США, Китай, Нідерланди. Загальний обсяг прямих
іноземних інвестицій, які здійсненні Топ-10 інвесторами сягає $1,1 трлн. У 2016 році частка
України у світовому інвестиційному потоці становила 0,2%, а серед країн з перехідною
економікою – майже 5%. Україна входить в Топ-5 країн з перехідною економікою, які
привабливими для інвестицій, разом з РФ, Казахстаном, Туркменістаном, Азербайджаном. А
ключовими інвесторами в країни з перехідною економікою є: Кіпр ($27 млрд.); Німеччина
($24 млрд.); КНР ($23 млрд.); Велика Британія ($22 млрд.); Італія ($19 млрд.). У минулому
році обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну зріс на 9,4% до $3,3 млрд., переважно за
рахунок рекапіталізації іноземних банків. Що ж стосується інвестицій у реальний сектор, то
вони були обмежені у бізнес-середовищі. Це обумовлено повільними реформами,
регуляторними та податковими проблемами. Серед позитивних ознак, залучення нового
інвестора – Китаю, інвестиційний інтерес компаній якого зростає в Україні. У звіті UNCTAD
відзначається, що у 2016 році позитивний вплив на залучення ПІІ в Україну мали наступні
заходи: скасування обов'язкової державної реєстрації іноземних інвестицій; внесення змін
до Закону про Державно-приватне щодо підвищення рівня правової визначеності та
захисту інвесторів; публікація списку державних установ (понад 130), що підлягають
приватизації, а також прийняття закону «Про внесення змін до деяких законів України
щодо спрощення процесу приватизації». У глобальному контексті, за прогнозними
оцінками UNCTAD, світові інвестиційні потоки у 2018 році визначатимуть наступні
макроекономічні чинники: стан економік США, азійських країн, БРІКС, ЄС; ціни на
сировинних ринках, включаючи нафту; зміни у податкових режимах, у торговельних
угодах; зміни на глобальному фінансового регулювання; волатильність валютного курсу;
зростання відсоткових ставок; концентрація боргу в країнах, що розвиваються;
геополітична невизначеність. Згідно з дослідженням Investment Promotion Agency,
найбільш перспективними галузями для залучення прямих іноземних інвестицій у
розвинутих країнах є ІКТ та сфера професійних послуг, тоді як у країнах з економікою, що
розвивається – агробізнес. Галузь ІКТ, яка включає в себе телекомунікації, обробку даних та
програмне забезпечення, є інвестиційно привабливою в окремих країнах, що розвиваються.
Найбільш перспективні для інвестування галузі в країнах з перехідною економікою – ІКТ,
сільське господарство та видобувна промисловість. Україна, як країна з перехідною
економікою, має суттєвий потенціал у цих галузях, однак необхідно здійснити ряд заходів
щодо формування сприятливого інвестсередовища. За оцінками Українського інституту
майбутнього для стабільного економічного зростання щорічний обсяг інвестицій повинен
бути не менше $20 млрд. Тому для досягнення такого показника необхідно здійснити
наступні заходи, які матимуть інвестиційний ефект: зняття мораторію на продаж землі та
відкриття земельного ринку для нерезидентів - $7 млрд. інвестицій щорічно, у т.ч. $1 млрд.
зовнішніх; відновлення діяльності спеціальних економічних зон, зокрема, зон експортної
переробки, для перенесення в Україну виробництв з Європи та Китаю - $2-4 млрд. щорічно;
ведення податку на виведений капітал - $1-3 млрд. щорічно; реформа енергетичного
сектору, спрощення процедур доступу до розробки надр - $2-3 млрд.; політика
імпортозаміщення, стимулювання експорту - $2-3 млрд. щорічно. Отже, світовий
інвестиційний ринок в наступному році оцінюється в $1,85 трлн., а потреба України – це
лише 1% від глобального обсягу. Тому постає питання, чому не вдається залучити цей 1%:
неефективне державне управління, корупція? Чи комусь це просто невигідно?
Читати повністю >>>
За матеріалами uifuture.org
Українські підприємства за 9 місяців року освоїли майже 260 млрд грн
капітальних інвестицій, переважно з власних джерел
24.11.2017

Українські підприємства за січень-вересень поточного року освоїли
259,5 млрд грн капітальних інвестицій, що на 20,7% більше показника
минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Понад 70% всіх вкладень – власні кошти підприємств. Основні напрямки
інвестування – машини, обладнання, транспортні засоби, будівлі та споруди. «На
капітальний ремонт активів спрямовано 20,6 млрд грн», - йдеться у повідомленні
Держстату. В галузевому розрізі найбільше у свій розвиток вкладали підприємства
промисловості (33,6%), сільського господарства (15,8%) та будівництва (13%). В
промисловому розрізі найбільш активно капітальні інвестиції освоювали підприємства
добувної промисловості, переробки, металургії, постачання електроенергії та газу. Серед
регіонів лідером за показником освоєння капітальних вкладень є Київ, який закумулював
29,6% всього обсягу капітального інвестування. Відзначимо, інансовий результат (дохід до
оподаткування) діяльності великих та середніх підприємств в Україні за 9 місяців
поточного року зріс до 237,8 млрд грн, що майже втричі більше аналогічного показника
минулого року (82 млрд грн). Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Загальний прибуток компаній з 9 місяців року становив 368,6 млрд грн (зростання на
36,3% порівняно з минулим роком), загальний збиток - 130,8 млрд грн (скорочення на
30,6% порівняно з минулим роком). При цьому частка збиткових підприємств скоротилася
до 29,7% від загальної кількості компаній. В галузевому розрізі найбільш динамічно
розвивалися промислові підприємства, підприємства сфери харчування та сфери обігу
нерухомості, які продемонстрували зростання доходу на 80% і більше, порівняно з
показниками минулого року. В числі кращих – підприємства сфери ІТ та телекомунікацій
(58,8% зростання), сфери обслуговування (46,8%) і торгівлі (41,2%). Серед промислових
лідерів – підприємства видобувної промисловості (зростання доходів на 167,2%), хімічної
промисловості (119,2%), переробної промисловості (39,4%), машинобудування (25,8%). …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14

У жовтні в Україні зросло промислове
виробництво
23.11.2017

Промислове виробництво в Україні в жовтні ц.р. річному вираженні –
до жовтня 2016 р. – без урахування коригування на ефект календарних днів
зросла на 0,4% після падіння на 0,3% в такому ж вимірі місяцем раніше.
Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням
коригування на ефект календарних днів падіння промвиробництва в жовтні в річному
вираженні прискорилося до 0,5% після падіння на 0,1% в такому ж вимірі місяцем раніше. У
порівнянні з попереднім місяцем, вереснем, промвиробництво в жовтні зросло на 6,9% без
урахування сезонної коригування, але при цьому впало на 0,1% з урахуванням
коригування. З початку 2017 року, в січні-жовтні, в порівнянні з аналогічним періодом
попереднього року промвиробництво в Україні знизилося на 0,2%. За інформацією
Держстату, найбільше зростання промвиробництва в жовтні 2017 р. в порівнянні з жовтнем
2016 року зафіксовано в хімічній промисловості – на 38,9%, виробництві комп’ютерів,
електронної та оптичної продукції – на 38%, виробництві автотранспортних засобів,
причепів і напівпричепів – на 22 , 3%, виробництві меблів та іншої продукції – на 21,8%.
Найбільше падіння в річному вираженні зафіксоване у видобутку кам’яного та бурого
вугілля – на 25,1%, виробництві електричного обладнання – на 10,5%, виробництві коксу і
продуктів нафтопереробки – на 10,3%. Держстат нагадав, що дані наводяться без
урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а
також частини зони проведення антитерористичної операції.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Мінекономіки: Український експорт складається
з сировини на 70%
20.11.2017

Український експорт має переважно сировинний характер. Частка
високотехнологічного експорту становить лише 5,5% від загального обсягу
українського експорту.
"Український експорт має переважно сировинний характер (за результатами 2016 р.,
частка продукції АПК, металургійної та хімічної промисловості та мінеральної сировини
становить 70% експорту) та складається з проміжних товарів з відносно низькою
технологічною складовою - частка високотехнологічного експорту у 2015 р. становила
лише 5,5% від загального обсягу українського експорту", - йдеться в аналітичному звіті
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) щодо тенденцій розвитку
зовнішньої торгівлі України. Як зазначають в Мінекономрозвитку, наразі існує потреба в
оновленні технологічних процесів на українських підприємствах з метою поступового
перетворення економіки України в більш інноваційну та наукомістку і, як наслідок, більш
конкурентоспроможну на світових ринках. "Уряд зосереджений над створенням механізму
експорту готової продукції замість сировини, який реалізується у рамках принципів
конкуренції, прозорості та формування доданої вартості", - йдеться у звіті. При цьому серед
пріоритетних секторів економіки, які спроможні розвивати високотехнологічний експорт, в
міністерстві, зокрема, називають: сектор виробництва запчастин та комплектуючих
виробів для аерокосмічної та авіаційної промисловості (українська аерокосмічна галузь є
консолідованим сектором, який виробляє авіаційну та космічну техніку, а також частини та
комплектуючі до них); сектор машинобудування (у секторі домінує легке машинобудування: турбогвинтові двигуни, газотурбінні двигуни, насоси, ізольовані проводи та кабелі для
транспортних засобів. Важке машинобудування включає: транспортні засоби, залізничні і
трамвайні локомотиви, частини та комплектуючі до них); сектор харчової промисловості та
напоїв (сектор володіє значною ресурсною базою, людським капіталом, має налагоджене
виробництво і досвід роботи у харчовій промисловості).
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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В октябре снизился уровень безработицы: в Украине
официально 1,1% безработных
16.11.2017

В октябре 2017 г. официальный уровень безработицы снизился на 0,1
процентный пункт до 1,1%. Об этом сообщила Государственная служба
статистики, передают Українські Новини.
По состоянию на 1 ноября 2017 г. в Государственной службе занятости были
зарегистрированы 281,9 тыс. безработных. На 1 октября 2017 г. в Госслужбе занятости
были зарегистрированы 303 тыс. безработных. Количество безработных, получивших
государственную помощь в октябре, составило 217 тыс. человек, средний размер пособия
на одного безработного - 2 137 гривны. Отметим, в Украине с начала 2017 года выросло
количество людей, которые получают зарплаты больше минимальной. Об этом сообщает
"Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров. "Еще в декабре
прошлого года количество людей, которым были начислены зарплаты меньше 3200 грн,
составляло более 40%, сейчас это только 20%", - утверждают в правительстве. Также
отмечается, что в абсолютных цифрах более 2 млн человек получают в настоящее время
повышенную зарплату. "С начала года на 24,3% увеличилось количество людей, которые
получают зарплаты больше 10 тысяч грн. Более чем на треть в среднем увеличились
зарплаты врачей и работников образования и науки", - сообщает пресс-служба. Напомним,
международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что в Украине ВВП на душу
населения будет оставаться наименьшим среди стран СНГ в 2017-2018 гг. Об этом сообщил
директор банковской группы Moody's Investors Service Ярослав Совгира во время
выступления на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum 19 октября. "Если посмотреть на
ВВП на душу населения, выраженный в долларах, то картина очень плохая. ВВП составит
чуть больше 2 тыс. долларов (в 2017-2018 годах). Можно, конечно, его привести к паритету
покупательной способности, тогда он будет около 5 или 6 тыс. долларов, но точно так же
другие страны можно привести. Если ВВП на душу населения такое низкое, то это означает,
что население продолжает оставаться очень бедным", - рассказал Совгира. По данным
Moody's, в России ВВП на душу населения в следующих годах будет выше 10 тыс. долларов,
в Казахстане - более 8 тыс. долларов, в Беларуси - более 6 тыс. долларов, в Азербайджане более 4 тыс. долларов, в Армении приблизится к 4 тыс. долларов. "Абсолютный уровень
ВВП в Украине очень низкий. Конечно, если курс сильно не изменится, то ВВП через пару
лет повысится до 3 тыс. долларов, еще через 3-4 года - до 4 тыс. долларов. Я специально
смотрел ВВП Украины в лучшие времена: в 2008 году номинальный ВВП в долларах был
около 8 тыс. долларов, а в 2013 - около 4 тыс. долларов. Сейчас 2 тыс. долларов. Сколько
должно пройти лет, чтобы население зажило, как до кризиса?" - отметил представитель
Moody's. Он также спрогнозировал, что по росту ВВП Украина в 2018 году будет опережать
страны СНГ, однако в абсолютных цифрах этот рост будет маленьким.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Служба финрасследований или Служба финбезопасности:
какой новый орган появится до конца года
14.11.2017

Верховная Рада приняла госбюджет
в первом чтении
14.11.2017

Парламент принял в первом чтении законопроект, предложенный
правительством, о государственном бюджете Украины на 2018 год (№7000).
За такое решение проголосовали 260 народных депутатов.
Кабинет министров Украины предложил принять госбюджет на 2018 г. с доходами
877 млрд грн и расходами 948,1 млрд грн. При этом установил в 2018 году прожиточный
минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2018 г. - 1700 грн, с 1 июля 1777 грн, с 1 декабря - 1853 грн. Планируется принять государственный бюджет на 2018 г. с
предельным дефицитом госбюджета в сумме 77,9 млрд грн. Также планируется
предусмотреть возвращение кредитов в госбюджет на уровне 7,3 млрд гривен. Кроме того,
предусматривается предоставление кредитов из госбюджета на уровне 14,2 млрд грн.
Предлагается предусмотреть предельный размер госдолга в сумме 1,999 трлн грн. Проект
госбюджета-2018 основан на прогнозе курса 30,1 грн за доллар на конец 2018 г. После этого
премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил нардепов за голосование, а глава ВР
Андрей Парубий закрыл вечернее пленарное заседание парламента.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
Глава Уряду сподівається на ухвалення
Держбюджету до 10 грудня
15.11.2017

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сподівається на
ухвалення проекту Державного бюджету в цілому до 10 грудня. Про це він
сказав під час засідання Уряду.
«Я хотів би, аби бюджет ухвалити в першій декаді грудня», - сказав Володимир
Гройсман і дав відповідні доручення Міністерству фінансів та всій урядовій команді, яка
готуватиме проект Держбюджету до другого читання у Верховній Раді. Він подякував
народним депутатам, Президенту України, урядовцям за якісну підготовку проекту
Держбюджету і проходження першого читання. Верховна Рада 14 листопада підтримала в
першому читанні запропонований Урядом проект Держбюджету на 2018 р., розроблений у
рамках трирічного бюджетного планування, з урахуванням рекомендацій міжнародних
фінансових організацій, і заснований на показнику дефіциту в 2,4% ВВП, з прогнозним
рівнем інфляції 7% та зростанням економіки 3%. «За» відповідне рішення проголосували
260 народних депутатів. Так само у першому читанні парламентарі підтримали зміни до
Бюджетного та Податкового кодексів. Коментуючи хід бюджетного процесу, Прем’єрміністр України підкреслив, що бюджет є бюджетом економічного розвитку, який повністю
враховує інтереси децентралізації та орієнтири економічного зростання. Проект
Держбюджету був поданий Кабінетом Міністрів згідно з вимогами Бюджетного кодексу 15
вересня і з Парламенту для доопрацювання не відкликався. Документ передбачає суттєве
збільшення фінансування потреб безпеки та оборони, запровадження низки програм
підтримки реального сектору – передусім аграрної сфери та дорожнього будівництва, а
також спрямований на підвищення соціальних стандартів шляхом збільшення асигнувань
на систему охорони здоров’я та освіти. Як очікується, доходи бюджету зростуть на 15%
порівняно з поточним роком – до понад 1 трлн грн виключно за рахунок економічного
зростання, а не збільшення податкового навантаження. Зростання мінімальної зарплати
становитиме 16% - до 3723 грн. Як підкреслював Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман, наступний 2018 рік має стати роком успіху України. І запропонований Урядом
проект Державного бюджету сприятиме досягненню цієї мети.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ІНІЦІАТИВИ
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Какие изменения ожидаются в
реформе ГФС
13.11.2017

Первые изменения украинцы увидят в начале 2018 года, передают в
Министерстве финансов. Об этом пишет сайт «Сегодня», передает служба
новостей портала business.ua
Реформа ГФС будет направлена на создание Межрегиональной таможни(слияние
региональных таможен), ликвидацию налоговой милиции, и создание такого структурного
подразделения Минфина, как финансовая полиция, и полная реорганизация
Государственной фискальной службы. "Реорганизация налогового блока ГФС предлагается
осуществить в два этапа... На первом этапе районные ГНИ (Государственные налоговые
инспекции) будут ликвидированы как юридические лица, и останутся центрами
обслуживания плательщиков, предоставляющих исключительно сервисные функции", сообщил министр финансов Александр Данилюк. В конце августа 2017 г. состоялось
собрание Комитета управления Проекта комплексной реформы ГФС, на котором были
определены четыре главных направления реформы: улучшение обслуживания
налогоплательщиков. 90% обслуживание в ГФС хотят перевести в онлайн режим, чтобы
минимизировать очереди и бумажную волокиту. Главная цель – решать все вопросы в
онлайн-кабинете или же в call-центре; оптимизация налоговых проверок. Планируется
провести автоматизацию камеральных проверок путем разработки определенных
алгоритмов; оогашение долга. Планируется разработать системы сегментации должников,
которые будут расставлять их в приоритетном порядке и направлять ресурсы налоговой на
тех, с которых более вероятно взыскать долг; работа с персоналом. В планах ефективное
аспределение работы между работниками, а также найти инстументы для более
качетвенного мотивирования работников.
Читать полностью >>>
По материалам business.ua
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Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко
сообщила, что в ближайшее время Петр Порошенко намерен внести в
парламент законопроект о Службе финансовой безопасности.
В очередной раз речь идет о создании нового органа, который будет расследовать
все экономические и финансовые преступления. С начала осени Порошенко уже минимум
трижды публично заявлял, что закон о "принципиально новом" органе будет принят до
конца года. Осталось полтора месяца, но ни один из законопроектов - ни одобренный
Кабмином еще в марте документ о Службе финансовых расследований, ни президентский о
Службе финансовой безопасности - до сих пор не опубликованы. Тем не менее
убедительные высказывания президента, мол, вопрос перезрел, дают основания полагать,
что документ в ближайшее время таки будет принят.
Три года обсуждений. Об органе, который должен перебрать на себя все
полномочия налоговой милиции, а также полномочия по расследованию финансовых и
экономических преступлений МВД, Генпрокуратуры и Службы безопасности, говорят уже
третий год после расформирования Министерства доходов и сборов. Создание Службы
предусмотрено коалиционным соглашением и меморандумом с МВФ. И правительство, и
парламент безоговорочно соглашаются, что вопрос перезрел и СФР нужна "на вчера".
Казалось бы, что еще нужно, но "воз и ныне там". Первый законопроект о новом органе
появился в парламенте еще в середине 2014-го. Но комитет по вопросам законодательного
обеспечения правоохранительной деятельности назвал создаваемую службу "монстром,
который готовился еще старой властью, чтобы контролировать финансовые потоки",
потому документ отозвали на доработку. Второй проект закона - №4228 - депутаты
зарегистрировали в начале 2016-го, но дело не двинулось и документ спустя полтора года
даже не прошел первого чтения. Новым толчком дискуссии о создании Службы
финрасследований стала случайная "ликвидация" налоговой милиции в конце 2016-го.
Принимая изменения в налоговый кодекс, Верховная Рада неумышленно исключила из
него раздел о силовиках ГФС, лишив их правовых оснований для работы. Тогда-то (в
крайнем случае в публичной плоскости) и возникли разногласия между налоговым
комитетом парламента и Министерством финансов. Ведь Нина Южанина предложила
вернуть полномочия налоговой милиции до момента принятия закона об СФР. А Александр
Данилюк выступил категорически против, заявив, что ситуацией нужно воспользоваться,
дабы быстрее создать новую Службу. Весь февраль Министерство финансов обсуждало
распределение полномочий нового органа с Нацполицией, СБУ, Генпрокуратурой,
Минюстом и фискальной службой. А уже в конце марта правительство одобрило
законопроект о новом органе и направило его на рассмотрение в Национальный совет
реформ. Прошло семь месяцев, а заветного заседания так и не состоялось. Правда,
секретариат Нацсовета, который, между прочим, является лишь консультативным органом,
вернул документ Минфину с негативными комментариями. Мол, в документе необходимо
учесть позицию Министерства внутренних дел, которое выступило против предоставления
СФР функций оперативно-розыскной деятельности. Тогда же свое недовольство
законопроектом высказывала и Нина Южанина. Министр финансов, правда, заявил, что
"секретариат - это еще не Нацсовет, а главное, не президент Украины". Потому Данилюк
попросил Порошенко, чтобы тот взял ситуацию под контроль.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Уряд підтримав законопроект про нову міжнародну класифікацію
товарів для сплати митного тарифу
15.11.2017

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення підтримати проект Закону
“Про Митний тариф України”, який Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України розробило разом з Державною фіскальною службою.
Законопроект не змінює ставки увізного мита на товари, а лише запроваджує нову
класифікацію окремих товарів. Мета - гармонізувати українське законодавство з нормами
міжнародного права і спростити міжнародну торгівлю. Згідно з законопроектом в основу
митного тарифу буде покладено нову версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД). Вона створена на основі Гармонізованої системи опису та
кодування товарів (ГС) 2017 р. і Комбінованої номенклатури Євросоюзу і враховує всі
зобов’язання України в рамках Світової організації торгівлі. Гармонізована система опису
та кодування товарів (ГС) - це товарна номенклатура, що використовується у 207 країнах
світу, щоб забезпечити одноманітну класифікацію товарів для встановлення митних
тарифів, здійснення заходів нетарифного регулювання та збирання статистичних даних.
Зараз митний тариф в Україні бере за основу ГС у версії 2012 р., тоді як більшість країн світу
використовує свіжішу версію 2017 р. Згаданий законопроект усуває цю проблему, адже бере
за основу саме ГС 2017 р., у якій запроваджуються коди для нових видів товарів і
скасовуються коди для тих, що вже вийшли з ужитку. Запровадження ГС 2017 року від
України очікує також Всесвітня митна організація.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Міністерство економічного розвитку створило портал для
підтримки малого та середнього бізнесу
22.11.2017

Мінекономрозвитку
створило
офіційний
портал
програми
Європейського Союзу COSME для підтримки малого та середнього бізнесу в
Україні. Про це повідомляє портал uprom.info
Портал містить інформацію для малого і середнього бізнесу про можливості виходу
на нові ринки і обміну досвідом з ЄС для вдосконалення внутрішніх бізнес-процесів. COSME
є програмою Європейського союзу з підтримки МСБ, яка розрахована до 2020 року.
Українські підприємці можуть брати участь в проектах програми на загальну суму 900 млн
євро. В рамках COSME український бізнес може вийти на ринок ЄС і ринки партнерів
програми, отримати доступ до інформації щодо ведення підприємницької діяльності та
пройти бізнес-стажування за кордоном на реальному підприємстві. Нагадаємо, український
бізнес отримав можливість брати участь в проектах COSME в лютому цього року, коли
Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду з ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

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

 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

OpenMarket продав лотів на понад
1,33 млрд грн.
В Украине ужесточают борьбу с фиктивными
предприятиями и фондами

14.11.2017

З початку року через систему електронних торгів OpenMarket було
проведено аукціонів на 1,33 млрд грн та продано 9 918 лотів. Ціни реалізації
у порівнянні зі стартовими зросли у середньому на 10%.
Понад половина лотів була реалізована з приростом ціни. Завдяки ефективні роботі,
надходження від діяльності OpenMarket до держбюджету за цей період перевищили 300
млн грн. При цьому найдорожчий проданий за цей період лот – земельна ділянка в
Оболонському районі Києва площею 5,7 га та вартістю 24 млн грн. Найбільше підняття ціни
від початкової зафіксовано під час аукціону за земельну ділянку на Київщині. Приріст
сягнув 640%, а ціна продажу – 815 340 грн. «Найтехнологічніший державний стартап
OpenMarket продовжує реформу продажу майна, створюючи новий чесний відкритий ринок
та наповнюючи бюджет країни», - зазначив генеральний директор OpenMarket Віктор
Вишньов. Окрім того, OpenMarket розпочав співпрацю з Агентством з розшуку та
менеджменту активів (АРМА) щодо реалізації арештованого майна. Першими лотами,
виставленими на продаж, стали елітні автомобілі: BMW Alpina, MERCEDES GL, Toyota Camry,
BMW X6. Загальна стартова вартість машин складає майже 7 млн грн. Нагадаємо, що 6
вересня 2017 року був проведений перший у світі аукціон з використанням інноваційної
криптографічної технології Blockchain. Нині всі торги переведено на цю технологію. Кожен
учасник аукціону може перевірити чесність проведення аукціону на сайті blockchain.gov.ua
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Фонд держмайна пропонує скоротити список
заборонених до приватизації об’єктів
14.11.2017

Фонд державного майна України пропонує переглянути список
заборонених до приватизації об’єктів або розробити новий закон. Про це
повідомив керівник ФДМ Віталій Трубаров.
За його словами, Фонд звертається до Комітету з питань економічної політики
Верховної Ради із закликом внести зміни в діючий закон або розробити новий. «Майже 200
підприємств, які за програмою Тріаж мають бути приватизовані, знаходяться в забороні. І
левова частка з них не несе жодного стратегічного значення», – наголошує Віталій
Трубаров. «Мінагрополітики має 41 підприємство зі статусом стратегічності. Полтавський,
Ніжинський, Радивилівський хлібокомбінати, радгоспи, коконосушарки, конярства,
закінчуючи Укрспиртом. В чому їх стратегічність, це звичайні підприємства, котрі
лобістськими шляхами потрапили під заборону для приватизації», – зазначає керівник
Фонду держмайна. Віталій Трубаров наголошує, що за державою повинні залишатися лише
ті об’єкти, які забезпечують безпеку, обороноздатність, інфраструктуру. «Навіть
Мінкультури має 6 стратегічних підприємств, Міністерство соцполітики – 14,
Мінекономрозвитку – 31. Держава має бути регулятором, а не самостійно вести
господарську діяльність. Майже кожна 4 справа НАБУ – саме по корупції на
держпідприємствах», – підкреслив керівник Фонду державного майна Віталій Трубаров.
Нагадаємо, 9 листопада 2017 Верховна Рада України прийняла в першому читанні закон
про приватизацію державного майна (№7066). Як написав на своїй сторінці у Facebook
керівник ФДМУ Віталій Трубаров, закон дає у першу чергу чіткі, конкурентні і прозорі
правила приватизації, зрозумілі як в Україні, так і міжнародним інвесторам.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ФДМ України

14.11.2017

С 7 декабря 2017 года заработают новые правила установления
признаков фиктивности эмитентов ценных бумаг. Об этом сообщили в
НКЦБФР, передает news.finance.ua
Вступает в силу редакция Положения об установлении признаков фиктивности
эмитентов ценных бумаг и включение таких эмитентов в список эмитентов, имеющих
признаки фиктивности. В новой редакции установлено 13 признаков фиктивности
эмитента ценных бумаг (кроме корпоративных инвестиционных фондов) и 6 признаков
фиктивности эмитента – корпоративного инвестиционного фонда. Основанием для
включения эмитента в Список и прекращении обращения его ценных бумаг являются:
соответствие эмитента (кроме страховщиков по страхованию иному, чем страхование
жизни) не менее трем признакам; соответствие эмитента – корпоративного инвестиционного фонда минимум трем признакам и/или одновременно двум признакам фиктивности,
что подтверждается соответствующими документами; соответствие эмитента –
страховщика по страхованию иному, чем страхование жизни, одновременно двум
признакам фиктивности и/или одной из признаков фиктивности, что подтверждается
соответствующими документами. Быть исключенным из Списка эмитент может в случае,
если предоставит в Комиссию документы, подтверждающие устранение нарушений.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
 ФОНДОВІ БІРЖІ
 БІРЖІ

Собственный капитал УБ по итогам 9-мес.
опустился ниже норматива
16.11.2017

Фондовая площадка "Украинская биржа" (УБ) по итогам деятельности
в январе-сентябре 2017 г. увеличила чистый убыток в 3,6 раза - до 4,959 млн
грн, сообщается в финансовой отчетности биржи.
Закон "О ценных бумагах и фондовом рынке" определяет, что объем уставного
капитала фондовой биржи должен составлять не менее 15 млн грн, тогда как размер
собственного капитала фондовой биржи, осуществляющей клиринг и расчеты, - не менее
25 млрд грн. С учетом полученного убытка собственный капитал УБ опустился ниже
нормативного уровня - до 23,913 млн грн. УБ сообщила на своем веб-сайте, что она более
года реализует проект по созданию программного комплекса UX-FIX, который предоставит
доступ к информационным и торговым сервисам биржи с помощью протокола FIX (Financial
Information eXchange) версии 4.2. По данным УБ, новый программный комплекс расширит
возможности продажи биржевой информации иностранным вендорам, а также позволит
торговать инструментами "Украинской биржи" через терминалы ведущих мировых
брокерских систем. "Срок введения в эксплуатацию программного комплекса был
перенесен с третьего квартала на четвертый, что не позволило отразить стоимость этого
актива в финансовой отчетности УБ за девять месяцев 2017 года. Введение в эксплуатацию
UX-FIX состоится до конца текущего года, что позволит восстановить размер собственного
капитала биржи до уровня выше 25 млн грн", - указанно в сообщении УБ. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 КУА & ІНВЕСТИЦІЙНІ КОМПАНІЇ

БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ

Экс-глава АП Ложкин прогнозирует открытие первых фондов
своей инвесткомпании через 2 года
17.11.2017

СМИ: Испания отказала Украине в выдаче экс-нардепа
Александра Онищенко
14.11.2017

Национальная судебная палата Испании отказала НАБУ в
аресте и экстрадиции экс-нардепа Александра Онищенко. Об этом
корреспонденту УП сообщил сам Онищенко после судебного
О.ОНИЩЕНКО
заседания.
"Суд выслушал позицию стороны обвинения, спросил, согласен ли я на
добровольную экстрадицию, я ответил, что нет, и что мое дело является политическим
преследованием. Суд счел наши аргументы достаточно убедительными, чтобы не
применять ко мне арест", - сказал Онищенко. При этом он отказался показать журналистам
само решение суда. По словам Онищенко, заседание длилось 1,5 часа в суде Мадрида
Audiencia Nacionale. Запрос НАБУ в Испанию был направлен еще в декабре. Ранее
сообщалось, что Онищенко оформляет гражданство Германии. В Украине Онищенко
подозревают в "создании преступной организации с целью завладения денежными
средствами, полученными от реализации природного газа, добытого в рамках договоров о
совместной деятельности с Укргаздобычей.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
Фирташ выставил на продажу лимитированный
Boeing стоимостью $96 млн
24.11.2017

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, находящийся под
следствием в Австрии, продает личный самолет. Об этом пишет
Д. ФИРТАШ
издание Forbes, передает служба новостей портала delo.ua
Объявление о продаже самолета Boeing BBJ2 размещено на сайте авиаброкера
Malmberg Aviaton. Бизнес-джет с бортовым номером D-AACM был выпущен в 2010 году для
группы компаний Group DF, объединяющей активы Фирташа. "По сути, это классический
Boeing 737, который повсеместно используется авиакомпаниями под регулярные рейсы", рассказал Павел Захаров, управляющий директор Jet24. По его словам, основное
техническое отличие заключается в том, что можно установить дополнительные
топливные баки, которые могут увеличить время полета без посадки с 7 до 12 часов. Кроме
того, владелец может полностью модифицировать салон под свои запросы. Стоимость
Boeing Фирташа, по словам руководителя проекта Bizavnews Дмитрия Петроченко,
составляет $ 96 млн, стоимость дополнительного оборудования может доходить до $ 35
млн. Павел Захаров оценивает минимальный бюджет на содержание BBJ2 в $ 7-10 млн в год.
По его словам, подобных машин в мире единицы, и они крайне ликвидны. "В самолетах,
которые находятся в частном пользовании, количество сертифицированных мест
ограничивается девятнадцатью, при этом пространство в BBJ2 почти в два с половиной
раза больше чем в классических бизнес-джетах, а в хвостовой части можно организовать
полноценную спальню с душем", - добавил Захаров.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Инвестиционная компания ООО "Самаан Капитал" бизнесмена, эксглавы Администрации президента (АП) Бориса Ложкина в настоящее время
занимается поиском объектов для собственных инвестиций.
"Думаю, что года через два мы будем открывать фонды, куда будем привлекать
инвесторов, в том числе украинских. Сейчас мы, если планируем привлекать партнеров, то
это совместные инвестиции – ко-инвестмент", – сказал Борис Ложкин на Днепровском
экономическом форуме 2017, который проходит в Днепре 16-17 ноября. Он уточнил, что в
настоящее время инвесткомпания просматривает проекты, которые генерируют или могут
генерировать EBITDA в размере более $10 млн в год, растут на 30% в год и быстрее и,
желательно, имеют экспортный потенциал, позволяющий уйти от валютных рисков. Эксглава АП, являющийся также секретарем Национального инвестиционного совета при
президенте Украины, высказал мнение, что ситуация в стране улучшается и будет
улучшаться, как и бизнес-климат. "Думаю, что мы еще в прошлом году достигли дна и
оттолкнулись от него. Думаю, что рост будет продолжаться. Если говорить о динамике
нашей экономики нашей, то сейчас есть смысл вкладывать деньги", – считает Б.Ложкин. В
то же время он подчеркнул важность принятия мер по ускорению этого роста с нынешнего
уровня в 2-3% в год до "абсолютно реалистичного" с учетом низкой базы сравнения уровня
в 6-7%. Одной из важных причин таких недостаточных темпов Б.Ложкин назвал плохой
уровень проработки предлагаемых инвесторам проектов. "Качество подготовки проектов и
их наличие – это главная на сегодняшний день проблема, связанная с инвестициями. Нет
проблемы привести инвесторов, есть проблема с проектами", – констатировал бизнесмен.
По его словам, инвесткомпания просмотрела уже около 100 проектов, однако подавляющее
большинство из них плохо проработаны. Среди недостатков он выделил непрозрачность
структуры собственности, отсутствие международного аудита, юридической структуры и
финансовой модели, а также качественной отчетности. "Люди пытаются на этом
экономить, хотя с точки зрения возврата на инвестиции это небольшие деньги. Это не
миллионы, это – сотни тысяч, возврат на них феноменальный. Почему многие инвесторы у
нас этого не понимают, для меня загадка", – подчеркнул Б.Ложкин. По его словам, в
Беларуси, Казахстане и России ситуация с эти параметрами проектов заметно лучше.
Секретарь Нацинвестсовета добавил, что не сможет сегодня назвать в стране хотя бы 10
проектов масштабом больше $1 млрд. По его мнению, помочь в решении этой проблемы
должно также государство за счет приватизации и концессии. "Несколько компаний готовы
вложить $500 млн - $1 млрд в украинские порты. Дороги, автобаны, строительство
европейской колеи до Львова, чтобы вагоны не менять на границе, – есть куда вкладывать
в инфраструктуре", – привел примеры Б.Ложкин. В то же время он отметил, что сам будет
воздерживаться от участия в приватизации, "чтобы не было разговоров о конфликте
интересов". Отвечая на вопрос об отраслевых приоритетах инвестиций, бизнесмен
высказал мнение, что отрасль не имеет особого значения, хотя выделил сельское хозяйство
и "все, что с ним связано: машиностроение, дроны…", энергоэффективность, добычу газа,
рассчитанные на экспорт в ЕС проекты. "Робототехника и нанотехнологии – интересные
для Украины отрасли, тут можно заниматься господдержкой", – добавил секретарь
Нацинвестсовета. Он также сообщил об отсутствии планов по обратному выкупу
медиахолдинга UMH, "тем более что и не предлагали". …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ICU по поручению ФГВФЛ выставит на торги ценные бумаги
сразу одиннадцати эмитентов

КОМПАНІЇ & РИНКИ
24.11.2017

Группа ICU по поручению ФГВФЛ начинает реализацию активов 11
эмитентов с балансов 5 ликвидируемых банков. Об этом сообщила
руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU
Евгения Грищенко.
Речь идет о следующих банках: ПАО «Банк Форум», ПАО «КБ «Хрещатик», ПАО «КБ
«Инвестбанк», ПАО «Старокиевский Банк» и АО «Дельта Банк». Об этом сообщила
руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко.
Активы будут выставлены на продажу на двух биржевых площадках: Украинской бирже и
ПФТС. В частности, на Украинской бирже будут продаваться ценные бумаги Закрытого
недиверсифицированного венчурного паевого инвестиционного фонда "Инвестиционный
центр 1" ООО «КУА «Траст Центр», ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс», ПАО
«Укртелеком», ООО «Оилагроинвест», ООО «Харвестагро», ПАО «Лугансктепловоз», ПАО
«ШУ «Покровское», ПАО «ДТЭК ЗАПАДЭНЕРГО», ПАО «Донбассэнерго»; на бирже ПФТС –
ПАО «Сумское НПО», ООО «Будспецсервис». Е. Грищенко отметила, что первые аукционы
будут проходить с 28 по 30 ноября. В состав лотов включены акции, облигации и
инвестиционные сертификаты различных компаний на общую сумму более 3 млрд грн. «В
лотах, выставленных ФГВФЛ на продажу, есть торгуемые рыночные ценные бумаги,
которые, мы уверены, будут успешно реализованы, но они представлены в небольших
объёмах», – прокомментировала предстоящие торги руководитель департамента
брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко.
Решением
исполнительной дирекции ФГВФЛ №1808 от 12.09.2016 года ООО «Инвестиционный
Капитал Украина», которое входит в группу ICU, включено в перечень торговцев,
отобранных по направлению «Брокерские услуги по продаже ценных бумаг». Решение о
реализации данных активов было принято исполнительной дирекцией ФГВФЛ № 4866 30
октября 2017 г. Группа ICU уже имеет успешный опыт реализации активов на аукционах с
баланса банка Форум, а также Банка Финансы и Кредит.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
 START-UP & ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ
 БІЗНЕС-ІНКУБАТОРИ. АКСЕЛЕРАТОРИ. КОНСУЛЬТАНТИ

Основатель eBay потратит почти $500 тыс.
на проекты в Украине
14.11.2017

Инвестиционная фирма основателя eBay Пьера Омидьяра Omidyar
Network, объявила о выделении более $1 млн на финансирование
инициатив в Украине и Польше.
Речь идет о проектах по развитию общественно ориентированных технологий (civic
tech) и предпринимательской экосистемы, а также другие проекты в Центральной и
Восточной Европе. Как отмечается, грант в размере $0,48 млн выделен украинской
негосударственной организации SocialBoost для обновления 1991 Civic Tech Center –
созданного этой НГО первого в регионе ЦВЕ хаба civic tech. Предполагается, что
расположенный в центре Киева обновленный 1991 Civic Tech Center начнет полноценно
работать в декабре этого года и будет функционировать как основанное на членстве
коворкинговое пространство с рядом акселераторов и программ менторской поддержки в
сфере civic tech. "Открытие 1991 Civic Tech Center наряду с работой других организаций,
которые мы поддерживаем, таких как ePanstwo Foundation и Seedstars World, создаст
больше возможностей для сотрудничества и позволит новой волне талантливых
предпринимателей и технарей расти и продвигать развивающуюся экосистему civic tech в
ЦВЕ", – отметила ответственная за регион Omidyar Network Елена Бойцун.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net

 НАДРА & ЗЕМЛЯ
 РИНОК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Світовий банк визнав український земельний кадастр
одним із найдосконаліших в світі
21.11.2017

Світовий банк визнав український земельний кадастр одним із
найдосконаліших в світі. Про це йдеться в відеоповідомленні установи
на честь 25-річного партнерства Світового банку з Україною.
Новий державний земельний кадастр був розроблений відповідно до найкращих
світових стандартів та зменшив вартість реєстрації земельних ділянок на 2/3 за рахунок
скорочення часу реєстрації та зменшення масштабів корупції. Відзначається, що час
реєстрації скоротився із декількох днів до 21 хвилини в середньому та зводиться до одного
візиту до центру реєстрації. Нагадаємо, що електронний Державний земельний кадастр був
запущений в 2013 р, відкривши доступ до Національної кадастрової системи. В 2015 р. на
базі Держземкадастру почали впроваджуватись електронні послуги, зробивши сервіс більш
прозорим та зручним. Конвертація відомостей про земельні ділянки в електронний формат
зробила можливим переведення в он-лайн частини процедур, усунувши чиновника від їх
виконання та зменшивши можливості для корупції.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Земельні «схеми» є можливими через непрозору процедуру
виділення земельних ділянок
22.11.2017

Основна причина, чому є можливими земельні «схеми» – непрозора
процедура виділення земельних ділянок. Такими виявилися результати
дослідження проекту «Земельні схеми».
Активісти протягом 8 місяців збирали інформацію про те, яким шляхом чиновники
та бізнесмени Київщини й Одещини отримують земділянки за межами населених пунктів.
«Земельні «схеми» використовують різні невідповідності у земельному законодавстві. Вони
використовують некомпетентність чиновників, які на кожному етапі виділення ділянки
узгоджують документи між собою; вони використовують неякісну працю цих чиновників –
вони не виконують свої службові обов’язки. Дуже важливо сказати про непрозорість
процесу виділення земельних ділянок. Насправді, дуже рідко ми знаходили саме порушення
земельного законодавства», – розповіла керівник проекту «Земельні схеми» Наталія Шило.
Всього закінчили 17 розслідувань, 9 з яких вже опубліковані. 2 розслідування активісти
передали до правоохоронних органів та НАЗК. Юрист проекту Ольга Аверіна зазначила, що
на сьогодні близько 50% всіх земельних ділянок України надано за невеликі гроші в
довгострокову оренду на 49 років. За її словами, усі земельні «схеми» – це багаторічний
процес, який готується заздалегідь. «Створюються юридичні та фізичні особи-підприємці,
утворюються цілі кооперативи. Дуже помітно, що працюють юристи, які вміють знаходити
ті «шпаринки» в законодавстві, що дозволяють обійти всі ці норми. […] Найбільше
правопорушень ми знайшли саме там, де користуються Лісовим та Водним кодексом. Існує
норма: для того, щоб виділити земельну ділянку лісового фонду більше 10 га, має бути
узгодження з Кабінетом Міністрів України. Що робить особа, яка бажає отримати більшу
площу? Вона звертається з двома заявами до 10 га і, фактично, це є пов’язані між собою
особи, і вони отримають ділянку у необхідному їм обсязі», – пояснила пані Аверіна.
Читати повністю >>>
За матеріалами uacrisis.org
 РИНОК ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

WNISEF запустил новый фонд для инвестирования
в стартапы Украины и Молдовы

Хто володіє українськими лісовими
масивами?

15.11.2017

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) объявил об открытии нового
венчурного фонда U.Ventures со специализацией инвестиций в ИТ стартапы
в Украине и Молдове.
U.Ventures начнет инвестировать в компании, находящихся на ранних этапах
развития - от посевной (seed) стадии до раунда А, при этом объем инвестиций в среднем
составит от $100 до $500 тыс. U.Ventures будет поддерживать высокотехнологичные
стартапы, основанные мотивированными предпринимателями из Украины и Молдовы,
которые уже имеют по крайней мере один успешный продукт, работают для крупных
целевых рынков и имеют достойных со-инвесторов. Фонд U.Ventures уже инвестировал
более $2 300 000 долларов в шесть компаний, которые являются новыми лидерами в своих
сегментах и ??активно выходят на международные рынки. В портфеле фонда: Petcube, SIXA,
eTachki, .io analytics, Rallyware. «В Украине возрождается экономика благодаря усилиям
инициативных молодых предпринимателей, которые развивают конкурентоспособные
международные компании, революционные продукты и идеи. Мы основали U.Ventures для
того, чтобы помочь амбициозным молодым командам пройти этот непростой
предпринимательский путь от концепции к созданию значительной ценности для
инвесторов, намереваясь стать для них надежными партнерами в течение всего
жизненного цикла. Мы с нетерпением ждем возможности предоставить финансирование и
поделиться экспертными знаниями с теми, кто завтра станет лидерами в ИТ-секторе », сообщила Ярослава Джонсон, Президент и Главный исполнительный директор Western NIS
Enterprise Fund. Western NIS Enterprise Fund гордится своей более чем 23-летней историей
деятельности в Украине и Молдове, в течение которой он инвестировал $168 млн в 118
компаний c более чем 25 000 cотрудниками по всему миру и сделал возможным
привлечение $1,5 млрд. в компании Украины и Молдовы. Напомним, также, что Western NIS
Enterprise Fund активно поддерживает продвижение украинских стартапов на
международной арене, в частности украинскую секцию в рамках международной выставки
потребительской электроники СES-2018.
Читать полностью >>>
По материалам inventure.com.ua
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Хто хазяїн українських лісів? Згідно із Земельним та Лісовим
Кодексом ліси України можуть перебувати у державній, комунальній та
приватній власності.
Переважна більшість лісів перебуває у держвласності. У процесі розмежування
земель до комунальної власності можуть бути віднесені близько 1,3 млн га (13%)
земельних ділянок лісогосподарського призначення, що знаходяться у постійному
користуванні комунальних підприємств, підпорядкованих органам місцевого самоврядування. Частка лісів приватної власності складає менше 0,1% загальної площі лісових
земель. Близько 800 тис. га лісових земель держвласності не надані в користування та
віднесені до земель запасу. В Україні історично сформована ситуація з закріпленням
держлісів за численними постійними лісокористувачами Тобто, для ведення лісового
господарства ліси надані в постійне користування підприємствам, установам і організаціям
кількох десятків міністерств і відомств. За відомчим підпорядкуванням, найбільша площа
лісових земель (≈73%) перебуває у користуванні лісгоспів Держлісагентства.
Читати повністю >>>
© Світлана Чистякова
За матеріалами khersondaily.com
Президент доручив розробити заходи із розвитку
лісового господарства
22.11.2017

Президент Петро Порошенко доручив Кабінету Міністрів розробити
низку заходів щодо забезпечення сталого природокористування, розвитку
лісів. Про це повідомляє прес-служба Глави держави.
А також, удосконалення системи державного управління у сфері охорони, захисту,
використання та відтворення лісів, ведення лісового господарства, збереження цінних
природних комплексів та екосистем, розвитку заповідної справи України. Глава держави
підписав Указ № 381/2017 «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства,
раціонального природокористування та збереження об'єктів природно-заповідного
фонду». Згідно з документом, Уряд має розробити та внести на розгляд Верховної Ради
низку законопроектів. Зокрема, щодо удосконалення системи фінансування та розвитку
лісового і водного господарств, шляхом створення державних фондів зазначених
господарств. Кабміном має бути розроблений проект Закону, спрямований на
удосконалення системи державного природоохоронного контролю та моніторингу стану
навколишнього природного середовища, який запровадить нові підходи до здійснення
державного природоохоронного контролю та посилить відповідальність за порушення
законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища. Також новий
Закон має розширювати повноваження громадських інспекторів з охорони довкілля у
галузі державного природоохоронного контролю. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

Президент Украины завершил формирование комиссии
по отбору членов НКРЭКУ

В Держгеонадрах відбулось
засідання колегії

17.11.2017

17.11.2017

В Державній службі геології та надр України 16 листопада 2017 року
відбулось чергове засідання колегії під головуванням т.в.о. Голови
Держгеонадр Олега Кирилюка.
У заході взяли участь: заступник Міністра екології та природних ресурсів Вакараш
В.М., координатор Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів
України Адміністрації Президента України Кладієв В.М., Голова ЦК профспілки працівників
геології, геодезії та картографії України Бакулей І.Г., директор Інституту геологічних наук
НАН України Гожик П.Ф. Крім того, на засіданні були присутні керівники підприємств та
організацій, що входять до сфери управління Держгеонадр. Учасники заходу розглянули
основні результати геологорозвідувальних робіт за 9 місяців 2017 року та обговорили
перспективи геологічної галузі на 2018 рік. Заслухали інформацію про сучасний стан та
проблеми моніторингу екзогенних геологічних процесів в складі інженерно-геологічних
робіт. Окрему увагу приділили питанням запобігання та протидії корупції в системі
Державної служби геології та надр України. Заступник Міністра екології та природних
ресурсів Вакараш В.М. наголосив на необхідності зміни розуміння у суспільстві основних
функцій Держгеонадр. Крім того, закцентував увагу на важливості нормотворчої роботи у
сфері надрокористування та запевнив у підтримці з боку Мінприроди.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua

 РИНОК ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Комітет підтримує проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо рентної плати за спеціальне використання води
21.11.2107

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
підтримує проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу
України (щодо рентної плати за спеціальне використання води), № 7213.
Метою законопроекту є попередження виникнення з 1 січня 2018 р. суперечностей
між положеннями Податкового кодексу України та Водного кодексу України в частині
правил оподаткування рентною платою за спеціальне використання води, а також
уникнення ситуації при якій зменшаться надходження рентної плати за спеціальне
використання води до бюджетів різних рівнів та ускладняться економічні взаємовідносини
між первинними та вторинними водокористувачами; усунення правових неточностей щодо
визначення ознак філій, відділень, інших відокремлених підрозділів водокористувача при
нарахуванні їм податкових зобов'язань з рентної плати за спеціальне використання води.
Законопроектом пропонується скасувати зміни до Податкового кодексу України, внесені
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення
інвестиційного клімату в Україні» (№ 1797) в частині змін до ст. 255 Податкового кодексу
України «Рентна плата за спеціальне використання води», які набирають чинності з 1 січня
2018 р. Законом передбачається, що рентна плата за спеціальне водокористування буде
стягуватися лише з первинних водокористувачів (зміни до пункту 255.1 статті 255). При
цьому об’єктом оподаткування залишається (як і сьогодні) обсяг фактично використаної
води всіма водокористувачами (і первинними, і вторинними) (зміни до пункту 255.3 статті
255). У разі набрання з 1 січня 2018 року чинності такої концепції сплати за спеціальне
водокористування, обсяги води, використані вторинними водокористувачами будуть
втрачені як об’єкт оподаткування. Первинні водокористувачі будуть сплачувати рентну
плату за обсяги фактично використаної води і вторинними водокористувачами. У такому
випадку платниками рентної плати стануть усі бюджетні неприбуткові організації, які
забирають воду із природних водних об’єктів і перекидають її без використання у
маловодні регіони для подальшого використання вторинними водокористувачами.
Зазначеними каналами і системами щорічно із природних водних об’єктів забирається і
перекачується вторинним водокористувачам різних галузей економіки маловодних
регіонів понад 2 млрд. куб. м води. З 1 січня 2018 р. для сплати рентної плати за спеціальне
використання зазначених обсягів води Держводагентство потребуватиме додаткового
бюджетного фінансування у розмірі більше 1 млрд. гривень. За експертними оцінками
Державного агентства водних ресурсів України лише підприємствами, які надають послуги
з централізованого водопостачання та/або водовідведення вторинним водокористувачам
(без урахування населення) передається для використання більше 500 млн. м3 води.
Втрати бюджетів різних рівнів при цьому становитимуть понад 300 млн. гривень щорічно.
Крім того, зміни до пункту 255.3 Податкового кодексу України, які вступають в силу 1 січня
2018 року, передбачається звільнення від оподаткування обсягів води, що втрачається в
системах водопостачання. Це суперечить принципам стимулювання водокористувачів до
раціонального та ощадливого використання водних ресурсів, що передбачено статтею 29
Водного кодексу України, відповідно до якої встановлення рентної плати для усіх
водокористувачів належить до заходів стимулювання раціонального використання і
охорони вод та відтворення водних ресурсів. За інформацією Державного агентства з
водних ресурсів України лише підприємствами, які надають послуги з централізованого
водопостачання та/або водовідведення щорічно втрачається приблизно 800 млн. м3 води.
Втрати бюджетів різних рівнів при цьому становитимуть близько 150 млн. грн щорічно.
Таким чином, Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення
інвестиційного клімату в Україні» (№ 1797) в частині змін до статті 255 Податкового
кодексу (у разі набрання ним чинності з 1 січня 2018 р.) розбалансує систему рентної плати
за спеціальне використання води, призведе до втрат у бюджетах різних рівнів, створить
загрозу неплатежів вторинними водокористувачами та банкрутства первинних.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "Об определении
лиц в состав Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности
членов НКРЭКУ". Об этом пишет uaenergy.com.ua
Согласно Указу, ими стали президент всеукраинской общественной организации
"Энергетическая ассоциация Украины" Василий Котко и президент всеукраинской
общественной организации "Ассоциация "Укргидроэнерго" Семен Поташник. Таким
образом, состав комиссии сформирован и может начать работу. Напомним, до 8 декабря в
рамках ротации должны быть уволены очередные два члена НКРЭКУ, после чего регулятор
утратит кворум для приятия решений. Как сообщалось, 11 октября Кабинет министров
назначил членом номинационной комиссии по отбору членов Национальной комиссии,
осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)
Николая Ницака. Он занимал должность "Винницаоблэнерго" в 2005-2013 годах, после чего
на должности его сменил Юрий Касич, который известен как топ-менеджер компаний
Константина Григоришина. Ранее Верховная Рада делегировала в номинационную
комиссию по отбору членов НКРЭКУ Светлану Голикову и Василия Яструбинского.
Голикова является директором ЧП "Транэнергоконсалтинг", также работает в "Киевском
институте энергетических исследований" (KERI). Яструбинский работал начальником
управления ценовой политики Киевской городской государственной администрации.
НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов
природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе,
централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых
отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua

 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Производство электроэнергии в Украине за 10 мес. 2017 г.
увеличилось на 1.4%
21.11.2017

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС)
Украины в январе-октябре т.г. увеличилось на 1,4% (на 1,795 млрд кВт-ч) по
сравнению с аналогичным периодом 2016 г. – до 126,704 млрд кВт-ч.
Атомные электростанции (АЭС) за 10 мес. нарастили выработку электроэнергии на
8,7% – до 70 млрд 775,5 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на
Запорожской АЭС составило 28 млрд 708,8 млн кВт-ч (+22,5% к январю-октябрю 2016-го),
Южно-Украинской – 13 млрд 735,1 млн кВт-ч (-3,1%), Ривненской – 16 млрд 524,3 млн кВт-ч
(+11,4%), Хмельницкой – 11 млрд 807,3 млн кВт-ч (-6,8%). Тепловые электростанции (ТЭС),
а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили
выработку на 10,1% – до 44 млрд 726,9 млн кВт-ч. В том числе, генкомпании ТЭС
уменьшили производство 10,8% – до 36 млрд 563,3 млн кВт-ч, а ТЭЦ и КУ – на 7%, до 8 млрд
163,6 млн кВт-ч. Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) в январеоктябре-2017 увеличили производство на 11,6% – до 8,347 млрд кВт-ч, тогда как блокстанции сократили выработку на 1,7% – до 1 млрд 245,3 млн кВт-ч. Производство
электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за указанный период
возросло на 23,6% – до 1 млрд 609,3 млн кВт-ч. Доля АЭС в структуре производства
электроэнергии составила 55,86% (в январе-октябре 2016 года – 52,11%), ТЭС, ТЭЦ и КУ –
35,3% (39,84%), ГЭС и ГАЭС – 6,59% (5,99%), блок-станций – 0,98% (1,01%), альтернативных
источников – 1,27% (1,04%). Производство электроэнергии в ОЭС Украины в октябре 2017
года снизилось на 3,8% (на 517,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2016
года – до 13,077 млрд кВт-ч. Кроме того, отпуск тепловой энергии за десять месяцев 2017
года сократился на 9,2% (на 1 млн 539,9 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом
2016 года – до 15 млн 117,8 тыс. Гкал. …
Структура производства электроэнергии >>>
По материалам uaenergy.com.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Реорганизация "Киевэнерго": Акционеры хотят
разделить компанию
14.11.2017

Акционеры ПАО "Киевэнерго" решили провести реорганизацию
бизнеса путем разделения компании по видам деятельности, сообщает
агентство Интерфакс-Украина.
Соответствующее решение принято на собрании акционеров 13 ноября. По итогам
реорганизации "Киевэнерго" будет создано две новых компании: одна будет заниматься
распределением электроэнергии и эксплуатацией электросетей, другая – поставкой
электроэнергии. Такое разделение необходимо, исходя из требований закона "О рынке
электроэнергии". Создание новых обществ не повлияет на объем прав и обязанностей по
договорам на управление коммунальным имуществом, заключенным между Киевским
городским советом и "Киевэнерго". Право собственности общины Киева на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6,
завод "Энергегия", тепловые сети и другие объекты, остается нерушимым. Как сообщалось,
"Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в
столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали.
Читать полностью >>>
По материалам business.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

 ГЕНЕРАЦІЯ
 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА

 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

НАЭК "Энергоатом" за 10 мес. увеличил производство
электроэнергии на 8,7%

Україна на 30% менше стала
споживати антрациту
15.11.2017

За підсумками жовтня 2017 р., у порівнянні з жовтнем 2016 року,
споживання вугілля антрацитової групи в Україні зменшилося на 30% - на
300 тисяч тонн, повідомляє kmu.gov.ua
З них 100 тис. тонн за рахунок теплого жовтня, 200 тис. тонн - завдяки переходу
антрацитових блоків українських ТЕС на газову групу. Про це сьогодні в ході традиційної
наради з врегулювання проблемних питань в енергетичній системі України заявив Віцепрем’єр-міністр України Володимир Кістіон. На його переконання, наступного року потреба
в антрациті буде ще меншою, адже наразі активно реалізуються заходи щодо зменшення
використання вугілля дефіцитної антрацитної групи. «На газовій групі вугілля уже
працюють дві станції Зміївської ТЕС, до кінця листопада 2017 року буде переведено два
енергоблоки потужністю 150 МВт Придніпровської ТЕС. В планах на 2018 рік – два
енергоблоки Придніпровської ТЕС, два Криворізької ТЕС, два Зміївської ТЕС та один
Трипільської ТЕС. Тому наступного року потреба в антрациті суттєво зменшиться», наголосив В.Кістіон. І додав, що стратегічним завданням наступного року є нарощення
власного видобутку вугілля газової групи.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Через «Селидовуголь» НАБУ подбирается к
кураторам углепрома

14.11.2017

НАЭК “Энергоатом” за 10 мес. 2017 г. нарастил производство элекроенергии на 8,7% (на 5 млрд 658,7 млн кВт*ч) по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года – до 70 млрд 945 млн кВт*ч.
Отпуск электроэнергии “Энергорынку” за указанный период возрос на 8,8% (на 5
млрд 400,2 млн кВт*ч) – до 66 млрд 552,4 млн кВт*ч. По итогам 10 мес. т.г. доля
произведенной “Энергоатомом” электроэнергии в структуре “Энергорынка” составила
57,4%, что на 3,7% больше за аналогичный период 2016 г. “Коэффициент использования
установленной мощности за 10 месяцев 2017 года составил 70,1%, что на 5,8% больше, чем
за аналогичный период 2016 года (64,3%)”, – говорится в сообщении. За январь-октябрь
компания отпустила в Оптовый рынок электроэнергию на сумму 38 млрд 153,3 млн грн (с
НДС), что на 12,6% (на 4 млрд 259,2 млн грн) больше, чем за аналогичный период пришлого
года. “Расчеты Оптового рынка электроэнергии за отпущенную электроэнергию за 10
месяцев 2017 года составили 35 млрд 514,2 млн грн (с НДС), или 93,1% от товарной
продукции”, – уточняют в “Энергоатоме”.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
В Украине под Киевом строят "ядерный могильник":
есть несколько опасных моментов
18.11.2017

16.11.2017

По делу «Селидовугля» НАБУ подбирается к кураторам государственного сектора углепрома, главным из которых называют Виталия
Кропачева, пишет обозреватель «ОЛИГАРХА» Владислав Боровиков.
Речь в материале «Кропачева может подвести причина и следствие» идет о
результатах уголовного производства №42017000000000518, которое НАБУ открыло еще в
феврале. Выяснилось, что большинство тендеров ГП «Селидовуголь» выигрывали ООО
«Триалтрейд» и ООО «Донэнергоэкспорт», а в НАБУ считают, что конкуренция между двумя
фирмами была фиктивной. «Связке «Триалтрейд» и «Донэнергоэкспорт» придает интригу
информация «Слідство-Інфо», которая может свидетельствовать о том, что в курсе ее
успехов был бывший депутат Донецкого облсовета Виталий Кропачев, к советам которого
прислушивается сам министр энергетики Игорь Насалик, упорно игнорирующий все это
время информацию в СМИ о наглых тендерах «Селидовугля»«, - отмечает автор материала.
Как писал «ОЛИГАРХ», ранее Кропачев получил статус неофициального «смотрящего» за
государственным сектором угольной промышленности (считается, что его куратором
является «серый кардинал» БПП и давний партнер Петра Порошенко Игорь Кононенко), а в
2017 году — включил в свою орбиту ряд обогатительных фабрик, которые ранее
контролировались Александром Януковичем. Ключевая из них - «Украина» - прописана
именно в Селидово и занимается обогащением угля, добываемого «Селидовуглем».
«Примечательная деталь: компании «Доненергоекспорт» и «Триалтрейд» недавно начали
выигрывать многомиллионные тендеры на «Селидовуголь». До войны их связывал общий
контактный телефон. В те времена «Донэнергоэкспорт»выигрывал большинство тендеров
на «Торезантрацит», которым управлял именно Виталий Кропачев. Тогда они заработали
около 300 млн гривен», - говорится в расследовании проекта «Слідство-Інфо». «В случае с
нынешними закупками «Селидовугля» ключевыми будут показания непосредственных
руководителей компаний-фигурантов, которые могут указать на организаторов и
покровителей схемы», - добавляет автор статьи.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media

 УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

СхідГЗК замовив «Укрзалізниці» перевезень
на 99 млн. грн.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС началось строительство
централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).
Об этом сообщает facenews.ua
В его сооружении, официальный старт которому дан 9 ноября, принимает участие
американская компания Holtec. Соглашение о строительстве ЦХОЯТ было подписано между
"Энергоатомом" и Holtec еще в 2005 году, однако дело сдвинулось с мертвой точки лишь в
2014-м, когда в зоне отчуждения под хранилище были выделены земельные участки.
Ожидается, что строительство ЦХОЯТ будет завершено в 2019 году. После этого туда будет
вывозиться отработанное топливо с трех украинских атомных станций – ЮжноУкраинской, Хмельницкой и Ровенской. Как отметила посол США Мари Йованович, которая
приняла участие в церемонии начала строительства ЦХОЯТ, Украина с 2005 года потратила
$2 млрд на вывоз и хранение отработанного ядерного топлива в РФ. Главный вопрос,
который возникает в связи с сооружением "ядерного могильника", это безопасность для
людей и окружающей среды. "В реализации такого проекта, как строительство ЦХОЯТ,
самым важным моментом является система радиологического контроля. То есть необходим
постоянный мониторинг фона и температуры блоков, в которых будет храниться
отработанное ядерное топливо. Кроме того, необходимо понимать, что накопление
радиоактивных отходов в любом случае будет незначительно повышать радиационный
фон. Это показывает опыт Запорожской АЭС, где уже более 10 лет хранят радиоактивное
топливо", - сказал "Апострофу" заведующий лабораторией радиоэкологической
безопасности и радиационного мониторинга Украинского научно-исследовательского
института экологических проблем (Харьков) Григорий Коваленко. Начальник отдела
радиационной защиты Государственного научно-технического центра по ядерной и
радиационной безопасности Владимир Богорад, который предоставлял консультации по
поводу проекта ЦХОЯТ, отмечает риски, связанные с тем, что ядерное топливо имеет
тенденцию к самопроизвольному нагреву. "Именно при нагреве до определенных
температур может произойти разгерметизация [контейнеров для хранения], - сказал
эксперт, добавив, что этот риск предусмотрен проектировщиками. – Топливо все равно не
вытечет в почву, система защиты предусматривает такие ситуации, и они предупреждены".
В целом, по его словам, в проекте ЦХОЯТ учтены различные рисковые ситуации. "Угроз этот
объект не несет, и подвергать сомнению безопасность его эксплуатации не стоит. Главная
угроза этого объекта в том, что на нем действительно будут храниться основные опасные
радионуклиды – цезий, стронций, плутоний и уран", - сказал Богорад.
Читать полностью >>>
По материалам facenews.ua
МЦЗУ вивіз уранову сировину з України до РФ в
рамках контракту на 2017 рік

18.11.2017

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 14 листопада уклало
угоду з філією «Центр транспортної логістики» ПАТ «Укрзалізниця» про
перевезення на 98,92 млн грн.
В системі «Прозорро» повідомляється, що послуги щодо організації перевезень
вантажів різними видами вагонів у внутрішньому та міжнародному сполученнях замовили
строком до кінця року з використанням систем електронного документообігу АС Клієнт УЗ,
АС Месплан і ПАК АЕДО (Програмно-апаратний комплекс «Архів електронного
документообігу залізничного транспорту»). Ціни додаткових послуг, пов’язаних із
перевезенням вантажів за вільними тарифами, відповідають аналогічним цінам для ПАТ
«Укргазвидобування», яке у жовтні підписало з «Укрзалізницею» договір на 100,00 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Государственное предприятие «Восточный ГОК»
увеличил прибыль в 2 раза
23.11.2017

ГП "ВостГОК" в январе-сентябре 2017 г. увеличило чистую прибыль в
2,1 раза (на 180,76 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года – до 351,81 млн грн.
Согласно отчетности предприятия, его чистый доход за девять месяцев возрос на
52% (на 812,19 млн грн) – до 2,37 млрд грн. При этом валовая прибыль ВостГОКа за три
квартала выросла в 2 раза (на 312,89 млн грн), до 618,72 млн грн. Как сообщалось, ВостГОК
в 2016 году увеличил чистую прибыль в 37,2 раза (на 480,62 млн грн) по сравнению с 2015
годом – до 493,89 млн грн. Чистый доход предприятия в 2016 году снизился на 5,8% (на
164,107 млн грн) – до 2,68 млрд грн, тогда как валовая прибыль возросла вдвое (на 371,01
млн грн) – до 728,61 млн грн. Минэнергоугля ожидало в 2017 году увеличения ВостГОКом
производства уранового концентрата на 21,5% (на 215,9 тонн) по сравнению с 2016 годом –
до 1,22 тыс. тонн. Ожидания на 2018 год составляли 1,5 тыс. тонн (+22,9% к 2017 году), на
2019 год – 2,48 тыс. тонн (+65,2%), на 2020 год – 2,48 тыс. тонн. ВостГОК – единственное в
Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды.
Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс.
тонн, тогда как его внутренне производство ГП "ВостГОК" составляет около 1 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

19

20.11.2017

АТ "Міжнародний центр зі збагачення урану" (МЦЗУ) завершило
процедуру імпорту уранового оксидного концентрату, поставленого з України
в рамках угоди про постачання продукції з українським ДК "Ядерне паливо".
За повідомленням компанії, метою угоди є забезпечення гарантованих поставок
продукції МЦЗУ для українських АЕС. Отриманий вантаж пройшов необхідні процедури
митного оформлення, його передано на подальші технологічні переділи АТ "ТВЕЛ", що
здійснить переробку концентрату, його збагачення та виготовить паливні збірки для АЕС
України. Як повідомлялося, Україна збагачує свій урановий концентрат на потужностях
МЦЗУ, учасником якого вона є. Щорічно країна в рамках проекту постачає близько 80 тонн.
Відзначимо, Акціонерне товариство «Міжнародний центр зі збагачення урану» (далі – АТ
«МЦЗУ», Товариство) був заснований у відповідності до Угоди між Урядом Російської
Федерації та Урядом Республіки Казахстан про створення Міжнародного центру по
збагаченню урану від 10 травня 2007 року. Основною метою створення центру є
забезпечення неядерним державам під гарантії МАГАТЕ доступ до збагаченого урану, який
можна використовувати для виробництва палива для АЕС. Крім збагачення урану для
потреб атомної енергетики, МЦЗУ також управляє гарантійним запасом низькозбагаченого урану. Акціонерами АТ «МЦЗУ» є держкорпорація «Росатом» (70% акцій), АТ
«НАК «Казатомпром» (Республіка Казахстан, 10%), ЗАТ «Вірменська атомна
електростанція» (10%) і Державний концерн «Ядерне паливо» (Україна, 10%). Пропорційно
своїм часткам у статутному капіталі АТ «МЦЗУ» країни - учасники мають квоти на обсяги
збагачення урану. На основі обміну дипломатичними нотами між Урядом Російської
Федерації, Урядом Республіки Казахстан та Кабінетом Міністрів України та положень
розпорядження Уряду Російської Федерації від 31.01.2009 №96-р «Про участь зацікавленої
організації України в діяльності Міжнародного центру зі збагачення урану», в якості
уповноваженої організації України для участі в АТ «МЦЗУ» обрано ДК «Ядерне паливо»
(далі – Концерн). У квітні 2012 року АТ «МЦЗУ» і Концерн підписали угоду про надання
продукції Міжнародного центру по збагаченню урану (далі – Базова угода), яка гарантує
право використовувати закладену у Базовій угоді формулу ціноутворення на збагачення
урану зі знижкою від ринкової ціни на встановлений обсяг збагачення, а саме 60 тис. ОРР
(одиниця роботи розділення). Право укладати з АТ «МЦЗУ» контракти мають лише
акціонери Товариства. Основним завданням МЦЗУ є забезпечення гарантованих поставок
послуг зі збагачення урану своїм акціонерам за рахунок гарантованого доступу до
розділовим і субліматним потужностям всіх російських підприємств.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Україна закупила у Росії і Швеції ядерне
паливо на $331,6 млн

ПАТ «Укргідроенерго» відписало 77 мільйонів на проектування
Каховської ГЕС-2, яку критикували в уряді
20.11.2017

Україна у січні-вересні 2017 р. закупила ядерне паливо на загальну
суму $331,6 млн. Про це говориться у даних Державної служби статистики,
передає Інтерфакс-Україна.
Так, за даний період для українських атомних електростанцій (АЕС) було закуплено
паливо російського виробництва на $220,8 млн, шведського виробництва - на $110,1 млн.
Таким чином, частка закупівель Україною ядерного палива за дев'ять місяців 2017 року
біля ТВЕЛ (РФ) у грошовому еквіваленті склала 66,7%, у Westinghouse (Швеція) - 33,2%.
Раніше повідомлялося, що Енергоатом закупить 17 партій свіжого ядерного палива для
своїх енергоблоків. ро це повідомив перший віце-президент компанії Олександр Шавлак,
передає Інтерфакс-Україна. Він зазначив, що компанія планує закупити 11 партій палива з
РФ (дев'ять партій для реакторів ВВЕР-1000 і дві партії - для ВВЕР -440). За його словами, на
даний момент вже отримано п'ять партій російського палива. Крім того, в поточному році
планується закупити шість партій ядерного палива виробництва компанії Westinghouse, з
цієї кількості поставлено вже п'ять партій. За словами Шавлакова, в поточному році
планується також 5 рейсів з вивезення відпрацьованого ядерного палива в Росію, з них вже
здійснено чотири рейси.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Законопроект про добудову двох енергоблоків ХАЕС може
бути поданий в Раду на початку 2018 р.
20.11.2017

НАЕК Енергоатом» очікує, що законопроект, що регламентує
завершення будівництва третього та четвертого енергоблоків Хмельницької
АЕС, буде поданий у Верховну Раду на початку 2018 р.
Про це заявив президент «Енергоатом» Юрій Недашковський під час зустрічі з
делегацією Міністерства закордонних справ Польщі, під час якої обговорювалося
співробітництво двох країн щодо реалізації проекту «Енергоміст «Україна - ЄС». «Нам
необхідно розробити проект закону (щодо будівництва третього і четвертого блоку
Хмельницької АЕС), який повинен бути прийнятий в парламенті. Перед цим ми проведемо
громадські слухання. Наші плани полягають у тому, щоб на наступний рік пройти всі
процедури. Ми плануємо подати цей законопроект на початку наступного року», - сказав
Недашковський. Як повідомляв УНІАН, за оцінками «Енергоатома», завершення
будівництва цих блоків дасть додаткову генерацію електроенергії в Об'єднану
енергосистему України на рівні 15 млрд кВт-год на рік. На початку листопада «Енергоатом»
отримав від «Китайської національної ядерної корпорації (CNNC) та «комерційного
Індустріального банку Китаю (ICBC) пропозицію щодо надання кредитних коштів для
фінансування завершення будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС. В рамках
проекту «Енергоміст «Україна-ЄС» передбачається переключити енергоблок №2
Хмельницької АЕС на ENTSO-E (європейська енергосистема) і здійснювати експорт
електроенергії. Постачання електроенергії в Європу за довгостроковими договорами
можуть дозволити залучити інвестиції в добудову енергоблоків №3 і №4 ХАЕС, стан
готовності будівельних конструкцій яких становить 73% і 28% відповідно. За словами
голови «Енергоатома» Недашковського, компанія планує почати експорт електроенергії в
ЄС і добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС наприкінці 2020 – початку
2021 року. Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована на території
Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки
(ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне
призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні
України. Роботи з добудови 3-го і 4-го блоку ХАЕС не ведуться кілька років, в тому числі і
через відсутність фінансування.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ТЕС & ТЕЦ

Американська компанія зацікавилася приватизацією Херсонської ТЕЦ
та її переведенням на біомасу
22.11.2017

Міжнародна компанія Green Energy Sustainable Solutions (GESS), яка
працює в сфері відновлюваної енергетики, розглядає можливість зміцнити
свої позиції на українському ринку.
Зокрема, компанія зацікавилася участю в приватизації Херсонської ТЕЦ. "Серед
проектів, які компанія розглядає, - участь в приватизації та, в разі перемоги, подальша
реконструкція Херсонської ТЕЦ. Передбачається, що нова станція працюватиме на біомасі і
матиме потужність 50 МВт електроенергії та 50 МВт теплової енергії", – зазначили в пресслужбі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження. Орієнтовний
обсяг інвестицій - 300 млн євро. У ході перемовин голова Держенергоефективності Сергій
Савчук запевнив представника GESS Шона Лі в перспективах українського "зеленого"
бізнесу. Компанія GESS майже 20 років працює у сфері відновлюваної енергетики,
когенерації та енергоефективності. Зокрема, впроваджено 350 завершених проектів в
усьому світі. До кінця 2017 році буде встановлено 59 МВт нових сонячних станцій. В Україні
GESS Ukraine займається проектами з виробництва біогазу, електроенергії з енергії сонця.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА
 ГЕС & ГАЕС

ФГИ оценит Первомайскую ГЭС
для продажи
20.11.2017

Фонд госимущества Украины объявил конкурс по отбору компании
оценочной деятельности для определения стоимости единого
имущественного комплекса Первомайской ГЭС (Николаевская обл.)
Как сообщает пресс-служба Кабмина со ссылкой на главу ФГИ Виталия Трубарова,
ГЭС оценивается с целью приватизации по принципу аукциона. «Конкурс среди оценщиков
состоится 6 декабря. Комиссией будут рассматриваться предложения, которые не
превышают 50 тыс. грн. Документы можно подавать до 30 ноября 2017 года», - отметил
Трубаров. Напомним, компания AICE Hydro A.S. (Норвегия) заинтересована в приватизации
Первомайской гидроэлектростанции. Об этом было сказано в сообщении ФГИ на странице в
Facebook в августе 2017 г. "Компания в своем письме фонду сообщила, что рассматривает
возможность участия в аукционе по продаже Первомайской ГЭС", - говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что компания имеет многолетний опыт разработки и
управления проектами малых гидроэлектростанций в Норвегии. Предполагается, что ее
присутствие на украинском рынке будет продуктивным в контексте обмена инновациями
и опытом. Сейчас компания хочет оценить свои возможности инвестиций в объект и
гидроэнергетический потенциал ГЭС. …
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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ПАТ «Укргідроенерго» 16 листопада уклало угоду з ПАТ
«Укргідропроект» щодо проектування Каховської ГЕС-2 на 76,97 млн грн. Про
це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця 2018 р. виконають проектні роботи стадії «Проект» будівництва Каховської
ГЕС-2 вартістю 13,47 млрд грн. Воно буде фінансуватися за рахунок тарифу на виробництво
електроенергії «Укргідроенерго», власних коштів підприємства і кредитів під держгарантії
на умовах співфінансування з Європейським банком реконструкції та розвитку і
Європейським інвестиційним банком. Орієнтовно, сума кредитів складе понад 12 млрд. грн.
Йдеться про руслову пригребельну гідроелектростанцію із чотирма гідроагрегатами
сумарною потужністю 250 МВт в адміністративних межах Козацької селищної і Веселівської
сільської рад Бериславського р-ну Херсонської обл. Строк експлуатації споруд становитиме
сто років. Нагадаємо, урядові експерти вказували, що ініціатори нової ГЕС не обґрунтували
її необхідність та економічну ефективність. Раніше «Укргідроенерго» замовило
будівництво Канівської ГАЕС на 496,62 млн грн. за завищеними цінами. Нині проектувальник має передбачити заходи зі збереження пам’ятки культурної спадщини – збудованої
литовцями у 14 ст. вартової башти Вітовта біля с. Веселе, яку в 19 ст. переобладнали у
водонапірну вежу. Про які саме заходи йде мова, не сказано. Денна ставка складає 513 грн.,
вартість відрядження головного спеціаліста – 1 554 грн. Ціна угоди на 0,04% нижча від
очікуваної вартості в 76,99 млн грн. ... Закупівлю провели за переговорною процедурою.
Тендери двічі відміняли, бо на них приходив лише «Укргідропроект», який в обґрунтуванні
названо найбільшою в Україні інжиніринговою компанією в сфері гідроенергетичного і
водогосподарського будівництва. Його очолює Сергій Кривицький, у минулому – заступник
директора НЕК «Укренерго» та заступник міністра палива й енергетики. 84,8% акцій
«Укргідропроекту» має харків’янин Саркiс Симов’ян, сім’ї котрого належить ПАТ «Банк
«Грант». Ще 3,3% належать Володимиру Мартиросову, а 1,5% – Олександру Попову.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
ПрАТ «Укргідроенерго» уклало контракти з ПАТ «Турбоатом»
та ДП «Електроважмаш» на 2 млрд грн.
22.11.2017

ПрАТ «Укргідроенерго» 22 листопада 2017 р. уклало контракти з ПАТ
«Турбоатом» і Державним підприємством «Завод «Електроважмаш» на
реконструкцію гідроагрегатів.
ПАТ «Турбоатом» та ДП «Електроважмаш» реконструюють по два гідроагрегати
(поворотно-лопатеві турбіни та генератори) на Середньодніпровській та Дніпровській ГЕС2. Сума контрактів на реконструкцію двох гідроагрегатів на Середньодніпровській ГЕС та
реконструкцію двох гідроагрегатів на ДніпроГЕС-2 склала понад 2 млрд грн. з ПДВ.
Реалізація контрактів запланована до вересня 2021 р. Це дозволить підвищити потужність
гідроелектростанцій Укргідроенерго, збільшити обсяг виробництва електричної енергії,
подовжити термін експлуатації обладнання ГЕС компанії, зміцнить надійність роботи
енергосистеми країни в цілому. «Вітчизняні виробники зарекомендували себе як надійні
партнери. Забезпечуючи реальну енергетичну незалежність, ми, водночас, завантажуємо
українських виробників, створюємо тисячі робочих місць на високотехнологічних
виробництвах у нас в країні», – зазначив Ігор Сирота, генеральний директор ПрАТ
«Укргідроенерго». В свою чергу генеральний директор ПАТ «Турбоатом» Віктор Суботін та
в.о. директора ДП «Завод «Електроважмаш» Дмитро Костюк зауважили, що працюватимуть
якісно, на результат, і докладуть максимум зусиль задля того, щоб процес реконструкції
гідроагрегатів пройшов ефективно та згідно з графіком реалізації укладених контрактів.
ПрАТ «Укргідроенерго» – найбільша гідрогенеруюча компанія України, до складу якої
входять дев’ять станцій на річках Дніпро та Дністер: Київська, Канівська, Кременчуцька,
Середньодніпровська, Дністровська, Дніпровська та Каховська ГЕС, Київська та
Дністровська ГАЕС. Будуються Канівська ГАЕС та Каховська ГЕС-2. У 2017 році загальна
кількість гідроагрегатів на станціях товариства склала 103, а їх сумарна встановлена
потужність досягла 5744,8 мВт (що становить 8,6% всієї генеруючої потужності ОЕС
України). Компанія забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та
потужності, мобільний аварійний резерв в об’єднаній енергосистемі України.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПрАТ «Укргідроенерго»
 СЕС. ВЕС. ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ НА БІОГАЗІ. ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ НА БІОМАСІ (ТПВ, ПАЛЕТИ. СОЛОМА. ДРОВА).

Сонце і вітер підняли українську енергетику
на новий рівень
09.11.2017

За 9 місяців 2017 р. в Україні почали експлуатувати понад 50 нових
зелених енергогенеруючих об'єктів. Їх загальна потужність склала 201,7 МВт.
Про це повідомляє biz.nv.ua
Це в півтора рази більше, ніж було у введених в 2016-му станцій і блоків "чистої"
енергії, і майже в 7 разів перевищує показник 2015 р. В цілому галузь за 2017-й привернула
€ 345 млн інвестицій. Частка сонячних електростанцій (СЕС) в загальному прирості
перевищує 80%. Але Віталій Севостьянов, технічний директор компанії Вітрові парки
України, знає: альтернативою сонця все частіше стають вітроелектростанції (ВЕС). У
середині жовтня у Миколаївській області запустили другу чергу Тузловському ВЕС. А потім
міжнародна компанія EuroCape New Energy заявила, що з наступного року на українському
березі Азовського моря почне будувати найпотужнішу - на 500 МВт - вітроелектростанцію у
Східній Європі. "Галузь зараз показує неймовірні темпи розвитку", - з гордістю каже
Севостьянов. Його компанія за рік запустила чотири нові вітротурбіни. І так само вчинили
всі конкуренти. За перше півріччя 2017-го сектор альтернативної енергії поповнився 41
блоком сонячних і вітрових електростанцій, 7 об'єктами малої гідроенергетики і 4
електростанціями на біогазі. "За всю історію України у нас ще ніколи не було такого
зростання", - говорить Сергій Савчук, голова Держагентства з енергоефективності та
енергозбереження (Держенегроефективності). Втім, альтернатива все одно поки займає
невелику частку ринку електроенергії. За підсумками минулого року вона відвоювала собі
всього-то 0,8% від загального виробництва. А в 2017-му навіть з урахуванням рекордного
зростання цей показник доросте лише до 1,5%. Тоді як в Німеччині, наприклад, він
становить 34%. При цьому технічні можливості дозволяють Україні, за оцінкою ряду
експертів, довести зелену частку в національному енергобалансі до 30%. Альтернативна
енергетика ще й безпечна і не вимагає стільки обслуговуючого персоналу, як традиційна,
зазначає Валерій Боровик, голова правління альянсу Нова енергія України. Мовляв, при
видобутку вугілля є ризик вибуху метану. Ще вище потенційний ризик в атомній
енергетиці. А у випадку з ВЕС і СЕС все набагато простіше: інвестував в устаткування,
запустив його - і отримуєш гроші. "Все контролює автоматика", - додає експерт. Зараз у
країни є шанс не просто наздогнати європейські держави з виробництва вітро- та сонячної
енергії, а й по максимуму використовувати величезний потенціал в біоенергетиці. Це тим
більш актуально в ситуації, коли Україні потрібна енергонезалежність.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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ЕИБ выделит "Укрэнерго" EUR130 млн для
модернизации подстанций
16.11.2017

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделить НЭК "Укрэнерго"
кредит на €130 млн для модернизации подстанций. Соответствующий
проект одобрен финучреждением 16 ноября.
Как отметили в ЕИБ, проект нацелен на повышение энергоэффективности,
надежности оборудования, снижение эксплуатационных расходов. Его реализация будет
способствовать интеграции энергосистемы Украины с Европейской сетью операторов
систем передачи (ENTSO-E). Общая стоимость реализации проекта составляет EUR280 млн.
Напомним, НЭК "Укрэнерго" в январе-сентябре 2017 г. увеличило передачу электроэнергии
по магистральным сетям на 5% (на 4 млрд 41,775 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г. – до 84 млрд 280,14 млн кВт-ч. Согласно сообщению на сайте компании,
стоимость услуг по передаче электроэнергии "Укрэнерго" за 9 месяцев возросла на 25,8%
(на 1 млрд 231,094 млн грн) – до 5 млрд 998,864 млн грн. Компания в январе-сентябре-2017
снизила капитальные инвестиции на 24,5% (на 766,567 млн грн) – до 2 млрд 353,693 млн
грн. Общие расходы НЭК увеличились на 25,6% (на 472,751 млн грн) – до 2 млрд 319,885
млн грн, в том числе расходы на ремонт снизились на 8,4% (на 11,75 млн грн) – до 128,53
млн грн. Как сообщалось, "Укрэнерго" в 2016 году сократило передачу электроэнергии по
магистральным сетям на 7,4% (на 8 млрд 872,527 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом –
до 111 млрд 221,684 млн кВт-ч. "Укрэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль в 3,7
раза (на 2 млрд 191,7 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 3 млрд 12,096 млн грн,
чистый доход – на 32% (на 1 млрд 740,13 млн грн), до 7 млрд 173,623 млн грн, валовую
прибыль – на 43,1% (на 1 млрд 502,511 млн грн), до 4 млрд 988,572 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Конкурс з вибору партнера для проекту "Енергоміст "Україна - ЄС"
оголосять на початку наступного року
20.11.2017

НАЕК «Енергоатом» очікує оголошення конкурсу з вибору компаніїпартнера для реалізації проекту «Енергоміст «Україна - ЄС» у січні-лютому
2018 р. Про це заявив президент «Енергоатома» Юрій Недашковський.
«На сьогодні готується конкурсна документація для оголошення конкурсу. Ми
очікуємо, що спільно з Міністерством енергетики, з Мінфіном, Мінекономрозвитку, ця
робота буде завершена до кінця цього року. І на початку наступного року, можливо, це буде
в кінці січня - на початку лютого, буде оголошений міжнародний конкурс», - сказав
Недашковський під час зустрічі з делегацією Міністерства закордонних справ Польщі, під
час якої обговорювалося співробітництво двох країн з реалізації проекту «Енергоміст
«Україна - ЄС». За його словами, переможець конкурсу буде визначений через півтора місяці
після старту конкурсних процедур. Також він зазначив, що базовим варіантом, на основі
якого будуть оцінюватися інші пропозиції, є проект, який раніше був запропонований
консорціумом компаній Westinghouse Electric Sweden AB (Швеція), Polenergia International S.
{r.l. (Люксембург) і EDF Trading Limited (Великобританія). Як повідомляв УНІАН, у рамках
проекту «Енергоміст «Україна-ЄС» передбачається переключити енергоблок №2
Хмельницької АЕС на ENTSO-E (європейська енергосистема) і здійснювати експорт
електроенергії. Постачання електроенергії до Європи за довгостроковими договорами
можуть дозволити залучити інвестиції в добудову енергоблоків №3 і №4 ХАЕС, стан
готовності будівельних конструкцій яких становить 73% і 28% відповідно. За словами
голови «Енергоатома» Недашковського, компанія планує почати експорт електроенергії в
ЄС і добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС наприкінці 2020 – початку
2021 року. На початку вересня стало відомо, що консорціум з трьох провідних європейських
енергокомпаній - Westinghouse Electric Sweden AB (Швеція), Polenergia International S. {r.l.
(Люксембург) і EDF Trading Limited (велика Британія) планує брати участь у реалізації
проекту «Енергоміст «Україна - ЄС».
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
Чистая прибыль "Укрэнерго" за три квартала
снизилась на 11,3%
23.11.2017

ГП "НЭК "Укрэнерго" в январе-сентябре 2017 года снизило чистую
прибыль на 11,3% (на 196,131 млн грн) по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – до 1 млрд 545,158 млн грн.
Какк собщается, чистый доход компании за девять месяцев увеличился на 27,7% (на
1 млрд 339,36 млн грн) – до 6 млрд 168,595 млн грн, валовая прибыль – на 36,2% (на 1 млрд
204,162 млн грн), до 4 млрд 528,127 млн грн. "Укрэнерго" в 2016 году увеличило чистую
прибыль в 3,7 раза (на 2 млрд 191,7 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 3 млрд 12,096
млн грн, чистый доход – на 32% (на 1 млрд 740,13 млн грн), до 7 млрд 173,623 млн грн,
валовую прибыль – на 43,1% (на 1 млрд 502,511 млн грн), до 4 млрд 988,572 млн грн.
"Укрэнерго" в январе-сентябре 2017 года увеличило передачу электроэнергии по
магистральным сетям на 5% (на 4 млрд 41,775 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года – до 84 млрд 280,14 млн кВт-ч. В 2016 году "Укрэнерго" сократило
передачу электроэнергии по магистральным сетям на 7,4% (на 8 млрд 872,527 млн кВт-ч)
по сравнению с 2015 годом – до 111 млрд 221,684 млн кВт-ч. "Укрэнерго" осуществляет
эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также
централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. Компания
является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства
энергетики и угольной промышленности.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Следующим шагом корпоратизации «Укрэнерго»
будет выпуск акций
23.11.2017

Следующим шагом реформы корпоративного управления «Укрэнерго»
должен стать выпуск акций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства
энергетики и угольной промышленности Украины.
«Министерство продолжает реформу корпоративного управления ГП «Укрэнерго»,
которое согласно решению правительства будет преобразовано в АО «Укрэнерго», напомнили в пресс-службе. Следующими шагами по реализации реформы будет
инвентаризация имущества, оценка стоимости имущественного комплекса и выпуск акций
с последующим закреплением их в государственной собственности. «Состоялся реальный
старт корпоратизации. Преобразование «Укрэнерго» в акционерное общество является
прямым требованием Закона Украины «О рынке электрической энергии», а также других
международных обязательств Украины, которые действуют с 2008 года. Законодательство
определяет, что государству принадлежат 100% акций в уставном капитале оператора
системы передачи, которые не подлежат приватизации или отчуждению иным способом», -
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заявила первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Галина
Карп. Минэнергоугля надеется как можно быстрее завершить корпоратизацию
«Укрэнерго» для надлежащего проведения международной сертификации оператора
системы передачи, что обеспечит полную интеграцию с европейской сетью. Напомним,
Кабинет министров одобрил преобразование государственного предприятия «НЭК
«Укрэнерго» в частное акционерное общество (ЧАО), 100% акций которого принадлежат
государству. Согласно принятому на заседании Кабмина 22 ноября т.г. распоряжению, все
находящееся на балансе ГП имущество, которое обеспечивает целостность объединенной
энергосистемы Украины, диспетчерское управление, магистральные и межгосударственные сети, закрепляются за ЧАО и не подлежат отчуждению. Согласно приказу
Минэкономразвития №741 от 22 мая 2017 года, преобразование «Укрэнерго» должно быть
осуществлено в двухнедельный срок после принятия этого распоряжения Кабмином.
Подписанный в середине сентября 2017 года министром энергетики и угольной
промышленности Игорем Насаликом новый устав «НЭК «Укрэнерго» предусматривает
создание в компании независимого наблюдательного совета в составе семи членов, из
которых четыре - независимые. Набсовет планируется сформировать из лиц с разной
компетенцией для обеспечения максимально разнообразного опыта и профессиональных
навыков. При наличии двух кандидатур с одинаковой компетенцией и навыками
предпочтение будет отдано кандидату с опытом работы в компаниях - системных
операторах передачи электроэнергии из ENTSO-E.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 РЕГІОНАЛЬНІ

ФГИ ищет независимых представителей
в набсоветы трех облэнерго
17.11.2017

ФГИ объявил конкурсный отбор претендентов на замещение
должностей четырех независимых членов наблюдательных советов
«Хмельницкоблэнерго», «Харьковоблэнерго» и «Николаевоблэнерго»
По словам главы ведомства Виталия Трубарова, заявки ФГИ принимает до 5 января,
конкурсы состоятся в конце февраля 2018 г. Каждый новоизбранный независимый
представитель наблюдательного совета будет иметь условный профиль согласно делению
дирекций предприятия по направлениям работы. «В таком случае Наблюдательный совет
как орган, который принимает практически все ключевые решения деятельности общества
и осуществляет контроль за деятельностью исполнительного органа, сможет осознавать
особенности функционирования общества, понимать логику процессов, которые
происходят внутри», – подчеркнул Трубаров. В Фонде госимущества также добавили, что
при выборов кандидатов в наблюдательный совет существенным будет опыт в
приватизационных процессах, соглашениях М&A (соглашения слияния и поглощения) и
проектах связанных с ІРО. Как известно, 20 октября, ФГИУ объявил первый конкурс по
отбору членов наблюдательного совета – на ПАО «Запорожьеоблэнерго». Фонд принимает
заявки от претендентов до 9 декабря. Сам конкурс состоится 23 января 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Братья Суркисы потеряли ряд энергетических предприятий и сохранили
контроль лишь над «Запорожьеоблэнерго
19.11.20117

Один из самых одиозных участников рынка - компания
«Енергомережа», которую курировали братья Григорий и Игорь Суркисы, готовится к самоликвидации. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Вместе с ней в небытие уйдут 2 млрд грн, которые были незаконно выведены из
государственных облэнерго в пользу компании. Финал «Енергомережі» влечет за собой
потерю братьями Суркисами прав на управление государственной энергетикой:
«Николаев-», «Харьков-», «Хмельницк-» и «Черкассыоблэнерго». Эти предприятия теперь
будут напрямую подчиняться команде ближайшего соратника президента и заместителя
главы фракции «БПП» Игоря Кононенко. Он уже занялся формированием центрального
офиса по управлению государственной энергетикой и даже нашел для нее руководителя.
Тем не менее, в ходе переговоров Суркисам удалось сохранить кураторство над
«Запорожьеоблэнерго». Поспособствовали этому два фактора: братья - крупнейшие
миноритарные бенефициары. Их кипрской фирме Lex Perfecta Limited принадлежит 26%
уставного фонда «Запорожьеоблэнерго». Также «Запорожьеоблэнерго» больше других
пострадало от сотрудничества с «Енергомережею». Из упомянутых выше 2 млрд грн свыше
900 млн грн было выведено как раз из этой компании. Из-за этого НКРЭКУ в 2016 году
перевела запорожскую компанию на работу в условиях «нулевого алгоритма». Он
подразумевает полное изъятие денег у лицензиата. «Раньше компания собирала с
потребителей около 500 млн грн в месяц, из которых 60 млн грн оставляла себе -на
выполнение инвестиционных программ, оплату налогов, выплату зарплатыСейчас у них не
остается ничего. Все собранные деньги автоматически уходят в Киев. Из-за этого у них
долги по зарплате почти за три месяца, 122 млн грн, и перед налоговой, 179 млн грн», говорит источник ЭП из НКРЭКУ. В такой ситуации в «Запорожьеоблэнерго» просто нечего
«осваивать», поэтому согласие Кононенко оставить кураторство над компанией за
Суркисом можно понять. Другой вопрос, что в лагере владельцев ФК «Динамо» (Киев) не
верят в продолжительное соблюдение договоренностей с соратником Петра Порошенко. В
конце ноября Национальная комиссия по регулированию энергетики снимет
«Запорожьеоблэнерго» с упомянутого «нулевого алгоритма». То есть компания наконец
сможет распоряжаться собственными средствами.
Читать полностью >>>
По материалам 1news.zp.ua
ДТЭК станет 100% владельцем
Донецкоблэнерго
21.11.2017

ООО "ДТЭК Пауэр Трейд" из энергохолдинга ДТЭК выставило
публичное требование к миноритарным акционерам ПАО "ДТЭК
Донецкоблэнерго" об обязательном выкупе акций.
Как говорится в сообщении "ДТЭК Донецкоблэнерго", цена выкупа определена на
уровне 8,78 грн. за акцию – самая высокая цена, по которой ДТЭК и группа СКМ, в которую
она входит, покупали акции этой энергокомпании за предыдущие 12 мес. Компания ДТЭК и
ее материнская группа СКМ с афилированными компаниями суммарно владеют в "Донецкоблэнерго" 96,52705%, или 63 млн 241,796 тыс. акций. Акции "ДТЭК Донецкоблэнерго" на
"Украинской бирже" на вечер 20 ноября котировались по курсу: покупка – 4 грн. за акцию,
продажа – 8,88 грн., цена последней сделки, совершенной 1 ноября, – 8 грн. Общее
количество акций в обращении – 65,517 млн. С учетом заявленных выше параметров
мажоритарному акционеру необходимо будет направить около 20 млн грн. на выкуп акций.
Как известно, ранее ФГИ продал блокирующие пакеты акций ПАО "Киевэнерго", "ДТЭК
Западэнерго" и "ДТЭК "Донецкоблэнерго" на общую сумму 1,32 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

 ТЕПЛОМЕРЕЖІ

Нафтогаз заплатить Rothschild 100 мільйонів за пошук
партнера для керування ГТС

Когда украинцам разрешат устанавливать индивидуальное
отопление в квартирах
13.11.2017

10.11.2017

В домах, где не менее 50% квартир отключено от централизованных
поставок тепла, возможно оснащение жилых помещений индивидуальным
отоплением. Об этом пишет портал domik.ua.
Как стало известно, такое правило прописано в Законе Украины «О жилищнокоммунальных услугах», который был принят Верховной радой Украины 9 ноября 2017
года. В документе предусмотрена возможность установки индивидуального отопления и
горячего водоснабжения в квартирах, если в день вступления в силу закона не менее 50%
жилых и нежилых помещений отключены от централизованных поставок тепла и горячей
воды. В законе прописано: «Владельцы квартир, которые пользуются централизованным
отоплением (ЦО) и горячим водоснабжением, не обязаны, но наделены правом отключить
от них свою квартиру». При этом необходимо придерживаться установленного порядка
отключения. Документом запрещено принудительно отключать от ЦО квартиры и
нежилые помещения в доме, если другие владельцы жилья приняли решение прекратить
пользование централизованными поставками тепла и горячей воды. Закон «О ЖКУ»
вступит в силу со следующего дня после его опубликования.
Читать полностью >>>
По материалам hyser.com.ua

ПАТ "НАК "Нафтогаз" 8 листопада 2017 р. за результатами тендеру
уклало угоду з італійською компанією "Rothschild S.p.A." про інвестиційнобанківські послуги на $3,69 млн, або 98 млн грн.
На строк до кінця 2020 року замовили послуги, пов’язані із забезпеченням відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг), включно із залученням кваліфікованого партнера до управління газотранспортною системою (ГТС) України. Із
загальної суми $1,58 млн піде на консультації, рекомендації, допомогу з документами,
підготовку переліку потенційних партнерів, переговорів, звітів, інформаційних матеріалів
та заходів. Ще 525 тис доларів відведено на підготовку і супроводження майбутньої угоди з
кваліфікованим партнером про купівлю-продаж частки оператора ГТС. У разі вдалого
підписання останньої виконавець отримає 0,5% від її ціни, але не більше 1,59 млн доларів.
Ціна нинішньої угоди вдвічі нижча від очікуваної суми в 193,35 млн гривень. Нагадаємо, у
першому півріччі 2017 року група НАК "Нафтогаз України" отримала 23,3 млрд грн чистого
прибутку. Це на 4 млрд грн більше результату аналогічного періоду 2016 року. Такого
результату досягнуто, перш за все, за рахунок зростання обсягів транзиту газу.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Реорганізація ПАТ «Київенерго» не вплине на процес повернення
столичній громаді теплового блоку – КМДА

Стокгольмський арбітраж переніс прийняття рішення
у спорі "Нафтогазу" та "Газпрому"

14.11.2017

Структурна реорганізація ПАТ «Київенерго» не вплине на процес
повернення в управління містом об’єктів теплового господарства. Про це
повідомляє портал КМДА, kyivcity.gov.ua
Більше того, у результаті реорганізації мова йтиме про повернення місту теплового
бізнесу в цілому, а не лише окремих об’єктів. Таку позицію висловив заступник голови
КМДА Петро Пантелеєв, коментуючи рішення про реорганізацію ПАТ «Київенерго».
Нагадаємо, рішення про реорганізацію прийняте 13 листопада 2017 року на загальних
зборах акціонерів компанії. Такий крок є вимогою Закону України «Про ринок електричної
енергії», яку «Київенерго» зобов’язане виконати. У результаті цього відокремлюються
функції розподілу та постачання електроенергії. Буде створено дві нові компанії: одна буде
займатися розподілом електроенергії і експлуатацією електромереж, інша – постачанням
електроенергії. Весь тепловий блок, що належить міській громаді залишається в управлінні
«Київенерго» до завершення існуючої угоди з містом. У компанії «Київенерго»
підтверджують, що право власності громади Києва на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, завод «Енергія»,
теплові мережі та інші об’єкти, залишається непорушним.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
Затягивать переход на индивидуальное
отопление нельзя
16.11.2017

В украинских городах распространяется новый тренд - отказ от
центрального отопления в пользу индивидуальных котлов в квартире и
небольших котельных в бюджетных зданиях.
Чиновники рассказывают, что это помогает городскому бюджету экономить и
останавливает рост долгов местной теплосети перед поставщиком газа НАК "Нафтогаз
Украины". О трудностях перехода обычно говорят неохотно. Delo.UA встретилось с Игорем
Масловым, руководителем офиса стратегических проектов "ДТЭК Энерго", чтобы узнать, в
каких случаях украинским городам стоит отказываться от центрального отопления, какие
трудности возникают при переходе и сколько это стоит. Об оценке сегодняшней ситуации: Проблематика с централизованным отоплением в малых и средних городах Украины с
населением до 50-150 тыс. существует давно. Последние 20 лет в тепловые сети и
источники теплоснабжения почти ничего не инвестировали. Технология устарела и сейчас
коэффициент полезного действия в отдельных котельных ниже 40%. Теплотрассы потеряли всю теплоизоляцию, греют землю и воздух на улицах. А жители получают некачественную услугу и счета, которых не понимают. Поэтому инициатива давно идет снизу. Начиная
с 2004–2005 люди просто уходят от центрального отопления. И последствие такого ухода окончательная разбалансировка сетей теплокомунэнерго. Потребителей тепла становится
все меньше, тогда как затраты - лишь увеличиваются. О том как переход проводить
цивилизованно: Первое, что должен сделать каждый город с похожими проблемами заказать схему развития тепловых сетей. Это предпроектный документ, который прорабатывает возможности реорганизации теплоснабжения, заметьте - не уничтожения, не децентрализации, а реорганизации. В городах ситуации разные. Вполне вероятно, есть котельная, в которую недавно инвестировали, вокруг нее нормальные подготовленные сети,
стоят приборы учета. Так пусть они остаются. А есть участки, в которые безнадежно
инвестировать. Поэтому нужно разработать схему, которая ответит, как развивать теплоснабжение города: где уходить на индивидуальное, где - на автономное, где - на пеллеты.
Второе - мэрам нужно набраться смелости и пилотировать. Пилоты можно делать в городах
любых размеров - от самых маленьких и заканчивая мегаполисами, как Днепр и Киев. ...
Читать интервью полностью >>>
По материалам energo.delo.ua

14.11.2017

Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма переніс граничні
терміни винесення рішень по справах між НАК "Нафтогазом" і російським
"Газпромом" за контрактами на поставку і транзит газу на 30 грудня 2017 р.
та 28 лютого 2018 р. відповідно.
Згідно з повідомленням, такі дії суду пов'язані з подачею "Газпромом" 7 листопада
апеляції на окреме рішення трибуналу від 31 травня 2017 за контрактом на постачання
газу. У прес-службі нагадали, що між "Нафтогазом" і "Газпромом" діють два контракти: на
поставку газу та його транзит по території України до ЄС. У 2014 році в Стокгольмі були
ініційовані виробництва по кожному з цих контрактів. Повідомляється, що контракт на
поставку газу передбачає обов'язок "Нафтогазу" платити за 41,6 мільярдів кубометрів газу
на рік, незалежно від того, компанія відбирає ці обсяги чи ні (принцип "бери або плати").
Так, з урахуванням 2017 року вимоги "Газпрому" за цим положенням контракту на кінець
поточного року становлять понад 56 мільярдів доларів (включаючи відсотки). "В окремому
рішенні від 31 травня 2017 суд відмовив "Газпрому" в задоволенні цих вимог", - відзначили
в прес-службі. Зазначається, що на 2018-2019 р., до завершення дії контракту, "Нафтогаз"
вимагає привести це положення у відповідність з європейським законодавством про захист
конкуренції, у результаті чого контрактні обсяги газу будуть кардинально зменшено - з 52
мільярдів кубометрів на рік до рівня, при якому вони не будуть перевищувати 50% від
фактичних потреб "Нафтогазу" в імпортованому газі. "Таким чином, "Нафтогаз" зможе
уникнути необхідності платити близько 28 мільярдів доларів в 2018-2019 роках очікуваної
різниці між реальними потребами "Нафтогазу" і вартістю обсягів газу, які передбачалися за
контрактом", - повідомили в компанії. Також в арбітражному виробництві "Нафтогаз"
вимагає переглянути контрактну ціну, а "Газпром" наполягає, щоб контрактна ціна не
переглядалася. "Вже винесених окремих рішень арбітражу перегляд ціни охоплює період з
певної дати в II кварталі 2014 р. Враховуючи питому вагу у відповідних обсягах
імпортованого газу, найбільш значущим для перегляду ціни є саме другий квартал 2014
року, коли контрактна ціна становила 485 доларів за тисячу кубометрів", - зазначили в
компанії. Зазначається, що на відміну від арбітражного виробництва за контрактом на
постачання газу, де позиція "Нафтогазу" є насамперед оборонної, у виробництві за
контрактом на транзит "Нафтогаз" займає наступальну позицію. "Нафтогаз" може
отримати до 16 мільярдів доларів (включаючи відсотки) за 2009-2017 роки, і очікувані
додаткові доходи від транзиту на рівні 7,9 мільярда доларів за 2018-2019 роки, якщо
арбітраж застосує до контракту українське енергетичне законодавство", - сказано в
повідомленні. Наголошується, що для цього необхідно, щоб суд погодився з позицією
"Нафтогазу", що це законодавство є обов'язковим по відношенню до контракту, відповідає
європейському енергетичному законодавству і тому повинно бути застосовано,
незважаючи на те, що контрактом передбачено застосування права Швеції. Також для цього
необхідно, щоб арбітраж не погодився з позицією протилежної сторони щодо того, що
Україна не змогла належним чином запровадити Третій енергетичний пакет ЄС на
українському ринку природного газу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
Банк развития КНР заявил о завершении кредитного
соглашения 2012 года с "Нафтогазом"
17.11.2017

Банк развития КНР уведомил НАК "Нафтогаз Украины" о завершении
генерального кредитного соглашения на сумму $3,656 млрд от 2012 года,
сообщила пресс-служба украинской компании.
Согласно условиям соглашения, гарантированного государством, проекты под
кредитные средства должны были быть переданы банку до 25 июня 2017 г. Из-за задержки
с получением согласований от украинских государственных органов, в июне 2017-го
"Нафтогаз" согласовал с китайской стороной очередной перенос этого срока до 1 августа
2017 г. Последний раз НАК передал документы для согласования заинтересованными
министерствами в феврале т.г. и с тех пор направил более 40 писем этим министерствам и
Кабинету министров Украины с просьбой ускорить рассмотрение переданных материалов.
"Необходимые согласования были предоставлены украинской стороной в октябре 2017 г., и
материалы поступили в банк после утвержденного срока. В результате банк сообщил
"Нафтогазу" о невозможности обработки полученных документов и, соответственно, о
завершении кредитного соглашения 2012 года", - говорится в сообщении. В то же время,
объявив о завершении данной кредитной сделки, банк уведомил о готовности продолжать
сотрудничество с НАК "Нафтогазом" по новым проектам. "Сейчас представители компании
ведут переговоры с банком по формату работы, который бы требовал меньшего количества
согласований государственными органами", - отметили в НАК. Группа "Нафтогаз" начала
активное сотрудничество с ведущими китайскими компаниями. Так, в настоящее время
ПАО "Укргазвыдобування" имеет договорные отношения с несколькими китайскими
компаниями на сумму более $30 млн, которые были заключены по результатам
электронных торгов на ProZorro. Общая стоимость контрактов с китайскими компаниями,
которые находятся на стадии заключения, составляет около $300 млн. В канцелярии по
торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в Украине подтвердила готовность
китайской стороны к дальнейшему сотрудничеству с НАК …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Кабмин назначил новый наблюдательный совет "Нафтогаза"
с четырьмя иностранцами
22.11.2017

Кабинет Министров Украины утвердил новый состав наблюдательного
совета НАК "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение принято во
время сегодняшнего заседания правительства, передает Depo.ua.
"Я предлагаю сегодня правительству принять решение об утверждении нового
состава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз –Украины". Сразу после того, как
несколько членов наблюдательного совета оставили должности, я начал консультации с
международными партнерами относительно формирования нового профессионального
состава", - отметил Гройсман. После этих слов министры проголосовали за обновленный
состав надзорного органа: Клэр Спотисвуд – имеет многолетний опыт в нефтегазовом
секторе, работала в национальном регуляторе Великобритании; Бруно Лестуа – работал на
руководящих должностях крупнейшей государственной энергетической компании
Франции; Амос Хоштайн – бывший дипломат США, который помогал Украине в вопрос
реверса газа, работал в Госдепе США; Стив Хейсем– гражданин Канады, один из лучших
экспертов в мире в разведывательной деятельности и добыче газа; Александр Гриценко –
председатель правления "Укрэксинбанка"; Сергей Попик – советник министра по
международным вопросам. "Таким образом, мы сегодня формируем полноценный
наблюдательный совет из специалистов. Этот отбор мы делали совместно с нашими
международными партнерами. И перед новым советом будет стоять вопрос повышения
эффективности дел компании, проведения быстрого разделения добычи, транспортировки
и трейд, уменьшение затрат компании, увеличение доходов и поступлений в
государственный бюджет. И содействие демонополизации рынка", - подчеркнул Гройсман.
Напомним, что споры между "Нафтогазом" и правительством продолжаются с весны. 29
марта Кабмин Украины одобрил решение увеличить состав наблюдательного совета
"Нафтогаза" с пяти до семи человек. После этого четверо из пяти членов наблюдательного
совета НАК (Маркус Ричардс, Чарльз Проктор, Пол Уорвик и Юлия Ковалив) заявили о том,
что могут покинуть компанию. Публичным поводом для этого было названо невыполнение
правительством плана по корпоративному управлению компанией.
Читать полностью >>>
По материалам depo.ua
 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН
 НАФТОГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Україна має розвіданих 600 млрд куб. м
запасів газу
13.11.2017

Україна має доведених 600 млрд куб.м запасів природного газу, але
держава видобуває на сьогодні тільки 3,5% від доведених запасів. Про це
сказав віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон.
“Україна перебуває на третьому місці в Європі за обсягами розвіданих запасів газу
після Норвегії та Нідерландів. Доведених запасів в Україні - 600 млрд кубометрів. Однак на
сьогодні держава видобуває лише 3,5% від доведених запасів”, - сказав Володимир Кістіон
під час круглого столу “Інструменти енергонезалежності та промисловий розвиток”. За
його словами, природний газ в найближчі 10 років залишатиметься найбільшим
стратегічним ресурсом як в Європі, так і в України. Кістіон нагадав, що відповідно до
Концепції розвитку газовидобувної галузі, Україна має до 2020 року вийти на рівень
видобутку не менше 27 млрд куб.м. “Наша кінцева ціль - міжнародний газовий хаб”, підкреслив посадовець. За його словами, досвід країн Європи та США свідчить, що для
створення повноцінного газового хабу потрібно 10-15 років. “Створити чудо” за 2-5 років в
Україні неможливо. Але Уряд над цим працює, крок за кроком вирішуючи системні
перешкоди, які стоять на заваді відкриття ринку газу", - резюмував віце-прем’єр-міністр.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

13.11.2017

Пятерка крупнейших налогоплательщиков в нефтегазовой отрасли
перечислила в Сводный бюджет в первой половине 2017 г. около 35,5 млрд
грн. налогов и сборов, став основным донором бюджета страны.
Только семь компаний нефтегазового сектора, вошедшие в ТОП-100 крупнейших
налогоплательщиков, перечислили в госказну 36,2 млрд грн. налоговых платежей. Это чуть
более четверти уплаченных сумм (26,23%). А с учетом управляющей компании НАК
“Нафтогаз України” доля выплат субъектов нефтегазового сектора из Топ-100 крупнейших
налогоплательщиков составила 34,5%, или 47,58 млрд грн. Это почти 15,61% всех налогов
и сборов за январь - июнь. Текущий год нефтегазовый сектор начал в новых фискальных
условиях. В ночь принятия Бюджета-2017 Верховная Рада проголосовала за два закона из
“бюджетного пакета”, непосредственно влияющих на добычу нефти и газа. Законопроект
#3038 предусматривал распределение рентной платы за пользование недрами для добычи
нефти, газа и газового конденсата в следующем соотношении: 2% - в сельские, поселковые
и городские бюджеты, 1,5% - в областные бюджеты, 1,5% - в соответствующие районные
бюджеты. Остальные 95% ренты должны зачисляться в госбюджет. Но вступление в силу
закона было перенесено на 2018 г., поскольку правительство не нашло возможностей для
покрытия разрыва поступлений в Госбюджете-2017 в 2,4 млрд грн. Вторым законопроектом #5132 парламентарии отрегулировали ставки ренты на 2017 г. В результате
снижения она составляет 29% для газа, добываемого на глубине до 5 тыс.м, 14% - для
добываемого на глубине более 5 тыс.м. Ставка ренты на газовый конденсат составляет
45%. Для добычи нефти из залежей на глубине до 5 тыс.м рента также уменьшилась с 45%
до 29%, из залежей на глубине более 5 тыс.м - с 21% до 14%. От такого решения должна
была выиграть “Укрнафта”. По оценкам, крупнейшая компания по добыче нефти в Украине
в текущем году могла сэкономить до 1,3 млрд грн., которые должны были стать
инвестиционной базой для наращивания добычи и, соответственно, текущих платежей в
бюджет и выплат по налоговому долгу. Но на самом деле проблем вокруг “Укрнафти” стало
больше. Причем все они лежат в политической плоскости. С одной стороны, остается
нерешенным вопрос с 10 млрд куб.м газа “Укрнафти”, которые были поставлены в 20062011 гг. НАК “Нафтогаз України”. Последняя за газ так и не рассчиталась. С другой - из-за
налогового долга “Укрнафти” (по данным ГФС, на 1 июля он составлял 13,28 млрд грн.)
Госслужба геологии и недр отказывается продлевать действие спецразрешений на добычу,
срок которых истек. В итоге только в 2017 г. компания может потерять 20% объемов
добычи нефти и газа, а в следующие два года - и остальные месторождения. Украина
недополучит 1,4 млрд куб.м газа, что составляет 7% общенациональной добычи, а бюджет несколько миллиардов гривень. Но пока политики решают, как сохранить доходную часть
бюджета за счет газодобытчиков и одновременно стимулировать добычу для обеспечения
энергетической независимости, самыми ответственными налогоплательщиками среди
частных газодобывающих компаний в Топ-100 остаются компания “Нефтегаздобыча”,
входящая в холдинг Рината Ахметова “ДТЭК Нефтегаз” (2,3 млрд грн.), и сразу две
компании Burisma Group Николая Злочевского - Энерго-сервисная компания “ЭСКОПивнич” и “КУБ-Газ” (обе компании обеспечили 1,47 млрд грн. выплат). В целом, по данным
ГФС, в первом полугодии шесть компаний, входящих в Burisma Group, перечислили в
бюджеты всех уровней 2,01 млрд грн., а за январь - сентябрь - 2,76 млрд грн. “Пятерку”
ответственных частных компаний замыкают “Укрнефтебурение” (656,76 млн грн.) и
Полтавская газонефтяная компания (414 млн грн.). Чтобы расширить базу крупных
налогоплательщиков, правительство снова вернулось к диалогу с газодобывающими
компаниями. В октябре премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству
финансов просчитать компенсаторы балансировки бюджета для возможного снижения
ренты на газ для новых месторождений с 29% для частных компаний и с 50% для
государственной компании “Укргазвидобування” до единой ставки 12%.
Читать полностью >>>
По материалам business.ua
Суд повернув у власність "Надра України" 30-відсоткову
частку в Сахалінському родовищі
13.11.2017

Vitol начал хранить природный газ
в украинских ПХГ
13.11.2017

Крупнейший в мире нефтетрейдер Vitol в октябре поставил через
Словакию тестовый объем газа и оформил его в режиме «таможенного
склада» для длительного хранения в ПХГ компании «Укртрансгаз».
Дебютную поставку газа в Украину в объеме около 2 тыс. куб. м оформила
нидерландская структура Vitol Gas and Power B.V. До этого Vitol никогда не поставлял
природный газ в Украину. Напомним, длительное хранение газа в украинских ПХГ (до 3
лет) без уплаты таможенных сборов разрешено со 2 июня этого года. До этого таможенное
оформление газа, поставленного в Украину для хранения в ПХГ, можно было проводить
только в режиме «транзит». При этом Таможенным кодексом установлены сроки
транзитных перевозок трубопроводным транспортом – 31 сутки. Такие условия не были
экономически выгодными для иностранных трейдеров. Хранение в режиме «таможенного
склада» позволяет компаниям поставлять газ из Европы в сезон низких цен и закачивать в
украинские ПХГ, а в период сезонного роста цен оформлять его для продажи. Вывоз газа
обратно в Европу осложняется стоимостью платы за выход из ГТС, введенной с 2016 г. К
примеру, по основному направлению – Ужгород – плата за выход из ГТС составляет
$32,8/тыс. куб. м. Напомним, «Укртрансгаз» готов предоставить свободный объем 14 млрд
куб. м в ПХГ (всего в Украине около 30 млрд куб. м) для хранения в режиме «таможенного
склада» по цене €0,4/МВт (или €4,2/тыс. куб. м) за цикл хранения. Такая цена, по
утверждению «Укртрансгаза», является самой низкой в Европе.
Читати повністю >>>
За матеріалами enkorr.com.ua
Польская PGNіG в этом году продаст Украине
в 800 миллионов кубов газа

Господарський суд Києва розірвав договір купівлі-продажу 30% у
спільній діяльності (СД) щодо Сахалінського газоконденсатного родовища
(Харківська обл.) між НАК "Надра України" і ТОВ "Голден Деррік".
Договір від 2007 року розірвано через несплату "Голден Деррік" покупки. Як
повідомлялося з посиланням на прокуратуру, колишнє керівництво НАК "Надра України"
продало ТОВ "Голден Деррік" свою частку (24%, 30% і 35%) у СД щодо Сахалінського
родовища трохи більше ніж за 20 млн грн. Вищий господарський суд України від 22.03.2017
підтвердив право НАК "Надра України" на 24% частку в СД із Сахалінського родовища.
Нагадаємо, Державна служба геології та надр України видала газодобувній компанії East
Europe Petroleum LLC (раніше ТОВ "Голден Деррік", Київ) ще 11 спеціальних дозволів на
користування надрами. Відповідно до наказів про видачу спецдозволів, опублікованих на
сайті Держгеології від 8 листопада 2017 р., East Europe Petroleum LLC (ТОВ "Іст Юроуп
Петролеум") видані 11 спецдозволів на розробку нових ліцензійних ділянок у Полтавській
області. Розробка нових площ дозволить підвищити енергонезалежність України та
забезпечить збільшення надходжень як до місцевого, так і до державного бюджету.
Газовидобувна компанія East Europe Petroleum LLC (раніше ТОВ "Голден Деррік") здійснює
діяльність у сфері геології та геологорозвідування, а також займається розвідувальним
бурінням і видобутком вуглеводнів. Власники компанії – держава в особі національної
акціонерної компанії "Надра України" і кіпрської компанії Hartlog Limited, яка, згідно з
відкритими джерелами, належить молдовському бізнесменові Анатолк Статі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
После смены менеджмента JKX снизила
добычу нефти в Украине
14.11.2017

13.11.2017

Польская PGNіG в первых трех кварталах продала в Украине 430 млн
м³ газа, а за весь год продажи газа компании в Украине составит 700-800
млн м³. Об этом пишет ukrinform.ru
"В первых трех кварталах мы продали 430 млн м³ газа на украинском рынке.
Надеемся, что результат к концу года будет означать удваивание этого показателя - 700800 млн м³", - сообщил заместитель председателя правления PGNIG по торговым вопросам
Мацей Возняк. В то же время он добавил, что это будет зависеть от развития ситуации на
украинском рынке. Заместитель председателя правления PGNIG подчеркнул, что польская
сторона для экспорта газа в Украину использует интерконнектор и готовится к транспортировке газа в Украину по другому маршруту - через Чехию и Словакию. Он уточнил, что
поставка газа в Украину через эти страны является не какой-то альтернативой для
расширения возможностей интерконнектора между Польшей и Украиной, а "дополнительными возможностями для транспортировки газа в Украину". Возняк напомнил, что недавно
PGNIG подписала соглашения с Укртрансгазом об эксплуатации украинских газопроводов и
газохранилищ, что дает возможность "многомерного сотрудничества" с Украиной.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
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Крупнейшие налогоплательщики в сфере
добычи нефти и газа

Компания JKX Oil&Gas Plc за 10 мес. 2017 г. сократила среднесуточное
производство углеводородов в Украине на 11,1% по сравнению с
показателем за аналогичный период 2016 г. - до 3,563 тыс. boepd.
Как сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи, в частности, добыча
газа упала на 12,4% - до 16,2 млн куб. футов в сутки (MMcfd), нефти и конденсата - на 30,8%,
до 640 boepd. Компания указывает, что в октябре этого года по сравнению с предыдущим
месяцем производство возросло на 8,4% - до 3,283 тыс. boepd, в том числе добыча газа
увеличилась на 5,6% - до 15,1 MMcfd, нефти и конденсата - на 18,1%, до 763 boepd. Согласно
информации, у российских активов JKX продемонстрировали более значительное падение:
среднесуточное производство углеводородов в январе - октябре 2017 г. уменьшилось на
18,9% - до 4,966 тыс. boepd. При этом добыча газа упала на 18,7% - до 29,5 MMcfd, нефти и
конденсата - на 15,4%, до 55 boepd. Вместе с тем падение показателей по Украине и России
JKX удалось частично компенсировать за счет новой добычи в Венгрии. За указанный
период среднесуточная добыча компании в этой стране составила 133 boepd. В целом
среднесуточная добыча углеводородов JKX по всем странам присутствия в январе - октябре
2017 г. упала на 14,5% - до 8,6662 тыс. boepd. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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СМИ: В ГПУ заблокировали переход газодобывающего бизнеса
А.Онищенко за долги к Проминвестбанку

Обыски в Regal Petroleum наносят вред
инвестклимату в Украине

14.11.2017

Градус противостояния ключевой газодобывающей компании екснардепа Александра Онищенко - ЧАО «Пласт» - с Проминвестбанком,
находящимся под контролем властей РФ, растет с каждым днем.
Как выяснил «ОЛИГАРХ», на прошлой неделе Печерский суд Киева наложил арест на
контрольный пакет акций «Пласта» (5601493 акций, что соответствует 70% в уставном
капитале), принадлежащий кипрской Ostexpert Limited. Сделано это было с подачи
Киевской местной прокуратуры №6, которая занимается следственными действиями в
рамках уголовного производства №12017100060004086. Ранее «ОЛИГАРХ» сообщал, что
это производство было открыто в августе этого года Печерским управлением
Национальной полиции. «ОЛИГАРХ» выяснил подробности указанного кейса, перешедшего
к подопечным Юрия Луценко. «Должностные лица ПАО «Акционерный коммерческий
промышленно-инвестиционный банк» (Проминвестбанк) 21.11.2016 покушались на
мошенническое завладение имуществом в особо крупных размерах, принадлежащего ООО
«Остексперт лимитед», в виде простых бездокументарных именных акций UA4000082390,
подав в Хозяйственный суд города Киева заведомо поддельный документ, а именно:
договор залога акций No20-3782 / 3-1 от 05.11.2012, заключенный между ПАО
«Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» и ООО «Остексперт
лимитед» - указали в Прокуратуре. По ее данным, 13.10.2017 была проведена
почерковедческая экспертиза подписи представителя Ostexpert Limited в договоре залога
акций 20-3782/3-1 от 05.11.2012 и его же подписи в паспорте гражданина Украины,
которая показала, что они выполнены двумя разными лицами. «Учитывая вышеуказанное
и, учитывая выводы почерковедческих экспертиз, можно прийти к выводу о том, что
действия должностных лиц ПАО «Акционерный коммерческий промышленноинвестиционный банк» были направлены на незаконное завладение, путем
предоставления в Хозяйственный суд города Киева заведомо поддельного документа,
имуществом в виде акций, владельцем которых является компания Остексперт Лимитед,
HE 239352, Кипр» - указали в Прокуратуре. По данным «ОЛИГАРХА», речь идет о подписи
непосредственно самого Онищенко, который был назван конечным бенефициаром
Ostexpert Limited. Ну а вишенкой на торте можно считать тот факт, что в ходе досудебного
следствия представитель потерпевшей стороны в уголовном производстве (то есть,
фактически, представитель Онищенко) заявил гражданский иск в размере 1,335 млрд
гривен к Проминвестбанку за нанесенный ущерб. После чего с подачи Прокуратуры и был
наложен арест на принадлежащие Ostexpert Limited акции «Пласта». …
Читать полностью >>>
© Егор Кажанов
По материалам oligarh.media

ПАО «Укрнафта» просит Госгеонедр продлить действие
14 спецразрешений на недропользование

Без стимулирующей ренты компании не смогут нарастить
добычу природного газа

20.11.2017

14.11.2017

ДТЭК “Нефтегаз” наращивает добычу и увеличивает объемы
налоговых отчислений в госбюджет. Так, в 2014 г. “Нефтегаздобыча”,
добывающий актив “ДТЭК Нефтегаз”, уплатила 938 млн грн. налогов, а в
2016 г. - 4,9 млрд грн.
Кроме того, недавно журнал “Вестник” (издание ГФС) опубликовал Топ-100 лучших
компаний Украины по финансовым показателям, 1-е место в котором заняла “Нефтегаздобыча”. О том, что позволит стимулировать внутреннюю добычу газа и увеличить
налоговые отчисления от добычи газа, БИЗНЕСу рассказал Игорь Щуров, гендиректор
“ДТЭК Нефтегаз”. Об изменениях налогообложения: Пока можно сказать, что Украина стоит
на месте. Реформы идут медленно, и многие из них направлены только на стабилизацию
или исправление ранее принятых решений, негативно повлиявших на бизнес. Фискальная
система - один из основных факторов, тормозящих развитие нефтегазовой отрасли
Украины и отдаляющих нас от энергонезависимости, так как она сложна, непрозрачна и
неконкурентна. Например, в 2015-2017 гг. шесть раз вносились изменения в Налоговый
кодекс относительно ставок ренты. Также в Налоговом кодексе 11 ставок ренты на добычу
углеводородов. Необоснованной является разница ставок ренты на нефть (29% и 14% в
зависимости от глубины скважины) и конденсат (45% и 21%), хотя эти продукты имеют
идентичные физико-химические свойства. Стимулирующей ставкой ренты на добычу
углеводородов для Украины будет ставка в 8-12% с гарантией стабильности фискальных
условий минимум на десять лет. Мы все еще надеемся на принятие законопроекта #5459,
устанавливающего ставку ренты для новых скважин в размере 12%. …
Читать полностью >>>
По материалам scm.com.ua
Павла Фукса выдавливают из крупнейшего газодобывающего проекта в стране
15.11.2017

Одна из самых одиозных структур отечественного рынка газодобычи
«Голден Деррик», сменившая название на «Ист юроуп петролеум», близка к
выходу из проекта по разработке Сахалинского газового месторождения.
Руку к этому приложила государственная НАК «Надра Украины», рассчитывающая
занять место российско-украинского бизнесмена П.Фукса. Участие НАК «Надра Украины» в
разработке Сахалинского месторождения (Харьковская обл.), являющегося одной из
крупнейших газовых площадок в стране, было оформлено еще в начале прошлого
десятилетия. Тогда эта госструктура подписала договор о совместной деятельности №172000 с харьковским ООО «Сириус-1» из орбиты видных харьковских бизнесменов Виталия
Данилова и Эрнеста Галиева. Взносы сторон в этот проект были традиционными для СП:
госкомпания внесла в него свои права (специальное разрешение на пользование недрами)
на месторождение, а частная обязалась вкладывать деньги в его разработку и стала
оператором проекта. В координатах этих договоренностей стороны смогли проработать
беспрецедентно долгие 12 лет - до 2012 г., когда «Надра Украины» заявила о намерении
выйти из СД. Этот план воплотился в жизнь 11 июля 2012 г, когда НАК продала свою долю в
СД (30%) новой структуре – ООО «Голден деррик» (недавно была переименована в ООО
«Ист юроуп петролеум»), подписав с ней соответствующее соглашение. В этот же день к
основному договору о совместной деятельности было подписано допсоглашение, в
котором был зарегистрирован новый список участников СД. Кроме вышеупомянутого ООО
«Сириус-1», которое в то время сменило учредителей и вошло в орбиту главы правления
«Укртатнафты» Павла Овчаренко, контролировавшего компанию вместе с Даниловым и его
партнером Сергеем Пробыловым, а также ООО «Голден деррик», в него вошла еще одна
структура – ЧАО «Укрнефтебурение». Этот план воплотился в жизнь 11 июля 2012 г, когда
НАК продала свою долю в СД (30%) новой структуре – ООО «Голден деррик» (недавно была
переименована в ООО «Ист юроуп петролеум»), подписав с ней соответствующее
соглашение. В этот же день к основному договору о совместной деятельности было
подписано допсоглашение, в котором был зарегистрирован новый список участников СД.
Кроме вышеупомянутого ООО «Сириус-1», которое в то время сменило учредителей и
вошло в орбиту главы правления «Укртатнафты» Павла Овчаренко, контролировавшего
компанию вместе с Даниловым и его партнером Сергеем Пробыловым, а также ООО
«Голден деррик», в него вошла еще одна структура – ЧАО «Укрнефтебурение».
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
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16.11.2017

Входящая в ГК Smart Energy британская компания Regal Petroleum plc
проинформировала заинтересованные стороны о факте проведения обысков
украинскими налоговыми органами в ее представительствах в Украине.
В своем официальном сообщении, размещенном на сайте Лондонской фондовой
биржи (London Stock Exchange) 16 ноября Regal Petroleum выразила уверенность, что
подобные действия являются бессмысленными и наносят вред общему инвестиционному
климату в Украине. Компания сообщила, что 10 ноября 2017 года должностные лица
налоговой полиции пришли с обыском в офис Regal Petroleum в Киеве, в ее операционный
офис и на склад в Полтавской области. В результате, представители налоговых органов
изъяли ряд документов. Также была конфискована часть оборудования на складе, которое
является резервом запчастей и механизмов для проведения полевых операций, а также
необходимо для будущих проектов разработки месторождений. Кроме того, налоговые
органы приостановили регистрацию НДС-накладных одной из дочерних компаний Regal
Petroleum, что влияет на ее работу и создает дополнительное бухгалтерское
администрирование, в том числе для контрагентов компании. Изучив документацию,
предоставленную налоговыми органами в качестве обоснования своих действий, компания
заявляет, что считает их совершенно бездоказательными и безосновательными. Кроме
того, обыски проводились с нарушением законодательства Украины. В сообщении также
говорится, что Regal Petroleum поручила своим украинским юристам предпринимать все
необходимые меры для защиты своих прав и оспаривать действия налоговых органов в
украинских судах. В настоящее время компания работает в штатном режиме. Напомним, 10
ноября 2017 года представители налоговой полиции по инициативе Генеральной
прокуратуры Украины провели обыски в газодобывающих компаниях группы Smart Energy,
в центральном офисе и домах ее топ-менеджеров. Следственные действия проводились в
городах Харьков и Киев, а также в Полтавской области в рамках расследования дела о
якобы фиктивности управляющей компании группы – ООО "Смарт Энерджи" и, как
следствие, якобы уклонении от уплаты налогов предприятиями группы. Также группа
Smart Energy заявила, что давление на компании группы имеет системный характер и
выступила с инициативой создать Реестр недобросовестных правоохранителей, в который
будут включены данные о конкретных исполнителях, которые выполняют преступные
приказы, фальсифицируют доказательства и проводят следственные действия с
нарушением процессуальных норм, с целью незаконного давления на бизнес.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

ПАО «Укрнафта» подала в Государственную службу геологии и недр
заявки на продление действия 14 специальных разрешений на
недропользование, сообщила пресс-служба компании.
Речь идет о Росильнянском, Турутинском, Николаевском, Луквинском, ДовбушанскоБыстрыцком, Пасичнянском, Андрияшивском, Орив-Уличнянском, Долынском, Струтинском, Спасском, Суходоливском, Прилуцком и Качанивском месторождениях. «В ближайшее
время компания планирует подать в Госгеонедр заявки на продление еще 13 спецразрешений», - сказано в сообщении. Как сообщалось, в 2018 г. заканчивается срок действия 27
спецразрешений «Укрнафты», на которые приходится 45% годовой добычи нефти и
конденсата, 25% годовой добычи газа компании. Отметим, ПАО «Укрнафта» по итогам
января-сентября 2017 г. снизила добычу нефти на 9,1% (на 104 тыс. тонн) по сравнению с
аналогичным периодом 2016 г. - до 1,04 млн тонн. Согласно пресс-релизу компании, добыча
газа за 9 месяцев снизилась на 12,5% (на 122 млн куб. м) - до 977 млн куб. м, производство
сжиженного газа - на 9,2% (на 9 тыс. тонн), до 89 тыс. тонн. «Среднесуточная добыча нефти
и газа снизились из-за вынужденной остановки добычи в результате не продления
спецразрешений. Компания и государство понесли существенные финансовые потери», отмечают в «Укрнафте». Так в ІІІ кв. суточная добыча нефти и конденсата составила 3,3 тыс.
тонн, что на 20% ниже показателей первого полугодия, а суточная добыча нефти составила
2,6 млн куб. м, что на 23% меньше января-июня-2017. Из-за остановки производства на
Заводовском, Коржевском, Южно-Панасовском, Анастасьевском, Артюховском и Рыбальском месторождениях во втором и третьем квартале «Укрнафта» потеряла около 70,5 тыс.
тонн нефти с конденсатом и 55 млн куб. м газа. «Вынужденное прекращение добычи
углеводородов привело к существенному снижению загрузки Гнединцевского и
Качановского газоперерабатывающих заводов и, как следствие, сокращение производства
сжиженного газа», - пояснили в компании. Из-за вынужденной остановки добычи на шести
месторождениях «Укрнафта» недополучила около 1,2 млрд грн доходов от реализации
углеводородного сырья. Однако укрепление цен на сырье нивелировало негативное
влияние от потери объемов производства и чистый доход «Укрнафты» за 9 мес. 2017 г.
вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Украина за 9 мес. 2017 г. импортировала 10.1 млрд м³
газа на $2.3 млрд
20.11.2017

Украина в январе-сентябре 2017 г. импортировала 10 млрд 56,905 млн
куб. м природного газа на общую сумму $2 млрд 265,697 млн, свидетельствуют
данные Госстата.
Средняя цена импортированного страной газа, согласно данным Госстата, в
сентябре составила $222,1 за 1 тыс. куб. м против $210,4 в августе, $208,2 – в июле, $216,6 –
в июне, $212,6 – в мае, $209,6 – в апреле, $234,7 – в марте-2016, $252,5 – в феврале и $244,6 –
в январе. От контрагентов из Швейцарии в январе-сентябре-2017 получено 4 млрд 64,798
млн куб. м газа на $925,041 млн, Германии – 3 млрд 50,215 млн куб. м на $681,719 млн,
Франции – 849,121 млн куб. м на $197,761 млн, Польши – 821,17 млн куб. м на $177,952 млн,
Венгрии – 461,899 млн куб. м на $101,21 млн, Великобритании – 335,084 млн куб. м на
$77,675 млн, Чехии – 234,609 млн куб. м на $50,918 млн, Словакии – 103,262 млн куб. м на
$23,163 млн, Люксембурга – 88,791 млн куб. м на $19,174 млн, Австрии – 30,319 млн куб. м
на $7,133 млн, Италии – 17,636 млн куб. м на $3,953 млн. Импорт газа с контрагентами из
РФ в 2017 г. не осуществляется. Украина в 2016 г. импортировала 10 млрд 904,577 млн куб.
м природного газа на общую сумму $2 млрд 190,823 млн. Весь газ импортировался со
стороны Европы. В том числе НАК "Нафтогаз Украины" в 2016 г. импортировал около 8,2
млрд куб.м. газа у 15 европейских поставщиков на сумму около $1,6 млрд. В целом
импортом газа в Украину в прошлом году занималось более 20 компаний.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
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Україна нарощує обсяги видобутку газу, до 2020 року маємо
добувати не менше 20 млрд кубометрів на рік

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 НАФТОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА

23.11.2017

Розпочата Урядом України політика досягнення енергонезалежності
держави передбачає збільшення обсягу видобутку власного газу до 20 млрд
кубометрів до 2020 року.
«За підсумками цього року ми виходимо на 15,2 млрд кубометрів, і ставимо завдання
до 2020 року вийти на видобуток 20 млрд кубометрів», - сказав Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман. Глава Уряду перебуває з робочою поїдкою на Полтавщині, де відвідав
декілька свердловин державного холдингу «Укргазвидобування». Він підкреслив, що
енергетична незалежність дозволить не тільки позбутися імпорту палива, як фактору
впливу на Україну, але й забезпечить зниження цін на газ всередині держави. «Україна буде
енергонезалежною, а українці отримають доступ до дешевого газу», - сказав Володимир
Гройсман. Концепція розвитку газовидобувної промисловості України передбачає щорічне
нарощування видобутку власного газу з можливістю в середньостроковій перспективі
вийти на експорт палива. За даними науковців, Україна має 276 млрд м3 підтверджених
запасів газу (140 родовищ). Загальний потенціал родовищ – втричі більший - 923 млрд м3.
Протягом останніх десятиліть Україна лише знижувала обсяг видобутку власного газу, в
тому числі через низку політичних рішень. Позитивна динаміка видобутку газу була
зафіксована у 2016 році. Загальний обсяг видобутку минулого року становив 14,6 млрд
кубометрів. Відзначимо, реформування геологічної галузі залишиться одним із пріоритетів
Мінприроди і в 2018 р. Про це сказав Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак
під час наради під головуванням Прем’єр-міністра щодо розвитку газовидобувної галузі,
яка відбувалася у Полтаві. Мінприроди більше року працює над реалізацією концепції
розвитку газовидобувної галузі України і системою надрокористування України в цілому.
«Триває робота над внесенням змін до існуючого законодавства, запровадження сучасних
механізмів дерегуляції, усунення корупційних проявів та осучаснення розвитку українського ринку надрокористування, який повинен стати конкурентоздатним та цікавим для
інвесторів. Реформування геологічної галузі було і залишиться одним із пріоритетів
Мінприроди», - сказав Семерак. Він відзначив, що вітчизняний ринок надрокористування у
цілому позитивно відреагував на заявлені реформи. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

В Україні уже в грудні можуть розпочати формування
мінімальних запасів нафти
10.11.2017

Для формування мінімальних запасів нафти в Україні використають
модель Словацької Республіки. Про це Укрінформу повідомила прес-служба
Державного агентства резерву України.
“Для формування мінімальних запасів нафти в Україні згідно з Директивами
2009/119/ЄС буде взято модель, за якою сформовані запаси в Словацькій Республіці. Сам
документ, на розгляд та затвердження Кабміну буде подано вже на початку грудня”, йдеться у повідомленні. За словами голови Держрезерву Вадима Мосійчука, пропозиція
групи експертів щодо вибору моделі формування МЗН на основі словацького досвіду
базувалася на існуючих українських реаліях та передбачала деталі її функціонування та
фінансування. «Виходячи з фактичної потужності українських НПЗ, експерти рекомендують
таку структуру МЗНН: 30% – нафта, 70% – нафтопродукти. При цьому, нафтопродукти
мають включати автомобільний бензин та дизпаливо відповідно до структури їх
фактичного споживання у співвідношенні 28:72», - сказав Мосійчук. Для управління МЗНН
рекомендується створити незалежне агентство – некомерційну юридичну структуру, яке
буде відповідати за створення, володіння, контроль та оновлення МЗНН. Для структури
власності такої агенції пропонується змішана форма – 70% – власність держави, 30% –
власність операторів ринку. З метою зменшення операційних витрат при створенні МЗНН
рекомендується використовувати систему “stock-tickets” для обмеженої частки запасів
(12%) з огляду на гнучкість та економічну привабливість такої системи щодо МЗНН. Для
покриття витрат на зберігання МЗНН експерти рекомендують створити новий збір з
нафтопродуктів, що реалізуються на внутрішньому ринку.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Голландці за 7 мільйонів євро проінспектують
нафтопроводи «Укртранснафти»
23.11.2017

Злочевський через суд залишив собі родовище газу
всупереч рішенню облради про відмову
23.11.2017

Суд зобов’язав Державну службу геології та надр видати ТОВ «Парі»
спецдозвіл на видобування нафти та газу, розчиненого у нафті Чемигівської
площі в Івано-Франківській області.
Так постановив Окружний адміністративний суд міста Києва. З матеріалів засідання
суду відомо, що «Парі» в 2010 році отримало спецдозвіл на користування надрами
Чемигівської площі. В 2016 році фірма звернулася до Держгеонадр за отриманням нового
спецдозволу без проведення аукціону, так як фірма провела за власні кошти апробацію
запасів на родовищі. Після розгляду заяви «Парі», 4 квітня 2016 року Держгеонадр видало
наказ про надання фірмі дозвільного документу, наступного дня це рішення було
підтверджено в Міністерстві екології та природних ресурсів. Але фірма спецдозвіл так і не
отримала і після цього вона звернулася з позовом до суду. З матеріалів суду відомо, що в
березні 2016 року Держгеонадр направила заявку «Парі» до Івано-Франківської облради
для її обов’язкового погодження. Депутати проголосували про відмову «Парі» у доступі до
родовища ще 31 березня, але 4 квітня держслужба в противагу рішенню облради видала
наказ про видачу спецдозволу. Там пояснили, що у відведений термін (протягом 10 днів з
моменту подання документів) рішення облради не отримали, а тому було застосовано
принцип мовчазної згоди. Саме ж рішення депутатів Держгеонадр отримало лише 18
квітня, про що засвідчив штамп вхідної кореспонденції. Суд постановив, шо Держгеонадр
правомірно видало «Парі» спецдозвіл і вважає його чинним. А тому зобов’язав службу
видати фірмі документ. Про причини не виконання Держгеонадрами свого наказу в
матеріалах суду згадки не було. Власником «Парі» є екс-міністр охорони навколишнього
середовища Микола Злочевський. Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура
програла в судах справи щодо анулювання ще чотирьох спецдозволів, які були видані
«Парі» та ще двом фірмам Злочевського – ТОВ «Техноресурс» та ТОВ «Надрагаз». Причина –
САП пропустив піврічний термін подачі адмінпозовів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Суд приостановил решение Госгеонедр об остановке спеціального
разрешения ЧАО «Укргазвыдобуток»
24.11.2017

Окружной админсуд Киева признал обоснованным ходатайство ЧАО
"Укргазвыдобуток" и приостановил действие решения Госгеонедр, которым
приостанавливалось действие спецразрешения на пользование недрами.
Соответствующее решение суд принял в четверг, 23 ноября. Основываясь на
постановлении суда, компания планирует в ближайшее время возобновить работу скважин
и, тем самым, предотвратить нанесение ущерба недрам. В настоящее время проводятся
соответствующие регламентные работы. По оценкам специалистов предприятия, за время
вынужденного простоя, в период с 17 по 23 ноября, объем газа, который не был добыт
компанией, составил около 2,2 млн м3, конденсата – 70,2 тонн. Таким образом, бюджет
недополучит более 4 млн грн налоговых платежей, который компания заплатила бы с
указанного объема углеводородов. Кроме того, объем газа, который не добыт, необходимо
будет компенсировать за счет импортного ресурса. Напомним, Государственная служба
геологии и недр Украины приказом №474 от 30 октября 2017 года приостановила ЧАО
"Укргазвыдобуток" действие специального разрешения на пользование недрами на
Островерховском газоконденсатном месторождении (Харьковская обл.). В компании
считают, что замечания Госгеонедр, ставшие поводом для приостановки спецразрешения
по результатам проведенной в сентябре внеплановой проверки, являются
необоснованными. "Ранее "Укргазвыдобуток" уже предоставил государственной службе
детальные обоснования отсутствия нарушений", - отмечают в пресс-службе. Одновременно
с этим, компанию уведомили, что приказом №486 от 30 октября восстановлено действие
спецразрешения, приостановленное ранее приказом №332 от 28 июля 2017 года. "Именно
из-за этого приказа 5 октября текущего года с грубым нарушением процессуальных нор
был арестован директор ЧАО "Укргазвыдобуток" Вадим Мохов, который добровольно
приехал на встречу со следователем. В настоящее время он выпущен из СИЗО под залог", говорится в сообщении. В Smart Energy обращают внимание, что "Укргазвыдобуток"
является одним из поставщиков газа в Харьковское городское кольцо и приостановка
добычи усложнит газоснабжение города. "Доля компании в общем объеме составляет 10%
или 300 тыс. м³ в сутки. Следовательно, стабильность прохождения отопительного сезона в
Харькове сейчас находится под вопросом. Если работа компании не будет восстановлена в
ближайшее время, в связи с прогнозируемым похолоданием "недогрев" может получить
весь город-миллионник", - говорится в сообщении.
Читать полностью >>>
По материалам nefterynok.info
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Філія «Магістральні нафтопроводи «Дружба» ПАТ «Укртранснафта»
21 листопада за результатами тендеру замовила компанії «Rosen Europe
B.V.» (Нідерланди) внутрішньотрубні діагностику та обстеження
нафтопроводів на 7,16 млн євро, або 224,56 млн грн.
До кінця 2020 року виконають діагностику та обстеження (перелік видів і ділянок із
цінами наведено у таблиці нижче). На підготовку, мобілізацію і доставку інспекційного
обладнання піде 675 тис євро, на польові роботи – 3,58 млн євро, на надання звітів з
внутрішньотрубної діагностики – 2,87 млн євро, на додаткову доставку – 36 тис євро. Ціна
угоди на 18% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 273,44 млн грн. Єдиним допущеним
конкурентом була фірма «Energo-Sistem DOO Novi Sad» (Сербія), причому обидва учасники
не знижували ціну під час аукціону. Натомість компанію «Pipecare Inspection Services Inc.»
(Канада) не допустили до торгів через надто великі мінімальні прохідні перетини
трубопроводу для безпечного пропуску внутрішньотрубного інспекційного снаряду,
відсутність специфікацій на обладнання для обстеження XYZ та інших документів. Фірма
відбила в АМКУ технічні претензії, але адмінколегія визнала недоліки паперів
правомірними підставами для відхилення. Представництво «Ліберті Тул Інтернешнл, Інк.» і
фірма «Pipe Survey International C.V.» (Нідерланди) теж скаржились в АМКУ, але не довели
порушення своїх прав. Голландська «Rosen Europe B.V.», яка входить у швейцарську «Rosen
Group», отримала підрядів «Укртранснафти» у 2011 році на 1,93 млн євро, а в 2014 році – на
290 тис євро. Крім того, за даними ЗМІ, вона мала контракт на діагностування
магістральних газопроводів «Укртрансгазу», який діяв у 2004-2015 роках. В 2016 році
«Укртрансгаз» замовляв діагностику у фірми «Integrity West Pipelines Testing And Treatment
Serviсes» а Арабських Еміратів, і тоді «Rosen» безуспішно оскаржувало перемогу арабів. У
2017 році голова «Укртрансгазу» був звільнений у тому числі за порушення тендерних
процедур під час закупівлі послуг внутрішньотрубної діагностики у фірми з ОАЕ.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС)

Уряд ставить за мету створити міжнародний
газовий хаб в Україн
13.11.2017

Уряд ставить за мету створити міжнародний газовий хаб в Україні,
заявив віце-прем'єр міністр Володимир Кістіон на круглому столі
"Інструменти енергонезалежності та промисловий розвиток".
"Наша кінцева мета - міжнародний газовий хаб", - сказав він. В.Кістіон також нагадав,
що концепція розвитку газодобувної галузі України передбачає нарощування видобутку
газу в країні до 27 млрд куб.м. до 2020 року. Відзначимо, обсяг газу в підземних сховищах
України станом на 11 листопада зменшився до 16,727 млрд куб. м, передає УНН з
посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз". За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не
закачувався. Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 8,07 млн куб. м газу. При
цьому в даних за 11 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 31,48
млн куб. м, з Угорщини - 12,90 млн куб. м, з Польщі - 5,00 млн куб. м газу. Так, на сьогодні
українські ПСГ заповнені на 54%. Додамо, на території України без урахування Криму - 12
ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м. Нагадаємо, за 10 місяців 2017 року
Україна збільшила імпорт природного газу на 50%, або на 3 930,553 млн куб. м до 11
773,779 млн куб. м в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року (тоді імпорт склав 7
843,226 млн куб. м). За 10 місяців 2016 року, як і за 10 місяців 2017 року, імпорт
здійснювався виключно з Європи (з Росії імпорт зупинений з 25 листопада 2015 року).
Зокрема, в жовтні Україна імпортувала - 1 073,181 млн куб. м (на 30%, або на 471,321 млн.
куб. м менше, ніж в жовтні 2016 року). Як повідомлялося, в українських підземних сховищах
зберігають свій газ такі міжнародні гравці, як Trafigura (Швейцарія), PGNiG (Польща), MND
(Чехія). Однак, поки що це виключно газ, призначений для продажу в Україні. В Україні
також працюють наступні іноземні газотрейдери AOT Energy, MET Holding, DufEnergy та
інші. ... Раніше повідомлялося, що російський Газпром продовжує не виконувати умови
контракту щодо забезпечення тиску газу в українську газотранспортну систему, що
підриває стабільний транзит газу в країни ЄС. За даними ПАТ Укртрансгаз, з початку року
недотримання Газпромом контрактних тисків (60-65 кгс/см?) було зафіксовано протягом
259 діб (88%) на точці входу газовимірювальної станції Суджа транзитних магістральних
газопроводів в українську ГТС. Наразі тиск становить лише 55,8 кгс/см? (при контрактному
60 кгс/см?). Зазначається, що аварійні ситуації на магістральних газопроводах в Росії і
нездатність Газпрому забезпечити контрактний тиск на російській стороні системи
викликають побоювання щодо надійності постачання транзитного газу з РФ цієї зими.
Всього в цьому році обсяги транзиту російського газу через Україну перебувають на
дев'ятирічному максимумі. За дев'ять місяців цього року через територію України в країни
ЄС і Молдову протранзитовано понад 70 млрд кубів російського газу.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Укртрансгаз и Gas Storage Poland ведут переговоры по
созданию газового консорциума

 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
 НПЗ & ГПЗ

17.11.2017

Первый вице-президент "Укртрансгаза" Мирослав Химко и вицепрезидент компании Павел Юзеф Станчак 17 ноября провели на базе
Дашавского газового хранилища переговоры.
Переговоры пройшли с представителями компании Gas Storage Poland Sp по вопросу
создания украинско-польского газового консорциума. "Такой проект действительно может
быть рентабельным при условии строительства интерконнектора "Украина-Польша". В то
же время возмутительно, что переговоры проводятся без привлечения представителей
правительства Украины и при этом режимный объект посещает П.Станчак, который до сих
пор не получил допуска к гостайне", - отметил собеседник агентства. Он подчеркнул, что
предыдущий визит П.Станчака на стратегический объект без такого допуска вызвал
обеспокоенность со стороны СБУ. Как сообщалось, "Укртрансгаз", 100% которого
принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных
газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ)

Нацполиция заинтересовалась «РГК Трейдинг»
Дмитрия Фирташа
21.11.2017

У одного из ключевых газотрейдеров группы Д.Фирташа - ООО «РГК
Трейдинг» - новые проблемы с Национальной полицией, пишет обозреватель
«ОЛИГАРХА» Егор Кажанов в статье «Аваков давит Фирташу на газ»
«На днях Деснянский районный суд Чернигова санкционировал выемку
следователями Черниговского отдела полиции Главного управления Национальной
полиции в Черниговской области контрактов на поставку газа за 2016-2017 годы,
заключенных между ООО «Черниговгаз Сбыт», ООО «РГК Трейдинг» (Киев) и Ostchem
Holding Limited (Кипр), - сообщает автор материала. - А также актов приема-передачи по
договорам поставки газа межу ними и финансовой документации (платежных поручений,
выписок с банковских счетов, накладных), находящихся в офисе ООО «Черниговгаз Сбыт» в
Чернигове». Эти мероприятия проводятся в рамках досудебного расследования в
уголовном производстве №12017270010005641, открытом Национальной полицией в июле
2017 года по ч.1 ст. 364 УК Украины, по факту злоупотребления служебным положением со
стороны должностных лиц ООО «Черниговгаз Сбыт» и ООО «РГК Трейдинг», пишет Егор
Кажанов. «В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 01.01.2016 по
31.08.2017 зарегистрировано 355 налоговых накладных ООО «РГК Трейдинг» о продаже
ООО «Черниговгаз Сбыт» природного газа на общую сумму 326 654 738,19 гривен.
Природный газ был поставлен ПАО «Одесский припортовый завод» ряду юридических лицконтрагентов ООО «РГК Трейдинг», которые, в свою очередь, завысили объем импортных
операций по поставке газа и завысили цены на него. После получения импортного
природного газа ООО «РГК Трейдинг» поставляет его ООО «Черниговгаз Сбыт», которое
покупает данный природный газ по завышенным ценам. Таким образом, ООО «РГК
Трейдинг» с участием ряда предприятий осуществляет бестоварные денежные операции,
за счет которых искусственно формируется налоговый кредит и завышаются цены» —
констатировали в Национальной полиции. Для получения данных по взаимоотношениям
«Черниговгаз Сбыт» с ООО «РГК Трейдинг» полицейские обратились в черниговскую
компанию, однако она отказалась предоставлять такие данные. После чего полиция и
заручилась решением суда, санкционировавшим выемку всех интересующих следствие
документов. Как сообщает журналист, «Черниговгаз Сбыт» — газопоставляющая компания,
которая с 2015 года занимается поставками природного газа на территории Черниговской
области. Она является «дочкой» ПАО «Черниговгаз», которое находится под контролем
структур из орбиты Дмитрия Фирташа во главе с ЧАО «Газтек». Что касается «РГК
Трейдинг», то эта компания открыто контролируется Фирташем через кипрскую Т.G.I. Gas
Holdings Limited и является центральным украинским газотрейдером в его группе. Только
по итогам прошлого года оборот «РГК Трейдинг» превысил 7,7 млрд гривен, а чистая
прибыль — 65 млн гривен, отмечает Егор Кажанов.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
ГПУ закладывает фундамент для передачи трубопроводов
Фирташа в новые руки
24.11.2017

Генпрокуратура готовит почву для отъема газового бизнеса у
австрийского узника, пишет обозреватель «ОЛИГАРХА» Олег Кульбида в
статье «Фирташу постучали по трубе»
Повальные проверки газораспределительных компаний Фирташа, инициированные
ведомством Юрия Луценко, по мнению автора материала, объединены целью найти
нарушения в эксплуатации ими государственной газораспределительной инфраструктуры.
«Таким образом, ГПУ закладывает фундамент для передачи трубопроводов в новые руки,
что провоцирует основателя Group DF на поиск новых компромиссов с властью», - считает
Олег Кульбида. «Проверки на «облгазах» могут начаться уже буквально в эти дни, - пишет
журналист. - Но еще до их завершения можно прогнозировать, что подтверждения
подозрений ГПУ будут найдены». Автор материала приводит в пример такой факт: «Еще в
феврале Кабмин своим постановлением №95 обязал Минэнергоугля переподписать с
облгазами договоры эксплуатации инфраструктуры на платных основаниях. За основную
ставку платежа планировалось принять 10% от остаточной балансовой стоимости активов.
Летом этого года задача была выполнена, но, несмотря на то, что так называемые
«договоры платности» существуют де-юре, де-факто по ним никто не платит. Облгазы
мотивируют эту позицию отсутствием денег, настаивая на том, что соответствующая
строка расходов должна быть заложена в их тариф Нацкомиссией по регулированию
энергетики». «Но для ГПУ это явно не довод: судя по настроению подопечных Юрия
Луценко, там настроены на сухую констатацию фактов нарушения условий эксплуатации
государственных трубопроводов, которая является железобетонным основанием для
поднятия вопросов об отборе сетей у «облгазов»», - отмечает журналист. Добавляя при
этом: «Правда, история газового рынка Украины помнит уже не одну такую попытку
«экспроприации», которые захлебнулись после кулуарных договоренностей команды
Дмитрия Фирташа со своими оппонентами во власти».
Читать полностью >>>

Читайте также: Фирташу постучали по
трубе >>>

По материалам oligarh.media
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Укргазвидобування запустило Шебелинський ГПЗ
після масштабної модернізації
15.11.2017

ПАТ «Укргазвидобування» запустило Шебелинський ГПЗ після
масштабної модернізації технологічного обладнання, що дозволить
підвищити якість моторного пального.
Так, згідно із затвердженим графіком ремонтні роботі було розпочато 22.10.2017 р., а
11.11.2017 р. усі пускові роботи технологічного обладнання було завершено. Слід
зазначити, що цього разу Шебелинський ГПЗ уперше зупиняли на такий тривалий період.
За цей час було виконано величезний обсяг робіт з поточного технічного обслуговування,
ревізії та ремонту технологічного обладнання. Зокрема, проведено реконструкцію та
капітальний ремонт усіх 5 (п’яти) технологічних печей, здійснено технічне обслуговування
та капітальній ремонт компресора Dresser Rand на установці каталітичного риформінгу із
залученням іноземних фахівців компанії-виробника обладнання (Франція). Крім цього,
відпрацьований каталізатор гідроочищення дизельного пального було замінено на новий,
надсучасний каталізатор HYT-4118 підвищеної активності від визнаного світового лідера
галузі компанії UOP (США). Ця подія визначна тим, що даний каталізатор досі не
використовували у промисловості. Крім того, його вперше у світі буде застосовано на
установці гідроочищення дизельного пального Шебелинського ГПЗ для виробництва
дизельного пального з ультранизьким вмістом сірки. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ «Укргазвидобування»
Лисичанский НПЗ планирует получить лицензию
на поставку природного газа
21.11.2017

ЧАО «Лисичанская нефтяная инвестиционная компания» (ЛИНИК),
которая управляет Лисичанским НПЗ, подало заявку на получение
лицензии на поставку природного газа.
Об этом говорится в материалах Национальной комиссии, которая осуществляет
государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП). По
данным НКРЭКП компания подала заявку 20 ноября. Рассмотрение заявления на выдачу
лицензии запланировано на 24 ноября этого года. Напомним, Лисичанский НПЗ перешел во
владение «Роснефти» в результате покупки ТНК-BP в 2013 году. ТНК-ВР остановила
принадлежащий ей завод, работавший по толлинговой схеме, еще весной 2012 года из-за
убыточности. В 2014 году после проведения модернизации мощностей предприятие
предполагалось перезапустить. После начала боевых действий на Донбассе запуск завода
был отложен на неопределенный срок.
Читать полностью >>>
По материалам nefterynok.info
Кременчугский НПЗ увеличил мощности
гидроочистки
24.11.2017

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) завершила реконструкцию
и запустила установку Г-24 в режиме гидроочистки фракции авиационного
топлива для реактивных двигателей, а также очистки и деметаллизации
деасфальтизата (компонент сырья каталитического крекинга).
"Трехпотоковая установка гидроочистки масляных фракций с вакуумной разгонкой
была не просто перепрофилирована под другой процесс, а фактически возродилась в новом
качестве: установлено новое технологическое оборудование, заменены катализаторные
системы и внутренние устройства реакторов, модернизирована автоматизированная
система управления технологическим процессом", - говорится в пресс-релизе компании.
Реконструкция установки Г-24 была осуществлена с целью эффективного использования
производственных мощностей предприятия, повышения технологической гибкости при
производстве моторных топлив класса Евро-5 во время вывода отдельных технологических объектов в капитальный ремонт, снижения энергозатрат и обеспечения конкурентоспособности предприятия. В компании отмечают, что реализация проекта, в частности,
позволит производить авиатопливо марки РТ в соответствии с наивысшими стандартами.
Как сообщалось, "Укртатнафта" в 2016 году увеличила переработку нефтяного сырья на
8,9% (на 179 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 2,195 млн тонн. Кременчугский НПЗ
в 2016 году, в частности, выпустил 254,787 тыс. тонн бензина А-95 (+46,1% к 2015-му),
бензина А-92 – 318,218 тыс. тонн (-4,7%), дизтоплива – 399,17 тыс. тонн (-22,7%), мазута М100 – 276,05 тыс. тонн (+3,8%), авиатоплива РТ – 163,123 тыс. тонн (+22,8%). "Укртатнафта"
в 2016 году реализовала на внутреннем рынке 1 млн 898,106 тыс. тонн продукции
(автобензины, дизтопливо, битум, сжиженный газ, топливный мазут, авиатопливо РТ/JET,
смесевое альтернативное топливо и бензол нефтяной), на экспорт – 120,79 тыс. тонн
(бензол нефтяной, авиатопливо РТ, рафинат бензольного риформинга, топливный мазут).
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
 БІОЕТАНОЛУ

ГП "Укрспирт" прекратил производство
денатурированного биоэтанола
13.11.2017

Производство денатурированного биоэтанола фактически прекращено
из-за "несправедливого" налогообложения. Об этом сообщили в пресс-службе
ГП "Укрспирт".
"Существует реальный рыночный спрос на денатурированный биоэтанол и добавки
на его основе. Как следствие "несправедливой" налоговой нагрузки, по сравнению с
другими странами ЕС, в Украине фактически прекращено производство и реализация
указанной продукции", - отмечают в компании. Вместе с тем, в "Укрспирте" напомнили, что
Соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает обязательство Украины изменить
налогообложение для биоэтанола. "Мы подготовили предложения для законодательного
урегулирования этого вопроса, кроме того альтернативные законопроекты также зарегистрированы в Верховной Раде. Надеемся, наши законодатели обратят внимание на эту
проблему и примут такие законопроекты как первоочередные", - резюмируют в компании.
Как сообщалось, "Укрспирт" находится в управлении Министерства аграрной политики и
продовольствия. Общая производственная мощность ГП "Укрспирт" - более 30 млн дал в
год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка. Отметим, у спиртовой
отрасли есть хороший потенциал для привлечения частных инвестиций, но отсутствие
гармонизации законодательства с европейским сдерживает экспортный потенциал страны.
Такое мнение на круглом столе в Институте Горшенина озвучил и.о. руководителя ГП
“Укрспирт”. По его словам, около 80% мощностей, которые есть в управлении государства,
могли бы и должны обеспечить выполнение программы по переработке и созданию спроса
внутри страны. Но для этого нужны изменения законодательства.
Читать полностью >>>

Читайте также: Биоэтанол - второе дыхание
для спиртовой отрасли Украины >>>

По материалам telegraf.com.ua

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

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

 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

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

Суд конфисковал нефтепродукты Курченко
на 800 млн грн
13.11.2017

Киевский райсуд Одессы в рамках расследования схем
бизнесмена Сергея Курченко конфисковал нефтепродукты на сумму
более 800 млн грн.
Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, в Одесской области
конфисковали около 100 тыс. тонн нефтепродуктов в рамках расследования "преступной
схемы Курченко". "Указанное топливо поступило на территорию Украины для реализации
преступной организацией под руководством Курченко без уплаты таможенных платежей.
Общая стоимость конфискованного по решению Киевского районного суда Одессы топлива
составляет более 800 млн гривен", - отметила Сарган. По ее словам, из-за того, что в ходе
расследования суд разрешил реализацию арестованного топлива, в данном случае
применена специальная конфискация по всем этим нефтепродуктов или средствам,
полученных от их реализации, в том числе процентов. Часть конфискованного топлива
находится на нефтебазах. "Кроме того, от реализации части нефтепродуктов в бюджет в
виде налогов уже выплачено более 300 млн гривен, на счетах банковских учреждений
находится более 100 млн гривен, на которые начислены более 13 млн гривен процентов и
тому подобное", - добавила Сарган.
Читать полностью >>>
По материалам news.rbc.ua
Нефтетрейдер Ахметова проиграл суд на 1,5 млн грн
за сговор на рынке
13.11.2017

Высший хозсуд Украины удовлетворил кассационную жалобу
АМКУ и обязал компанию Параллель-М оплатить 1,4 млн грн штрафа за
согласованные антиконкурентные действия на рынке.
Как говорится в постановлении суда, топливо от компании Параллель-М реализуют
61 АЗС в Днепропетровской и Запорожской обл., а также на подконтрольной Украине части
Донецкой и Луганской обл. Компания также ведет продажу нефтепродуктов в большом и
мелком опте, участвует в снабжении топливом промышленных предприятий владельца
Параллели – группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ) Рината Ахметова. В марте этого
года Хозяйственный суд Киева отказал Параллели в отмене штрафа, но в июле Киевский
апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск компании и отменил штраф АМКУ в
размере 1,4 млн грн. Напомним, что в 2016 АМКУ оштрафовал 7 операторов АЗС суммарно
на 204,3 млн грн за согласованные антиконкурентные действия на рынке розничной
реализации светлых нефтепродуктов в период с января 2013 по январь 2016 г. В частности,
были оштрафованы компании ОККО-Нефтепродукт на 77,9 млн грн, ВОГ Ритейл – на 54,4
млн грн, Альянс Холдинг – на 39,7 млн грн, Золотой экватор – на 16,2 млн грн, AMIK
Украины (ранее – ПИИ Лукойл-Украина) – на 12,5 млн грн, Сокар петролеум – на 2,5 млн
грн, Парралель – на 1,4 млн грн. По мнению АМКУ, такие действия операторов АЗС привели
к устранению ценовой конкуренции между нефтетрейдерами и побудили других
участников рынка устанавливать свои розничные цены на необоснованном уровне и, как
следствие, это привело к снижению конкуренции на рынке в целом.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
Антимонопольный комитет Украины проштрафился
перед Коломойским
14.11.2017

Как писал «ОЛИГАРХ», компании из орбиты группы «Приват» Игоря
Коломойского попали под горячую руку Антимонопольного комитета в марте
этого года.
Тогда глава АМКУ Юрий Терентьев подписал решение №126-р, в котором
указывалось о сговоре ПАО «Укртатнафта», ПАО «Нефтеперерабатывающий комплексГаличина» с фирмами «Котлас», «Галнафта», «ТД Прикарпаттянафтотрейд», «Полигональ»
и «Гарант-УТН» во время аукционов по продаже нефти и газового конденсата. Претензии
касались торгов, проведенных на Украинской межбанковской валютной бирже. «В ходе
проведения расследования было установлено, что в течение марта-июля 2015 г. на базе
УМВБ было проведено пять аукционов. Участие в них взяло 8 хозяйствующих субъектов, но
победители приобрели нефть и газовый конденсат по стартовым ценам. Другие участники
конкуров даже не пытались поднять свою карточку на увеличение шага аукциона, то есть
конкурентная борьба между участниками фактически не происходила», — говорится в
материалах АМКУ, которыми располагает «ОЛИГАРХ». Чтобы не казаться голословными,
подопечные Терентьева перечислили набор фактов, подтверждающих близкие отношения
между участниками торгов, из которых можно выделить два ключевых. Первый: интересы
всех трех победителей торгов (компаний «Галнафта», «ТД Прикарпаттянафтотрейд» и
«Колтас») на УМВБ представлял один человек – Юрий Рубежанский. При этом связь этих
компаний с уступившими им «приватовскими» нефтеперерабатывающими заводами также
была прослежена АМКУ. Например, директором вышеупомянутого ООО «Галнафта»
является Петр Зверев, который в ходе торгов на бирже представлял интересы
западноукраинского «НПК-Галичина». Второй: по данным АМКУ, во время проведения
самих аукционов наблюдалась четкая схема распределения лотов между участниками. «Так,
«Укртатнафта» подавала заявки исключительно на лоты по нефти и газовому конденсату
добычи восточных месторождений, а «НПК-Галичина» - на лоты по этим же энергоресурсам
добычи западных месторождений. Эти приоритеты связаны с наличием у этих обществ
соответствующих производственных мощностей для переработки. ...
Читать полностью >>>
© Олег Кульбида
По материалам oligarh.media
Курченко і Медведчук обікрали Україну на 100 мільярдів
на контрабанді нафтопродуктів
14.11.2017

Одіозні олігархи Сергій Курченко та Віктор Медведчук експлуатують
нафтопровід протяжністю 1433 кілометри на території України, від чого
бюджет України недоотримав близько 100 мільярдів гривень.
Про це заявив один з лідерів РУХУ НОВИХ СИЛ народний депутат Юрій Дерев"янко
під час брифінгу в парламенті. За його словами, компанія "Прикарпатзахідтранс" володіє
сьогодні цим трубопроводом, але реальними власниками цього нафтопроводу є Курченко і
Медведчук. "Зараз цей контроль над трубопроводом здійснюється через офшорні компанії,
власники яких частково знаходяться в Україні, частково в Росії", - заявив він. За його
інформацією, швейцарські компанії Proton Energy Group SA та ITC Industry Trading Company
SA належать куму президента РФ Путіна Медведчуку.Депутат зазначив, що через
трубопровід прокачуються мільйони тонн нафтопродуктів, зокрема дизельного палива на
територію України і через територію України, в тому числі здійснюючи різні незаконні
контрабандні оборудки, які приносять багатомільйонні збитки державному бюджету.
"Водночас тіньовим партнером цієї схеми є Президент Порошенко, який від реалізації цих
нафтопродуктів отримує, за деяким даними, близько 25% від загального прибутку", -
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підкреслив депутат. Дерев"янко повідомив, що за минулі роки обсяги поставок через цей
трубопровід збільшилися. "І незважаючи на те, що ми вимагаємо санкцій стосовно РФ, саме
російські нафтопродукти через цю трубу, яка мала би бути власністю України, потрапляють
на територію України і імітується бурхливий експорт, якого насправді немає", - обурився
він. За його інформацією, в період з жовтня 2016 року по вересень 2017 року ці компанії
реалізували на території України понад 1,7 млн тонн дизпалива. Також з травня по
вересень 2017 р. реалізовано 177 тис тонн скрапленого вуглеводного газу. "Тільки 81,4 тис
тон дизельного палива Євро-3 начебто було експортовано в Угорщину. Насправді Угорщина
не підтвердила отримання цього обсягу дизпалива. А це означає, що це паливо було просто
продано контрабандою на території України без сплати жодного податку", - поінформував
Дерев"янко. Він додав, що за цими фактами була порушена кримінальна справа, яка до
цього часу не розслідується.При цьому закупівельна ціна за тонну дизеля в Росії складає
470 доларів, скрапленого газу - 370 доларів, а на українському ринку їх реалізовують по 530
і 790 доларів США за тонну відповідно. За його інформацією, 20-30% цього палива
потрапляє як контрабанда. "Тобто сумарний прибуток цієї компанії, яка сьогодні працює
під дахом Президента, складає 172 млн доларів США в рік. Сумарно держбюджет України
втратив понад 100 млрд гривень!", - підкреслив Дерев"янко.
Читати повністю >>>
За матеріалами derevyanko.org
СБУ: Украинские газовые предприятия не уплатили
налогов на сумму 1,3 млрд грн
15.11.2017

Служба безопасности Украины разоблачила участников рынка
сжиженного газа в неуплате 1,3 млрд грн налогов и обязательных платежей.
Об этом сообщает СБУ на странице в Facebook.
«Правоохранители установили, что ряд отечественных предприятий - поставщики
газа, трейдеры, компании оптовой и розничной торговли топливом организовали
противоправную схему для минимизации налогов и обязательных платежей», - говорится в
сообщении. Отмечается, что во время обысков в офисах коммерсантов, СБУ изъяла
документацию, носители информации, печати и фиктивные договоры реализации
сжиженного газа через конвертационные центры. «В ходе спецоперации, оперативники СБ
Украины пресекли деятельность двух конвертцентров, которые использовались дельцами
для уклонения от уплаты налогов», - говорится в сообщении. Вместе с тем сообщается, что
спецоперация прошла в рамках продолжения расследования уголовного производства в
отношении нелегального механизма реализации сжиженного газа на внутреннем рынке.
Читать полностью >>>
По материалам journalist.today
ГПУ провалила резонансное расследование
на нефтетрейдерском рынке
18.11.2017

Генпрокуратура провалила одно из самых резонансных расследований
на нефтетрейдерском рынке, пишет обозреватель «ОЛИГАРХА» Олег
Кульбида в статье «Луценко упустил Коломойского»
«ООО «ПТФ «Авиас» - старожил украинского топливного рынка, - напоминает автор
материала. - В нише розничной реализации нефтепродуктов эта структура работала с 2003
г., курируя направление безналичных расчетов на сети из более 1,5 тыс. АЗС группы
«Приват». Первые несколько лет после своего образования «Авиас» демонстрировал
относительно скромные обороты, но уже начиная с 2010 г. выручка компании не падала
ниже 2,5 млрд грн., а в 2015-м вообще вышла на пиковый уровень – 7 млрд грн». Однако
весной 2015 г. ГПУ открыла уголовное производство по подозрению менеджмента «Авиаса»
в совершении преступлений по ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ст. 212
(Уклонение от оплаты налогов и сборов) УК Украины. Но только в ноябре Шевченковский
районный суд Киева удовлетворил иск ГПУ, предоставив старшему следователю
Государственной фискальной службы право временного доступа к документам судебного
дела о ликвидации ООО «Производственно-торговая фирма «Авиас»». В то же время
решение о ликвидации «Авиаса» принято его собственниками (группой оффшоров, близких
к Игорю Коломойскому) еще в сентябре 2016 г., констатирует автор статьи. А летом этого
года соответствующая инициатива была удовлетворена хозсудом Харьковской области,
признавшим ООО банкротом и открывшим его ликвидационную процедуру. «Собственно,
на ознакомлении с этим фактом активность команды Юрия Луценко и закончится, потому
что остановить ликвидацию «Авиаса», чьи активы (0,5 млн грн.) явно уступают пассивам
(385 млн грн.), они не в силах», - отмечает Олег Кульбида.
Читать полностью >>>

Читайте также: Луценко упустил
Коломойского >>>

По материалам oligarh.media
KLO, ОККО и «Транслогистик Плюс» заправят «Киевпастранс»
дизтопливом на 83,4 млн грн
20.11.2017

КП «Киевпастранс» 20 ноября закупил 3,91 млн л дизтоплива по 21,0721,60 грн/л. Об этом говорится в тендерной документации на Prozorro,
передает служба новостей портала nefterynok.info
На аукционе, который состоялся 20 ноября в «Киевпастрансе» планировали
закупить 3,91 млн л дизтоплива. Весь объем был разбит на 3 лота. Согласно условиям
тендера дизтопливо должно быть поставлено в период с 27 ноября по 31 декабря 2017
года. В аукционе на поставку приняло участие 3 компании ООО «Вентус Ресурс» (KLO), ЧП
«ОККО Контаркт» (OKKO) и ООО «Транслогистик Плюс». К тендерной документации
«Транслогистик Плюс» приложило паспорт российского ДТ, которое поставляется по
трубопроводу «Прикарпатзападтранса», ОККО – Мозырского НПЗ, «Вентус Ресурс –
Мозырского и Мажейкяйского НПЗ. По результатам аукциона «Вентус Ресурс» предложила
самую минимальную цену на лот объёмом 1,957 млн. л – 41,2 млн грн (21,07 грн/л), «ОККО
Контаркт» на лот в размере 978,3 тыс. л – 21,07 млн грн (21,54 грн/л), а «Транслогистик
Плюс» - на лот в 978,3 тыс. л - 21,13 млн грн (21,60 грн/л). По данным консалтинговой
компании UPECO по состоянию на 20 ноября, в Киевской обл., российское ДТ в мелком опте
реализовывалось по 21,63 грн/л, белорусское – по 21,76 грн/л, литовское – по 21,98 грн/л.
Отметим, что «Транслогистик Плюс» ранее не участвовала в тендерах на поставку
нефтепродуктов. По информации сайта Youcontrol компания зарегистрирована в августе
2016 года в Киеве. Ее учредителями являются Владислав и Евгений Филимоновы, а также
Василий Шамов, директором – Антон Подгайный. Основной вид деятельности компании –
грузовой транспорт. Отметим, что Шамов также является учредителем ООО «Нови»,
которое занимается оптовой и розничной реализацией нефтепродуктов, а Владислав
Филимонов – ООО «Виви Ритейл» и ООО «АБ Бизнес Групп», которые выступают
дистрибьюторами минеральной воды «Шаянская». «Киевпастранс» обслуживает наземный
общественный транспорт в Киеве - автобусы, трамваи, троллейбусы и фуникулер.
Читать полностью >>>
По материалам nefterynok.info

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

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

Велику українську мережу заправок остаточно визнали винною
у змові на паливному ринку

ГІРНИЧО-МІНЕРАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

22.11.2017

Вищий господарський суд України задовольнив касаційну скаргу
АМКУ і зобов'язав компанію AMІК Україна (раніше - ПІІ Лукойл-Україна)
сплатити штраф 12,5 млн грн, накладений за узгоджені антиконкурентні дії
на ринку.
Нагадаємо, що у 2016 р. АМКУ оштрафував 7 операторів АЗС сумарно на 204,3 млн
грн за узгоджені антиконкурентні дії на ринку роздрібної реалізації світлих нафтопродукттів в період з січня 2013 по січень 2016 року. Зокрема, були оштрафовані компанії ОККОНафтопродукт на 77,9 млн грн, ВОГ Рітейл - на 54,4 млн грн, Альянс Холдинг - на 39,7 млн
грн, Золотий екватор - на 16,2 млн грн, AMІK Україна (раніше Лукойл) - на 12,5 млн грн,
Сокар петролеум - на 2,5 млн грн, Парралель - на 1,4 млн грн. На думку АМКУ, такі дії
операторів АЗС привели до усунення цінової конкуренції між нафтотрейдерами і спонукали
інших учасників ринку встановлювати свої роздрібні ціни на необгрунтованому рівні і, як
наслідок, це призвело до зниження конкуренції на ринку загалом. Всі оператори тоді
звернулися до суду для скасування цього рішення. 6 і 20 березня Господарський суд Києва
скасував штрафи АМКУ для компаній WOG Рітейл та Золотий екватор (мережа АЗС WOG)
54,3 млн грн і 16,2 млн грн відповідно. При цьому пізніше Господарський суд Києва
відмовив компанії Альянс Холдинг (оператор мережі АЗС під брендом Shell) у скасуванні
накладеного на неї АМКУ штрафу в розмірі 39,7 млн грн. У квітні суд став на бік компанії
ОККО та скасував накладений АМКУ штраф в розмірі 77,9 млн грн за узгоджені
антиконкурентні дії на ринку. Крім того, 21 червня суд скасував штрафи для AМІК Україна,
а 4 липня - для Socar Petroleum. При цьому у листопаді Вищий господарський суд України
зобов'язав компанію Паралель-М, що належить СКМ Ріната Ахметова, сплатити 1,4 млн грн
штрафу за узгоджені антиконкурентні дії на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

Под Харьковом модернизируют
горный комбинат
17.11.2017

ЧАО
"Новоселовский
горно-обогатительный
комбинат"
(Нововодолажский р-н) планирует модернизировать производство. Об
этом говорится в сообщении предприятия.
По данным комбината, планируется инвестировать 150 тыс. евро в укрепление
конструкции обогатительной фабрики, 15 тыс. евро – в приобретение бухгалтерского
программного обеспечения, 185 тыс. евро – в приобретение и монтаж мельницы СМ-1456,
150 тыс. евро – в приобретение колесного погрузчика. Отметим, Новоселовский горнообогатительный комбинат был создан в 2000 году. Занимается добычей песка, гравия и
глины. Чистая прибыль компании в 2016 году уменьшилась на 29,5% - до 6,2 млн грн.
Уставный капитал составляет 21,25 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua
Беларусские власти задержали директора константиновского
ПАО “Завод утяжелителей” за дачу взятки
20.11.2017

Уряд вирішив затвердити Порядк ведення Єдиного держреєстру
витратомірів-лічильників
і
рівнемірів–лічильників,
які
повинні
використовувати ті підприємства, що здійснюють виробництво та обіг
пального.
На виконання норм Податкового кодексу з 01.01.2018 підприємства, що здійснюють
виробництво та обіг пального, мають бути обладнані витратомірами- та рівнемірамилічильниками. Кабінет Міністр визначив порядок ведення Єдиного державного реєстру
витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, а також
порядок передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку контролюючим
органам. Постанова передбачає, що: ДФС здійснює ведення Реєстру; підприємства щодня
надсилають ДФС електронні документи із зазначенням обсягу обігу пального; в Реєстрі
міститься інформація про розпорядників акцизних складів, витратоміри і рівнеміри (назва,
модель, номер), добовий обсяг обігу та залишку пального за кожним резервуаром та кодом
товарної продукції; для внесення інформації до Реєстру від ручного введення до
автоматичної передачі встановлено перехідні періоди в залежності від об’єму резервуара
(понад 20 тис. куб. м – з 01.07.2018, 1-20 тис. куб. м з 01.01.2019, менше 1 тис. куб. м – з
01.07.2019). Це дозволить скоротити об’єми тіньового обігу пального та забезпечить
справедливі умови для всіх гравців на ринку.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Директору ПАО “Завод утяжелителей” (г.Константиновка Донецкой
обл) Александру Скибе, задержанному в Минске, инкриминируют дачу
взятки, сообщает белорусское издание TUT.BY.
“По информации, которая есть у посла Украины, директору украинского завода
инкриминируют дачу взятки”, - сообщает издание в понедельник. И.Кизим сообщил, что
посольство Украины направило ноту в МИД Беларуси, а также потребовали допустить к
задержанному украинского консула и родственников. “Я сразу связался с коллегами из
белорусского МИД. К сожалению, они не обладали какой-либо информацией. Не
предоставили информацию и в КГБ… Мы направили ноту с требованием пояснить, за что
был задержан гражданин Украины, и что ему инкриминируют. Мы также потребовали
допустить к задержанному консула и родственников”, - отметил дипломат. Ранее в этот
день официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины
Василий Кирилич агентству “Интерфакс-Украина” сообщил, что посольство Украины в
Беларуси просит Министерство иностранных дел Беларуси прояснить причины и
обстоятельства задержания украинца, находящегося на территории Белорусского
государства с деловой целью. Отметим, ПАО "Завод утяжелителей" - украинский лидер в
производстве бентонитовой продукции. Сырьевой базой предприятия является лучшее в
Украине месторождение бентонитовой глины - «Григорьевский рудник». Наш полувековой
опыт работы в отрасли и высокое качество сырья - залог успешной работы предприятия с
потребителем. Завод являеться специализированным предприятием по производству
сыпучих,
тонкомолотых
материалов
применяемых
в
различных
отраслях
промышленности: металлургической, литейной, нефтегазовой и строительной. В этих
отраслях бентонит применяется для окомкования железорудных концентратов, для
приготовления формовочных смесей и буровых растворов. В настоящее время расширяется
применение бентонита в химической промышленности, в сельскохозяйственной и
животноводческой отраслях, в виноделии. Бентонит и изделия из него используются в
различных экологических целях, для гидроизоляции, а также для очистки сточных вод и
при захоронении радиоактивных отходов.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

Литва потіснила Білорусь на ринку
нафтопродуктів України

Ринат Ахметов инициировал принудительный выкуп акций “Веско” и
Дружковского рудоуправления

Уряд ухвалив рішення щодо контролю
за обігом пального
22.11.2017

23.11.2017

Імпорт нафтопродуктів з Литви частково компенсував зниження
поставок бензину з Білорусі. Про це повідомляє Enkorr, передає служба новин
порталу epravda.com.ua
У жовтні частка імпорту литовських бензинів зросла з середньорічних 12% до 59%, а
за 19 днів листопада становила 45%. В цьому році з Литви в Україну надходить тільки А-95 і
А-98. У структурі імпорту А-95 частка Литви в перші дві декади листопада становила 69%
(21,7 тис тонн з 31,7 тис тонн). Білорусь в жовтні різко скоротила обсяг поставок в Україну
бензину через зупинку Мозирського НПЗ на плановий ремонт. Обсяг поставок бензину
марки А-92 в порівнянні із середньомісячним значенням 2017 р. обрушився на 91% - до 4
тис тонн, бензину А-95 скоротився на 73% - до 10,5 тис тонн з 40 тис тонн. Завод відновив
виробництво на початку цього місяця, але в попередніх обсягах поставки в Україну поки не
відновлено. За свідченням джерел видання, це може бути пов'язано з технологічними
складнощами при налагодженні нового каталізатора, встановленого в ході ремонту. Як
повідомлялося, у вересні ціни на пальне зросли в середньому на 1,5 грн за літр. Це було
зумовлено збільшенням вартості нафтопродуктів на європейському ринку, за ціновими
індикаторами якого працює український ринок. 6-9 жовтня роздрібна вартість бензину і
дизпального знову зросла на 0,15-1 грн за літр. 26 вересня голова Антимонопольного
комітету України Юрій Терентьєв заявив, що комітет почав запитувати необхідну
інформацію від Міненерговугілля і самостійно вивчати ситуацію на ринку світлих
нафтопродуктів для з'ясування причини зростання цін. У комітеті також заявили, що
синхронність підвищення роздрібних цін на АЗС протягом вересня може свідчити про
наявність у діях учасників ринку антиконкурентних узгоджених дій.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Vesco Limited (Кипр) выставила публичное требование к
миноритарным акционерам ПАО “Веско” и ПАО “Дружковское
рудоуправление” (оба - Дружковка Донецкая обл.) об обязательном выкупе
акций (squeeze-out).
Как указано в сообщениях эмитентов в системе раскрытия информации
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), цена выкупа
“Веско” определена на уровне 2,91 грн за одну акцию, “Дружковского рудоуправления” - 8,3
грн за 1 акцию. “Акции компаний “Веско” и “Дружковское рудоуправление” не котируются
на бирже, потому для определения рыночной цены привлечена независимая
лицензированная компания-оценщик”, - уточнили Интерфакс-Украина в Vesco Limited.
Компания отметила, что вместе с аффилированными лицами суммарно владеет в “Веско”
97,7499%, или 112 млн 515,240 тыс. акций, и в “Дружковском рудоуправлении” - 99,268%,
или 29 млн 435,857 тыс. акций. Общее количество акций “Веско” в обращении 115 млн 105,2
тыс., “Дружковского рудоуправления” - 29 млн 652,92 тыс. акций, с учетом чего на выкуп
акций мажоритарному акционеру необходимо будет направить соответственно около 7,5
млн грн и около 1,8 млн грн. Как отмечается в сообщении, Национальный депозитарий
Украины на следующий рабочий день после получения от эмитента копии требования о
выкупе устанавливает ограничение на осуществление операций в системе депозитарного
учета с акциями. Vesco Limited, в свою очередь, предоставляется 90 дней на перевод денег
на счет эскроу в банке ПУМБ, с которого миноритарные акционеры могут получить их за
свои акции в течение, минимум, трех лет. Издержки транзакции несет мажоритарный
акционер. Выплаты компенсаций миноритарным акционерам осуществляются со счета
условного хранения, открытого покупателем в банке ПУМБ. При этом продавец имеет
возможность забрать оплату за свои акции в любом отделении банка на протяжении трех
лет с момента выкупа. Все расходы, связанные с процессом выкупа и обслуживания
банковских счетов, берет на себя мажоритарный акционер или же предприятие.
Предполагается, что процесс принудительного выкупа акций ПАО “Веско” и ПАО
“Дружковское рудоуправление” будет завершен в декабре 2017 года, отметили в Vesco
Limited. ПАО “Дружковское рудоуправление” основано в 1993 году. Специализируется на
добыче керамической и огнеупорной глины для производства огнеупоров, а также
формовочного песка. ПАО “Веско” создано в 1994 году путем преобразования арендного
предприятия “Веселовский рудник по добыче огнеупорных глин”, основанного на базе
одноименного рудника, который был выведен в отдельное производство из состава
Дружковского рудоуправления треста “Огнеупорнеруд” в 1967 году. Компания является
крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, обладающих высокой
пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для
производства
керамической
плитки,
фарфора,
фаянса,
стекла,
хрусталя,
электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС

Метинвест почти в два раза увеличит
вагонный парк
16.11. 2017

У жовтні виробництво сталі в Україні
зросло на 5,9%
22.11.2017

Виробництво сталі в Україні в жовтні 2017 року в порівнянні з
аналогічним періодом 2016 року. збільшилася на 5,9% і склало 980 тис.
тонн. Про це повідомляє портал uprom.info
У порівнянні з вереснем 2017 року виробництво сталі зросло на 8,6%. За 10 місяців
було вироблено 8 млн 996 тис. тонн сталі, що на 4,1% менше аналогічного показника 2016
р. Виробництво чавуну в жовтні в річному обчисленні впала на 4,6% і зросло на 1,6% в
місячному виразі, склавши 1 млн 840 тис. тонн. за 10 місяців – 16 млн 381 тис. тонн.
Виробництво готового прокату чорних металів в жовтні 2017 року у порівнянні з жовтнем
2016 р впало на 14,6%, склавши 948 тис. тонн (-0,9% в порівнянні з вереснем 2017). За 10
місяців було вироблено 9 млн 812 тис. тонн прокату (-11,1%).
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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Крупнейшие налогоплательщики
в сфере ГМК
13.11.2017

Производственные показатели украинских металлургов ушли в
“минус”. За І полугодие выплавка чугуна уменьшилась на 21% (до 9,4 млн т),
стали - на 12% (до 10,3 млн т), а производство проката - на 20% (до 8,7 млн
т) по сравнению с показателями аналогичного периода 2016 г.
Это связано с тем, что из статистического баланса выпали металлургические
предприятия, расположенные на неподконтрольной территории Донбасса. А тем, кто
остался в “обойме”, большую часть рассматриваемого периода пришлось работать в
условиях неблагоприятной мировой конъюнктуры - ценовой рост произошел в середине
июня. В целом, по данным Государственной фискальной службы, в первом полугодии
текущего года предприятия горно-металлургического сектора уплатили в бюджеты всех
уровней 10,6 млрд грн. налогов. Комбинат “АрселорМиталл Кривой Рог” (“АМКР”) увеличил
на 29% (до 1,228 млрд грн.) сумму налогов, уплаченных в Сводный бюджет. При этом
комбинат входит в десятку лидеров по уплате налога на прибыль - объем выплат составил
417 млн грн. Собственно, увеличение платежей “АМКР” обусловлено именно ростом сумм
налога на прибыль (за полгода - на 329 млн грн.), а также НДС, который был уплачен на
таможне при импорте сырья и материалов (за полгода - на 547 млн грн.) и других налогов.
Увеличение налоговых платежей стало возможным благодаря стабилизации финансовой
ситуации в стране и улучшению конъюнктуры на мировых рынках металлопродукции (по
сравнению с первым полугодием 2016 г.), что, в свою очередь, позволило стабилизировать
и даже несколько улучшить финансовые результаты. Невозможность поставлять уголь и
другое сырье из неподконтрольной части Донбасса привела к вынужденному
наращиванию импорта этой продукции, а это,в свою очередь, - к увеличению НДС при
импорте. “По предварительным оценкам, общая сумма платежей “АМКР” в бюджеты всех
уровней и внебюджетные целевые фонды составит около 7,7 млрд грн., тогда как в 2016 г.
эти выплаты были на уровне 6,3 млрд грн.”, - прогнозируют в компании. Входящий в Группу
Метинвест комбинат “Запорожсталь” перечислил 827,0 млн грн. налогов и сборов в Сводный
бюджет страны. Хотя эти выплаты и меньше на 31%, чем за первое полугодие 2016 г. Как
объяснили на комбинате, основной причиной сокращения налоговых отчислений является
изменение порядка уплаты налога на прибыль. Еще один меткомбинат группы Мариупольский меткомбинат им.Ильича нарастил налоговые выплаты на 4% - до 291,0
млн грн. В то же время наибольший прирост налоговых отчислений - на уровне 83% - был
зафиксирован у еще одного актива Метинвест - комбината “Азовсталь”. Это позволило
предприятию в первом полугодии уверенно “зайти” Топ-100 налогоплательщиков и занять
в нем 74-е место. В аналогичном рейтинге за I квартал 2017 г. у “Азовстали” 108-е место, а
по налоговым итогам 2016 г. - 111-е. В пресс-службе комбината прогнозируют, что по
итогам 2017 г. налоговые отчисления “Азовстали” будут больше, чем в 2016 г. И это при
том, что еще нынешней весной из-за транспортной блокады Донбасса азовским
металлургическим комбинатам грозила полная остановка мощностей.
Читать полностью >>>
По материалам business.ua

Группа Метинвест приняла решение о приобретении 1800
полувагонов в 2017-2018 гг. Вагонный парк компании увеличится почти в
два раза и составит около 4 тысяч единиц.
Такое решение вызвано необходимостью уменьшить негативные последствия для
Группы от дефицита подвижного состава на рынке Украины, одной из причин которого
стало ухудшение оборачиваемости вагонов на сети железных дорог Украины в 2012-2017
годах. Поставка первой партии из 800 полувагонов запланирована до конца 2017 года,
остальной части – в первом полугодии 2018 года. Всего для доставки сырья и отгрузки
готовой продукции предприятиям Метинвеста необходимо около 18,5 тысяч полувагонов.
С приобретением нового подвижного состава обеспеченность Группы собственным
вагонным парком достигнет 20%. Еще около 50% потребности обеспечит стратегический
партнер Группы Метинвест – ООО «Лемтранс». Потребность в оставшихся 30% полувагонов
планируется закрыть в первую очередь за счет подвижного состава «Укрзализныци». Как
сообщалось ранее, Группа Метинвест и компания «Лемтранс» подписали соглашение о
сотрудничестве на три года. До конца 2020 года «Лемтранс» гарантирует обеспечить
собственным парком около 50% потребностей Группы Метинвест в полувагонах. В рамках
соглашения «Лемтранс», помимо обеспечения Метинвеста полувагонами, также будет
осуществлять управление и технический менеджмент для всех полувагонов горнометаллургического холдинга. Это включает в себя оказание транспортно-экспедиторских
услуг, информационное сопровождение, а также ремонт подвижного состава Группы.
Подписанное соглашение учитывает опыт предыдущего трехлетнего сотрудничества двух
компаний и предусматривает новые взаимовыгодные возможности.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра МЕТИНВЕСТа
Польские СМИ сообщили об интересе Weglokoks
к покупке ISD Huta Czestochowa
20.11.2017

Польская государственная промышленная группа Grupy Kapitalowej
Weglokoks заинтересована в покупке металлургического комбината ISD Huta
Czestochowa, входящего в украинскую корпорацию «ИСД».
Как пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna без указания источника
информации, интерес Weglokoks к Huta Czestochowa, которая является крупнейшим
производителем металлопроката для судостроения, машиностроения и строительной
отрасли, обусловлен стратегией группы на расширение своего присутствия в
металлургическом бизнесе. Издание напоминает, что год назад менеджмент Weglokoks
объявил о создании дочерней компании Slaskie Huty Stali (Silesian Steel Works), в которую
сейчас входят три актива: металлургические заводы Huta Labedy и Huta Pokoj, а также
прокатный стан Walcowni Blach Grubych Batory. «Мы изучаем различные сценарии и
возможности в стальном векторе, но в настоящее время нет никакой конкретики. Сейчас
мы сфокусированы на возобновлении производства на прокатном стане Batory в Хожуве и
консолидации металлургических активов», - сообщил изданию пресс-секретарь Weglokoks
Павел Чиж (Pawel Cyz). Weglokoks – одна из крупнейших польских промышленных
компаний и крупнейший экспортер энергетических углей. Группа работает, главным
образом, в трех секторах: добыча угля, логистика и металлургия. Напомним, Правительство
Венгрии подтверждает свои намерения произвести обратный выкуп металлургического
комбината ISD Dunaferr (г.Dunaujvaros), входящего в корпорацию «Индустриальный союз
Донбасса». Об этом в ходе заседания экономического комитета Национального собрания
Венгрии (Orszaggyules) заявил министр национального развития страны Миклош Шестак
(Miklos Sesztak), передает венгерское издание dunaujvaros online. «Dunaferr будет выкуплен
правительством полностью, но собственники не высказывают желания продавать завод», сказал он. По его словам, ситуация на предприятии становится все хуже и хуже. С 2011 году
комбинат показал убытки более чем на 90 млрд. форинтов ($334 млн.), его обязательства
достигли 222 млрд. форинтов ($825 млн.). Напомним, что первый раз Венгрия попыталась
вернуть ISD Dunaferr в госсобственность в августе 2013 года. Тогда министр экономики
страны Михай Варга направил руководству комбината письмо, в котором сообщил, что
правительство поручило ему безотлагательно начать переговоры относительно покупки
актива. В 2016 году Венгрия повторила попытку.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
ГК «Метинвест» выплатил по евробондам $46,6 млн
процентов и $10,1 млн основной суммы
20.11.2017

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» підвищує свою конкурентоспроможність на світових ринках
15.11.2017

ПАТ «АМКР» стало першим в світі гірничо-металургійним
підприємством повного циклу - володарем двох сертифікатів: відповідності
системі менеджменту сталого розвитку та системі відповідального сорсингу
за стандартом BES 6001.
Наявність цих сертифікатів стане додатковою перевагою ПАТ «АМКР» перед
конкурентами в будівельному сегменті, під час вибору постачальників металопродукції для
найбільш відповідальних проектів будівництва по всьому світу. Сертифікати відповідності
розміщені на сайті сертифікаційного органу Великобританії - компанії CARES. Анастасія
Татарульєва, заступник гендиректора з маркетингу та збуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий
Ріг»: «Наше підприємство успішно пройшло два етапи сертифікаційного аудиту CARES, що
стало важливим моментом для всіх нас. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в черговий раз
підтвердило високу якість своєї металопродукції та відповідність найбільш суворим
стандартам. Завдяки злагодженій роботі всієї нашої команди ми можемо пишатися цим
досягненням. Наявність даних сертифікатів значно підвищить нашу конкурентоспроможність і посилить позиції компанії на світових ринках збуту металопродукції». Міжнародний
стандарт BES 6001 розроблений в Великобританії з метою оцінки відповідального підбору
ресурсів в ланцюжку поставок і для можливості оцінити товарну стратегію компанії за
критеріями соціальної, економічної та екологічної стійкості.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Горно-металлургическая группа «Метинвест» выплатила по новым
евробондам со сроком обращения до 31 декабря 2021 года $56,7 млн,
сообщила группа на веб-сайте Ирландской фондовой биржи.
Согласно сообщению, указанная сумма состоит из $26 млн 445,135 тыс. процентного
дохода за период с 18 августа по 18 ноября 2017 года, $20 млн 138,338 тыс. ранее
капитализированного процентного дохода, а также $10 млн 108,252 тыс. в счет погашения
основной суммы. После указанной выплаты общий объем выпуска сократился до $1 млрд
187,124 млн. Как сообщалось, «Метинвест» в конце мая 2016 года согласовал с комитетом
кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и PXF-финансирования. Соглашение
предполагало конвертацию всех трех выпусков еврооблигаций в единый выпуск со сроком
обращения до 31 декабря 2021 года и четырех синдицированных кредитных линий по PXFфинансированию - в одну кредитную линию. В конце марта 2017 года компания выпустила
единый новый выпуск еврооблигаций на сумму $1 млрд 197 млн 232,103 тыс. и оформила
новую кредитную линию по PXF-финансированию на сумму $1 млрд 108 млн 795,509 тыс.
Условия обращения еврооблигаций предполагают ежеквартальное начисление
процентного дохода с выплатой 18 февраля, 18 мая, 18 августа и 18 ноября. Процентная
ставка установлена на уровне 10,875% годовых. При этом до 1 января 2019 года
гарантированно будет выплачиваться 25,7% начисленных процентов. Остальной
процентный доход будет выплачиваться при наличии у компании для этого свободных
денежных средств свыше $180 млн. При отсутствии таких средств 60,5% общей суммы
начисленных процентов будет капитализировано, тогда как остаток будет списан. С 1
января 2019 года группа намерена выплачивать весь начисленный процентный доход.
Напомним, Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической
группы «Метинвест», по итогам работы в январе-июне 2017 года снизила чистую прибыль
на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $72 млн с $90 млн.
Согласно обнародованным в среду неаудированным консолидированным результатам
финансовой деятельности, выручка компании за отчетный период возросла на 36% - до
$3,913млрд, а EBITDA - на 45%, до $839 млн. Общий долг компании снизился на 1% - до
$2,949 млрд, но возрос объем денежных средств - на 14%, до $258 млн.
«Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей
активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля, и производства кокса до выпуска
полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с
высокой добавленной стоимостью.

Читать полностью >>>

Читайте также: ГК «Метинвест» Ахметова
планирует купить завод в Европе >>>

По материалам capital.ua
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (ЗАЛІЗО, МАРГАНЕЦЬ, ХРОМ) [ГЗК]

Канадська компанія Black Iron побудує
новий ГЗК в Кривому Розі
23.11.2017

Крупнейшие налогоплательщики
в железнорудной сфере
13.11.2017

В І полугодии 2017 г. производство товарного железорудного
сырья в Украине уменьшилось на 5,4% по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г. и составило чуть более 35 млн т.
При этом на 6,3% сократились экспортные отгрузки железной руды (до 19,3 млн т).
Как отмечают в ассоциации “Укрметаллургпром”, в І полугодии 2017 г. отрасль регулярно
сталкивалась с проблемой дефицита полувагонов “Укрзалізниці”, а к окончанию лета под
угрозой оказалась работа криворожских горно-обогатительных комбинатов. Нехватка
железнодорожных вагонов могла привести к срыву экспортных контрактов. Застрахованным от неравномерного распределения полувагонов железнодорожного монополиста
оказался разве что Полтавский ГОК, располагающий собственным вагонным парком (более
2,2 тыс. единиц вагонов и 205 думпкаров). Однако эти трудности не помешали украинским
рударям сработать “в плюс” в нынешнем году и нарастить налоговые отчисления в бюджет.
Лидер среди крупнейших налогоплательщиков в сегменте - Южный ГОК. В первом
полугодии 2017 г. он уплатил в Сводный бюджет более 1,3 млрд грн., что на 581%
превышает показатель первого полугодия 2016 г. При этом львиная доля всех отчислений
(83%) - налог на прибыль. Горнодобывающие предприятия, входящие в структуру Группы
Метинвест (Северный и Центральный ГОКи), также существенно нарастили налоговые
выплаты. Это позволило предприятиям не только попасть в Топ-100 крупнейших
налогоплательщиков, но и занять там верхние позиции в рейтинге (если сравнивать с
итогами 2016 г.). Основной причиной, позволившей осуществить данный “скачок”, стало
увеличение выплат по налогу на прибыль. Игроки отмечают, что конъюнктура мировых
рынков железорудного сырья в нынешнем году несколько улучшилась, и это позволило
украинским предприятиям улучшить свои финансовые результаты. В Метинвесте
ожидают, что по итогам 2017 г. горнодобывающие компании увеличат налоговые выплаты
более чем в 1,3 раза по сравнению с 2016 г. Замыкает Топ-5 крупнейших
налогоплательщиков железорудного сегмента Полтавский ГОК с показателем 332,7 млн
грн. (на 39% больше, чем в первом полугодии 2016 г.). При этом в пресс-службе комбината
отметили некорректность данных ГФС и уточнили, что в первом полугодии Полтавский
ГОК уплатил 424,2 млн грн., что на 34% больше, чем в первом полугодии 2016 г. Как
объяснили на комбинате, серьезная девальвация национальной валюты (в три раза за
2014-2016 гг.) привела к значительным курсовым убыткам и, как следствие, к
накопленным убыткам предприятия. А начиная с 2016 г. убытки за предыдущие периоды
были перекрыты положительными результатами операционной деятельности. И опять же
данный позитив обеспечили растущие мировые цены на руду в 2017 г. “За 2016 г.
Полтавский ГОК уплатил 607 млн грн. налогов, а за 2017 г. планирует уплатить 900 млн
грн. (годовой прирост составит 35%)”, - отметили на предприятии.
Читать полностью >>>
По материалам business.ua
Запорожский ЖРК за 10 мес. нарастил добычу
железной руды на 1,4%

Black Iron Inc. завершила нове попереднє економічне обґрунтування
проекту будівництва Шимановського гірничо-збагачувального комбінату в
Кривому Розі загальною вартістю $ 748 млн.
Згідно з документом, будівництво рудника і збагачувального заводу планується
здійснити в два етапи. Продуктивність першої черги нового ГЗК складе 4 млн. т
високоякісного концентрату з вмістом заліза 68% і низьким вмістом домішок, витрати – $
436 млн. Друга фаза вартістю $ 312 млн. передбачає розширення потужностей до 8 млн. т за
рахунок власних коштів через три роки після введення комбінату в експлуатацію і через 5
років з початку реалізації першого етапу. Термін життя підприємства оцінюється в 20 років.
Сприятливим для проекту є і логістична складова: ж/д шляху, лінії електропередачі і
глибоководний морський порт знаходяться недалеко від родовища. Згідно ВЕО,
довгострокова ціна бенчмарк на залізну руду (62% Fe CFR Port in China) складе $61,88/т, але
вже при перевалці в морпорту “Южний” з урахуванням всіх логістичних витрат – $97,19/т.
При цьому повна вартість реалізації концентрату досягне $ 108,73/т CFR China.
Читати повністю >>>
За матеріалами prompolit.info
СевГОК отгрузил металлургам 1,5 млн тонн
окатышей премиум-класса
24.11.2017

За 10 мес. 2017 г. металлургические компании Украины и Европы
получили от Северного ГОКа, входящего в группу «Метинвест», 1,5 млн тонн
окатышей с высоким содержанием железа
Как сообщает пресс-служба «Метинвеста», продукция позволит металлургам
повысить эффективность работы доменных печей и снизить себестоимость чугуна.
Высококачественные окатыши получили в результате экспериментов с использованием
концентрата двух криворожских горно-обогатительных комбинатов – Северного и
Ингулецкого. В итоге содержание железа в продукции выросло с 63,8 до 65% и выше, а
показатели прочности увеличились с 250 до 270 кг на один окатыш. «Окатыши с
содержанием железа 65% и выше – эта еще одна возможность выхода на новые рынки
сбыта. Чтобы удерживать высокое качество продукции и наращивать объемы
производства металлургического сырья, мы совершенствуем технологии и реализуем
проекты по ремонту оборудования перерабатывающего комплекса. В начале этого года
завершили восстановительный ремонт обжиговой машины Lurgi 278А, а в ноябре начали
капитальный ремонт еще одного комплекса - Lurgi 552А. Это даст нам возможность
увеличить производство новой продукции и позволит нарастить объем выпуска окатышей
премиум-класса», - заявил генеральный директор СевГОКа Павел Тимошенко.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

16.11.2017

Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК, Днепрорудное
Запорожской обл.) в январе-октябре т.г. увеличил добычу железной руды на
1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. – до 3,668 млн тонн.
Как сообщается в информации пресс-центра комбината со ссылкой на данные
отдела контроллинга, в октябре добыто 406,2 тыс. тонн руды с содержанием железа
61,06%. "Технико-экономические показатели выполнены на 100% и более. "Минусует"
только отгрузка: из-за нехватки подвижного состава потребителям в октябре отгружено
399,2 тыс. тонн железорудного сырья, что составляет 93,7%. С начала года недоотгружено
131,9 тыс. тонн продукции", - констатируется в информации предприятия. Также
сообщается, что 27 октября состоялось расширенное заседание президиума профсоюзного
комитета ЧАО "ЗЖРК", на котором было принято решение обратиться к наблюдательному
совету с предложением о существенном повышении зарплаты с 1 января 2018 года. 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 geonews.com.ua
Британская Ferrexpo привлекла трехлетний
возобновляемый кредит на $195 млн

14.11.2017

ООО “Метинвест-Ресурс” и завод “Интерпайп НТЗ” 14 ноября 2017 г.
победили в двух аукционах по продаже металлолома, проводимых
филиалом “Центр обеспечения производства” ПАО “Укрзализныця”.
Согласно итогам конкурсов, “Интерпайп НТЗ” выиграл в аукционе на продажу 26
тыс. т легковесового металлолома вида №501, сделав три шага и предложив 163,410 млн.
грн. за лот или 6285 грн./т. Вторым участником конкурса был металлургический комбинат
“АрселорМиттал Кривой Рог”. При этом стартовая цена составляла 152,880 млн. грн. за лот
или 5880 грн./т. Шаг аукциона - 1,529 млн. грн./лот или 58,80 грн./т. В свою очередь ООО
“Метинвест-Ресурс” выиграло в аукционе на продажу 17,2 тыс. т негабаритного
крупновесового металлолома №500, сделав четыре шага и предложив 109,871 млн. грн. за
лот или 6387 грн./т. Вторым участником конкурса был меткомбинат “Запорожсталь”. При
этом стартовая цена составляла 102,684 млн. грн. за лот или 5,970 грн./т. Шаг аукциона 1,027 млн. грн./лот или 59,70 грн. т. “Укрзализныця” 4 ноября 2017 года объявила конкурс
по продаже металлолома, выставив на продажу два лота общим объемом 43,2 тыс. т.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
АМКР и «Метинвест» выиграли тендеры УЗ
на покупку металлолома
20.11.2017

17.11.2017

Ferrexpo plc. подписала соглашение о новой обеспеченной
возобновляемой кредитной линии на три года в размере $195 млн.
Организатором выделенной кредитной линии является BNP Paribas.
При этом уточняется, что кредитная линия предоставлена синдикатом из шести
международных кредиторов, будет выплачиваться в течение восьми кварталов с
окончательным погашением 31 декабря 2020 г. и предназначена для общих корпоративных
целей. "Этот новый кредит свидетельствует о прочном положении бизнеса группы и
является продолжением стратегии Ferrexpo по дальнейшему укреплению финансового
положения в условиях нестабильности цены на сырье. Кредит значительно уменьшит
средние затраты группы на привлечение финансирования и увеличит сроки погашения
долговых обязательств", - поясняет финансовый директор Ferrexpo Крис Мо (Chris Mawe),
которого цитирует пресс-служба компании. Как сообщалось, внеочередное общее собрание
акционеров ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК, Ferrexpo Poltava
Mining, Горишние Плавни Полтавской обл.), крупнейшего производителя железорудных
окатышей в Украине, 8 августа 2017 года дало согласие на совершение обществом
значительных сделок с целью обеспечения выполнения платежных обязательств Ferrexpo
Finance plc, Ferrexpo AG, Ferrexpo Middle East FZE и/или других обязанных лиц, по договору
об открытии возобновляемой предэкспортной кредитной линии на сумму до $500 млн с
процентной ставкой не выше LIBOR для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 4%
с окончательным погашением 30 сентября 2021 года. Заемщиками значились компании
Ferrexро Finance plc, Ferrexpo AG, Ferrexpo Middle East FZE, в качестве обеспечения
привлекаемых средств - ПГОК. BNP Paribas S.a. выступал в качестве координирующего
уполномоченного главного организатора и начального кредитора, доверенным лицом по
обеспечению выполнения платежных обязательств группой Ferrexpo.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Интерпайп и Метинвест выиграли тендеры Укрзализныци
по продаже металлолома

ООО «Метинвест-Ресурс» и МК «АрселорМиттал Кривой Рог» 20
ноября победили в трех аукционах по продаже металлолома, проводимых
филиалом «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця».
Согласно итогам конкурсов, ООО «Метинвест-Ресурс» выиграло в аукционе на
продажу 15 тыс. т крупногабаритного металлолома вида №510, сделав три шага и
предложив 102,270 млн. грн. за лот или 6818 грн./т. Вторым участником конкурса был
металлургический комбинат «Азовсталь». При этом стартовая цена составляла 94,2 млн.
грн. за лот или 6280 грн./т. Шаг аукциона – 942 тыс. грн./лот или 62,80 грн./т. В свою
очередь «АрселорМиттал Кривой Рог» выиграл в аукционе на продажу 7 тыс. т
металлолома №4 вида №4, сделав три шага и предложив 47,390 млн. грн. за лот или 6770
грн./т. Вторым участником конкурса был завод «Интерпайп НТЗ». При этом стартовая цена
составляла 43,610 млн. грн. за лот или 6,230 грн./т. Шаг аукциона – 436,1 тыс. грн./лот или
62,30 грн./т. Кроме того, «АрселорМиттал Кривой Рог» выиграл в аукционе на продажу 7,5
тыс. т металлолома №3 вида №3, сделав два шага и предложив 49,275 млн. грн. за лот или
6570 грн./т. Вторым участником конкурса был завод «Интерпайп НТЗ». При этом стартовая
цена составляла 45,225 млн. грн. за лот или 6,030 грн./т. Шаг аукциона – 452,25 тыс.
грн./лот или 60,30 грн./т. «Укрзализныця» 10 ноября 2017 года объявила конкурс по
продаже металлолома, выставив на продажу три лота общим объемом 29,5 тыс. т.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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 МЕТАЛОПРОКАТ

Сталеплавильный завод Пинчука за 10 месяцев
нарастил производство на треть

Китай завалил Украину некачественным
металлом
14.11.2017

Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" в январе октябре 2017 года нарастил выплавку стали, по оперативным данным, на
34,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. - до 702 тыс. тонн.
В октябре выплавлено 52 тыс. тонн стали, тогда как в предыдущем месяце - 80 тыс.
тонн. По данным компании, в 2016 году предприятие увеличило выплавку стали на 2% по
сравнению с 2015 годом - до 614 тыс. тонн. "Интерпайп Сталь" - первый металлургический
завод, построенный с нуля в Украине почти за полвека. Общий объем инвестиций составил
$700 млн. Первую плавку комплекс осуществил 17 января 2012 года. Завод является
ключевым проектом для ТКК "Интерпайп", направленным на обеспечение трубного и
колесного производства собственной стальной заготовкой. "Интерпайп" входит в десятку
крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине
производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В 2016 году "Интерпайп"
реализовал 572 тыс. тонн трубной и колесной продукции.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Метинвест представил общественности Мариуполя проект экологической
реконструкции доменной печи на «АЗОВСТАЛИ»
14.11.2017

Группа Метинвест инвестирует 2 млрд грн в реконструкцию
доменной печи (ДП) №3 на металлургическом комбинате «Азовсталь».
Ожидаемое снижение выбросов пыли составит 80%.
Дополнительно до 2021 года компания направит на реализацию природоохранных
программ на предприятии еще более 2,2 млрд грн. 14 ноября с ходом экологической
модернизации на «Азовстали» ознакомились заместитель председателя Донецкой
областной администрации Виктор Ремский, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко,
а также независимые эксперты и представители местных общественных организаций. В
процессе реконструкции доменная печь №3 будет полностью перестроена. Кожух агрегата
заменят, после чего печь оснастят самым современным оборудованием, огнеупорными
материалами и автоматизированной системой контроля производственных процессов.
Установка новой системы охлаждения замкнутого типа позволит отказаться от
использования морской воды.Вслед за четвертой и второй печами ДП №3 переведут на
пылеугольное топливо, что позволит экономить до 30 млн кубометров природного газа в
год. Система экологической защиты на ДП №3 обойдется Группе Метинвест почти в 400
млн грн. На объекте построят двухуровневый литейный двор закрытого типа с мощной
газоочисткой на основе рукавных фильтров. Подобное техническое решение уже успешно
работает на новейшей ДП №4 и позволяет на 80% эффективнее очищать дымовые газы и
достигать европейских экологических норм. После завершения реконструкции в конце
2018 года ДП №3 сможет производить 4 тыс. тонн чугуна в сутки и станет одной из самых
современных металлургических установок подобного типа на европейской территории.
Передовые технические решения позволят «Азовстали» снизить потребление природного
газа и доменного кокса. Также гости смогли убедиться, что запущенный в 2017 году
комплекс вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) в доменные печи работает с
соблюдением передовых стандартов экологической и промышленной безопасности. ...
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра МЕТИНВЕСТа

22.11.2017

Незащищенный антидемпинговыми пошлинами украинский рынок
стального проката стал жертвой агрессивной политики китайских
металлургов, поставляющих в нашу страну некачественную продукцию.
Как сообщает «Металл-Курьер», участилась практика, когда некондиционный
импортный оцинкованный и полимерный прокат пытаются выдавать потребителям за
качественный украинский прокат и использовать в сегментах, где требования к материалу
гораздо выше. Зачастую это оцинкованный прокат массой цинкового покрытия всего 40
г/кв. м, который реализуется конечному потребителю как материал с покрытием 100 г/кв.
м. Не лучше и ситуация на рынке полимерного проката, где материал с массой цинкового
покрытия и толщиной 10 микрон выдается за украинский или даже европейский прокат с
показателями 100-275 г/кв. м и 25 микрон. Эксплуатационный период изделий из такого
проката очень короткий, что создает дополнительные проблемы добросовестным
производителям кровельных и фасадных изделий из стали. По словам экспертов, на
данный момент очевидно, что ситуация требует изучения фактов демпинга и возможности
применения инструментов торговой защиты в отношении проката с покрытием. Для
сравнения, в ЕС действуют импортные пошлины на оцинкованные и полимерные рулоны
из Китая в размере 17-28,5% и 13,2-57,8%, а в России – до 5% и 6,98-20,2%, соответственно.
Украинский же рынок подобными мерами не защищен….
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Компания «Интерпайп» разработала новую линейку ж/д колес
для Европы, новую марку стали для США
24.11.2017

Промышленная компания «Интерпайп» в 2017 г. разработала новую
линейку железнодорожных колес Ultimate для европейского рынка и новую
марку стали class D для США.
Об этом сообщил Андрей Кишинский, замначальника колесо-прокатного цеха по
сквозным технологиям «Интерпайп НТЗ» в ходе конференции Tech Today Hub
«Инновационные решения для тяжелой промышленности» в Днепре в пятницу. «В этом
году R'n'D центр нашей компании разработал новую продуктовую линейку колес Ultimate с
низкой напряженностью в диске колеса, которая заменит старые конструкции на
европейском рынке», - сказал он. По его словам, продукция уже сертифицирована и
поставляется во многие европейские страны: Францию, Германию, Австрию, Чехию и так
далее. Кроме того, как отметил А.Кишинский, для североамериканского рынка
«Интерпайп» завершил сертификацию колес из новой марки стали Class D, а также ж/д оси
с нагрузкой 32,5 т/ось в соответствии с требованиями AAR. Что касается рынка СНГ, то для
него улучшены колеса с S-образным диском, а также разработаны новые решения для
локомотивных колес. По его словам, к сентябрю 2017 года «Интерпайп» в целом разработал
26 новых типоразмеров ж/д колес, 12 новых типоразмеров ж/д осей, 6 новых типоразмеров
колесных пар и 32 новых режима термообработки колес и осей.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

ХІМІЧНО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

ДМК отремонтировал одну домну, работает
тремя доменными печами

 ХІМІЯ ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ
 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

16.11.2017

Днепровский металлургический комбинат, входящий в корпорацию
"ИСД", провел капитальный ремонт третьего разряда доменной печи (ДП)
№9 и вывел ее на рабочие параметры, работает тремя домнами.
Как сообщается в информации комбината со ссылкой на администрацию доменного
цеха, с момента задувки ДП №9 после капремонта (27 октября) и на утро 13 ноября на печи
произведено 24,536 тыс. тонн чугуна. "Печь работает в соответствии с производственным
графиком", - сообщает предприятие. Как отмечается, в ходе капремонта шоткретирование
(нанесение защитного огнеупорного слоя бетона на внутреннюю поверхность
холодильных плит) было проведено автоматизированным методом - при помощи
инновационной технологии с использованием промышленного робота. К этим работам
были привлечены специалисты британской компании Сulderis, имеющей в своем арсенале
технологию роботизированной футеровки шахты печи. В свою очередь, представитель
комбината сообщил, что до остановки печи 11 октября предприятие также работало тремя
доменными печами, выплавляя около 8 тыс. тонн чугуна в сутки. После остановки печи на
капремонт суточное производство чугуна составляло около 5 тыс. тонн чугуна. В настоящее
время выплавляется около 7 тыс. тонн чугуна в сутки. ДМК в январе-октябре 2017 года
сократил выпуск проката, по оперативным данным, на 45% по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года - до 870 тыс. тонн, стали на 43,6%, до 891 тыс. тонн, чугуна - на 43,8%,
до 855 тыс. тонн, агломерата - на 51,5%, до 1,321 млн тонн. В октябре ДМК произвел 209
тыс. тонн проката, 208 тыс. тонн стали, 193 тыс. тонн чугуна, 297 тыс. тонн агломерата.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

За 10 мес. поставки сырья на «Карпатнефтехим»
составили 222 тыс. т
15.11.2017

По данным консалтинговой компании UPECO поставки сырья на
нефтехимическое предприятие «Карпатнефтехим» (г. Калуш) за 10 месяцев
составили 222 тыс. т., сообщает nefterynok.info
Из этого количества около 209,5 тыс. т пришлось на бензин газовый стабильный. За
этот период поставку сырья в адрес «Карпатнефтехима» осуществляли Волгоградский,
Пермский и Нижегородский НПЗ «Лукойла» - 204,1 тыс. т. Еще 5,23 тыс. т бензина газового
стабильного производства Белорусского ГПЗ было отгружено из Беларуси. Кроме того,
предприятие импортировало 7,65 тыс. т бензина для промышленных целей из Беларуси и
Румынии. Так, с Мозырского НПЗ было отправлено около 5,9 тыс. т, а из Румынии - 1,7 тыс.
т, предположительно произведенных на мощностях НПЗ Petrotel Lukoil. Также на завод
поступило около 4 тыс. т дизельного топлива самарской группы НПЗ «Роснефти», которые
были доставлены в Украину по нефтепродуктопроводу «Прикарпатзападтранса». Кроме
того, в адрес предприятия, через территорию Беларуси было отгружено 900 т бутана
Туймазинского ГПП («Башнефть») и 100 т изобутановй фракции Новокуйбышевской НХК
(«Роснефть»). Отметим, что поставки сырья на завод в г. Калуш начались с мая 2017 года. …
Читать полностью >>>
По материалам nefterynok.info
 ШИНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Днепровский метзавод Абрамовича
сменил акціонера
21.11.2017

Компания Evraz российского бизнесмена Романа Абрамовича
передала компании Drampisco (Кипр) 97,7% акций компании Евраз
Днепровский металлургический завод.
Как сообщается, ранее эти акции находились во владении компании Palmrose B.V. Об
этом сообщает пресс-служба компании. Изменение владельцев акций произошло 17
ноября. При этом и Drampisco, и Palmrose B.V. являются дочерними компаниями компании
Evraz. Ранее сообщалось, что Evraz приняла решение переименовать Днепропетровский
металлургический завод им. Петровского в Евраз Днепровский металлургический завод и
объявила, что не планирует продавать этот актив. Напомним, акционеры ЕВРАЗ-ДМЗ, 22
сентября 2017 г. приняли решение об увеличении уставного капитала на 175 млн грн
вследствие дополнительной эмиссии акций. Все средства будут направлены на
модернизацию производства. Согласно официальной информации компании в системе
раскрытия информации НКЦБФР, 30% средств от допэмиссии предполагается направить на
модернизацию коксохимического производства с целью увеличения объемов производства
кокса. Кроме того, 30% средств планируется направить на строительство машины
непрерывного литья заготовки с целью увеличения производства объемов товарной
продукции. Еще 25% средств пойдет на реализацию программы развития прокатного цеха
№2, оставшиеся 15% - на проведение капремонтов ж-д путей и другого оборудования.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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Суд не позволил «Росаве» разорвать договоры поручительства
по кредитам в «Финансы и Кредит»
18.11.2017

Высший хозяйственный суд не позволил компании «Росава»
разорвать договоры поручительства по кредитам в банке «Финансы и
Кредит». Об этом сообщает портал capital.ua
Высший хозяйственный суд 7 ноября т.г. оставил без рассмотрения кассационную
жалобу ЧАО «Росава» на решение апелляционной инстанции, которая также встала на
сторону банка. Речь идет о том, что банк «Финансы и Кредит» 14 декабря 2005 г. открыл
ООО «Торговый дом завода „Прогресс“» (переименовано в ООО «Прогрессгрупп»)
возобновляемую кредитную линию. В обеспечении этого кредита банк 27 февраля 2015 г.
оформил с ЧАО «Росава» два договора поручительства на суммы 28,9 млн грн и $299,7 тыс.
по кредиту на 249,66 млн грн. В июне 2015 года был подписан по этому кредиту еще один
договор поручительства - на сумму €2,59 млн. Поскольку в кредитные договоры вносились
изменения, то «Росава» в декабре 2016 г. попыталась в Хозяйственном суде Киева признать
прекращенными поручительства, которые она дала в 2015 г., ведь она не давала согласие
на увеличение своих обязательств. Третьим лицом в деле №910/22477/16 выступило ООО
«Прогрессгрупп». Хозсуд 24 января 2017 года в иске отказал. …
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

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

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

 ЛАКОФАРБОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ГК Ukravit до 2020 года планирует увеличить производство
СРЗ и микроудобрений почти в 2,9 раза

Компанія «Sniezka» відкрила сучасний
навчально-практичний центр
23.11.2017

На базі Тернопільского ВПУ №4 ім.М.Паращука відкрили сучасну
лабораторію для малярів. Навчально-практичний центр вдалося відкрити
завдяки співпраці з фірмою «Sniezka».
На умовах співфінансування, за рахунок коштів компанії та навчального закладу,
облаштували кабінет для теоретичної підготовки з використання матеріалів «Sniezkа»,
навчальну майстерню, а також кабінет і навчальну майстерню для використання
лакофарбових матеріалів фірми «VIDARON», які входять в систему «Sniezka». «Сьогодні ми
стикнулися з проблемою, коли відкриваються підприємства, але немає фахівців, які б на
них працювали. Саме тому ми працюємо над тим, щоб зробити професійно-технічну освіту
сучасною та адаптованою до потреб і вимог часу. Бо не можна тракториста навчати на
тракторі 1970-их чи початку 1980-их років, як не можна навчати комбайнера на «Ниві», тоді
як весь сучасний світ користується новими видами сільськогосподарської техніки. І
найважливіше, що, забезпечивши якісні знання, фахові працівники матимуть можливість
для самореалізації та розвитку в нашому краї, адже професійний працівник – рівнозначне
високооплачуваний працівник», – голова Тернопільської ОДА Степан Барна. Нагадаємо, 9
листопада, у «Броварському професійному ліцеї» відбулось урочисте відкриття навчальнопрактичного центру «Śnieżka». Це був вже восьмий центр в Україні, який компанія «СнєжкаУкраїна» створює у тандемі з професійно-технічними закладами України. У заході взяли
участь начальник відділу взаємодії з соціальними партнерами та виробництвом
департаменту професійно-технічної освіти МОН України Сергій Коваленко, директор
ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей» Микола Ладан, керівник відділу професійних
навчань і технічних консультацій ТзОВ
«Снєжка-Україна» Орест Жураківський,
генеральний директор ТзОВ «Снєжка-Україна» Марек Павлусь, директор з маркетингу ТзОВ
«Снєжка-Україна» Оксана Кукурудз, представники Департаменту освіти Київської ОДА,
представники місцевої влади, керівники і представники професійно-технічних навчальних
закладів з інших регіонів України.
Читати повністю >>>
За матеріалами zz.te.ua
 АЗОТНА & АМІАЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Промінвестбанк у Вищому госпсуді відновив поруку
"Рівнеазота" Фірташа
15.11.2017

У вівторок, 07 листопада Вищий госпсуд частково задовольнив
касаційну скаргу Промінвестбанку в справі №918/341/16. Про це повідомляє
служба новин порталу finbalance.com.ua
Своїм рішенням суд скасував постанову Рівненського апеляційного госпсуду від
30.06.2017 і рішення Госпсуду Рівненської обл. від 11.08.2016, якими задовольнено позов
ПАТ «Рівнеазот» і визнано недійсною поруку підприємства перед Промінвестбанком по
боргу ПрАТ "Сєвєродонецьке об`єднання АЗОТ" за кредитним договором №20-2199/2-1 від
23.07.2013; а також, відправив справу на новий розгляд у суд першої інстанції. «Рівнеазот»
свої позовні вимоги обґрунтовувало, зокрема, тим, що на дату укладання договору поруки
грошові зобов`язання по кредиту вже були порушені ПрАТ "Сєвєродонецьке об`єднання
АЗОТ", а отже спірний договір поруки не міг мати спрямованості на спонукання боржника
виконати забезпечене зобов`язання належним чином. Суди першої та апеляційної інстанції
погодилися з цією аргументацією. Натомість ВГСУ вказав, що «відповідно до умов договору
поруки, сторони за взаємною згодою вирішили укласти його щодо вже порушеного
основного зобов`язання, що прямо не заборонено чинним законодавством і є реалізацією
вільного волевиявлення сторін під час визначення умов договору».
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Одесский припортовый завод поять
остановил работу

21.11.2017

Группа компаний Ukravit, крупнейший в Украине производитель
средств защиты растений и микроудобрений, планирует увеличить
производство продукции почти в 1,9 раза – до 20 тыс. тонн.
"Мы планируем выйти на производство 20 тыс. тонн продукции через три года. По
итогам 2017 маркетингового года мы произвели 7 тыс. тонн СЗР и микроудобрений, что в
денежном эквиваленте составляет $40 млн", - сообщил собственник группы компаний
Ukravit Виталий Ильченко. По его словам, в 2018 МГ (сентябрь-сентябрь) группа планирует
выйти на 8 тыс. тонн производства продукции ($49 млн). "Из общего объема производства,
небольшой процент, около 5-7% идет на экспорт в Молдову и Грузию", - указал он. В
Молдову в 2017 г. было поставлено 215 тонн микроудобрений и СЗР на $1,2 млн, в Грузию
148 тонн на $1,2 млн. "Доля компании на рынке СЗР и удобрений Украины в этом году
составляет 9%. Через три – пять лет планируем занять 25% доли", - отметил В.Ильченко. По
оценкам Ukravit рынок средств защиты растений в Украине в 2017 году составляет $820
млн и до 2020 года может вырасти на 17%. Рынок микроудобрений в Украине в 2017 г.
группа оценивает в $150 млн. Как сообщалось, ГК Ukravit планирует в апреле 2018 г.
запустить Научно-исследовательский центр в Черкассах, инвестиции в который составят
около $5 млн. Кроме того, в сентябре 2018 г. в планах группы увеличить почти в 2,6 раза
мощности "Фабрики агрохимикатов" (Черкассы) до 25 тыс. тонн производства СЗР. По
итогам 2016 МГ группа произвела 5,6 тыс. тонн продукции стоимостью $33 млн. Группа
компаний Ukravit занимается производством и продажей пестицидов, удобрений с
микроэлементами, средств для уничтожения грызунов и бытовых насекомых.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Фосагро-Украина намерено купить своего поставщика
Полонское предприятие Агрохим
21.11.2017

ООО "Фосагро-Украина", связанное с одним из крупнейших в мире
производителей фосфоросодержащих удобрений "Фосагро" (Россия),
намерено купить 75,541061% акций ЧАО "Полонское предприятие
"Агрохим" (Хмельницкая обл.).
Как сообщается в объявлении компании в официальном издании Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), речь идет о приобретении 2
млн 560,703 тыс. акций. В документе указано, что в настоящее время у "Фосагро-Украина" и
аффилированых с ним лиц отсутствует в собственности акции "Полонского предприятия
"Агрохим". Согласно отчету ЧАО, оно предоставляет услуги по упаковке, складированию и
хранению минеральных удобрений, и "Фосагро-Украина" выступает одним из крупнейших
заказчиков его услуг. Согласно системе раскрытия НКЦБФР, владельцем указанного пакета
в 75,5411% акций выступает ООО "РосАпатитинвест" (Хмельницкий) - в прошлом один из
крупнейших в Украине продавцов фосфоросодержащих удобрений под управлением
бизнесмена Валерия Мурзы. Согласно госреестру, в настоящее время владельцем
"РосАпатитинвест" выступает кипрская G&G Couch Potato Limited, а ее конечным
бенефициаром указан Антри Антониу. Хмельницкая облгосадминистрация указывала, что
эта компания внесла инвестиции в "РосАпатитинвест" в 2016 году. G&G Couch Potato Limited
упоминается как крупный дебитор "Фосагро" (423,3 млн рублей или около $14 млн по
тогдашнему курсу) в его проспекте на конец 2011 года, не являющийся аффилированным
лицом. "Полонское предприятие "Агрохим" в 2016 году увеличило чистый доход на 25,9% до 5,41 млн грн, однако его чистый убыток возрос в 5,2 раза - до 0,76 млн грн. ООО
"Фосагро-Украина" в минувшем году нарастило выручку на 72,6% - до 3,632 млрд грн.,
сохранив чистую прибыль на уровне 147,1 млн грн. Согласно госреестру, российскому
"Фосагро" принадлежит 40% в украинском ООО, а еще по 20% принадлежит оффшорам с
Сейшел и Белиза "Велансе Холдингз Лимитед", "Мадерри Холдингз Лимитед" и "Серифос
Холдингз Лимитед", бенефициарами которых указаны Сократес Эллинас (Кипр), Георгия
Георгиу (Кипр) и Анита Месмере (Латвия).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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ОПЗ снова остановил работу. В этот раз из-за проблем с одним из
компрессоров, сообщил "Интерфакс-Украина" первый заместитель главы
правления предприятия Николай Щуриков.
"Мы начали запуск завода 26 октября – завод запустился, но 1 ноября вышел из
строя ключевой компрессор, из-за которого пришлось останавливать производство. С 1
ноября мы три раза пытались его запустить. Ремонтировали, выходили на мощность,
компрессор начинал вибрировать, приходилось останавливать. Сейчас поломку устранили,
но, к сожалению, за этот период, с 1 ноября и до сегодня, произошли изменения на рынке –
упала цена на карбамид", - сказал он. По словам Щурикова, из-за проблем с запуском
производства, группа компаний "ЭРУ" (работающая с ОПЗ по давальческой схеме) не смогла
подписать контракты на продажу конечной продукции. "На сегодня контракт с ЭРУ
действующий, они никуда не убежали, но, к сожалению, не смогли найти покупателей для
того, чтобы завод зимой работал … Если мы в ближайшее время не найдем покупателей –
запуск будет уже в начале сезона следующего года, в феврале-марте", - заместитель главы
правления ОПЗ. Ранее сообщалось, что ОПЗ снова возобновит работу на давальческих
условиях. Напомним, что в июле на ОПЗ решили остановить производство. В начале марта
2017 г. ОПЗ возобновил работу (завод был остановлен в декабре 2016 г.) по давальческой
схеме с группой компаний "ЭРУ". Эта компания обязалась поставлять ему на переработку до
60 млн куб. м газа в месяц, а полученные аммиак и мочевину продавать на внешнем и
внутреннем рынках. Как известно, Фонд госимущества не смог продать ОПЗ 18 июля 2016
года, поскольку ни одна компания не подала заявку для участия в конкурсе со стартовой
ценой 13,175 млрд грн ($ 525 млн). Послушавшись МВФ и ЕБРР правительство Украины
снизило стартовую цену ОПЗ в 2,5 раза - до 5,16 млрд грн (около $ 200 млн), и продлило
срок приватизации завода. Однако конкурс по приватизации ОПЗ не состоялся из-за
отсутствия заявок от компаний, которые ранее проявляли интерес к покупке предприятия.
Читать полностью >>>
По материалам zn.ua

Черкаський «АЗОТ» після капітальних ремонтів відновив
виробництво аміаку та карбаміду
23.11.2017

Черкаський «АЗОТ», що входить до групи OSTCHEM (об’єднує
підприємства азотної хімії Group DF), після проведення капітальних
ремонтів відновив роботу цехів А-5 та М-2.
«Увесь комплекс заходів, впроваджених у період проведення капітальних ремонтів в
основних цехах, був спрямований на відновлення ресурсу технологічного обладнання,
забезпечення його ефективної роботи в процесі виробництва. Першим до пускових
операцій став цех А-5 із виробництва аміаку. Зараз його агрегат щодоби виробляє 1300
тонн аміаку. Наступним кроком став пуск цеху М-2 з виробництва карбаміду, який уже нині
виходить на добовий виробіток продукції 1000 тонн відповідно», - коментує голова
правління ПАТ «АЗОТ» OSTCHEM Віталій Скляров. Серед основного переліку запланованих
робіт було виконано: у цеху А-5 - перезавантаження каталізатора печі первинного
риформінгу, усунення дефектів на паровій турбіні в компресорі технологічного повітря,
відновлення теплоізоляції окремих тунелів, ревізія певних вузлів, діагностика труб та інше.
У цеху М-2 - ремонт конденсатора високого тиску позиції Е202, колони синтезу позиції
R201. За технологічним ланцюгом пуск цеху А-5 дав можливість завантажити і цех М-9 з
виробництва аміачної селітри. «Збільшення добового виробітку аміачної селітри до 2800
тонн стало можливим після того, як цех А-5 з виробництва аміаку почав виробляти
продукцію. Зараз обидві технологічні нитки цеху М-9 з виробництва аміачної селітри
завантажені на повну потужність», - констатує начальник цеху М-9 Ігор Сімків. Виробіток
аміачної селітри цехом М-9 та карбаміду цехом М-2 повністю орієнтований на внутрішній
ринок і є початком напрацювання азотних мінеральних добрив для українських аграріїв під
весняну посівну кампанію 2018 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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В Конотопе хотят уничтожить
механический завод

Эксклюзивное интервью гендиректора "Сименс Украина"
Мацея Томаша Зелиньски
09.11.2017

ДП «Сименс Украина» поставляет оборудование, технологии и
комплексные решения для ключевых отраслей украинской экономики:
промышленности, энергетики, транспорта и здравоохранения.
«Динамичнее всего совместно с партнерами развиваемся в горно-металлургическом
секторе, металлургии, электроэнергетике, аграрном секторе и машиностроении. В этих
отраслях рост инвестиций значительный, и, закрывая финансовый год, (конечно, не все
цифры окончательные) могу сказать, что объемы новых заказов по сравнению с прошлым
годом у нас выросли на 28%. Это говорит о том, что наши клиенты вкладывают деньги уже
в капитальные инвестиции (CAPEX), а не только в операционные (OPEX). Поэтому я очень
горжусь 160-летней историей совместной работы с украинской промышленностью. Но еще
важнее смотреть вперед, вместе справляться с новыми вызовами, которые готовит
четвертая промышленная революция, и тем самым выводить реальный сектор экономики
Украины на абсолютно новый уровень в энергетике, аграрном секторе, ГМК,
машиностроении, автопромышленности, которая рано или поздно начнет развиваться», отвечает на вопрос лб основных финансовых итогах работы компании в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ДК "Укроборонпром" оголосив тендер на проведення
міжнародного аудиту на Prozorro
13.11.2017

"Укроборонпром" оголосив тендер на надання послуг стратегічного,
операційного, технологічного, фінансового огляду та діагностики діяльності
Концерну та його учасників.
Окрім того, переможець тендеру має також сконцентруватися над вдосконаленням
розробленої стратегії корпоративної та виробничої реструктуризації "Укроборонпрому",
підпорядкованих підприємств та товариств, а також супроводом практичного
впровадження розроблених спеціалістами рекомендацій. Завдяки цим заходам очікується
отримати реструктуризовані активи, які будуть сформовані в декілька акціонерних
холдингових компаній, кожна з яких спеціалізуватиметься на певному секторі оборонної
промисловості та матимуть можливість виходу на ринки капіталу. Таким чином, вперше в
історії України для виконання цього завдання буде залучена провідна консалтингова
компанія, або навіть консорціум компаній, світового рівня, що має потужний ефективний
досвід у роботі у сфері оборонної промисловості. Для вибору такої компанії в
"Укроборонпромі" вже створено Тендерний комітет, до складу якого увійшов фахівець
Незалежного антикорупційного комітету оборони Transparency International-Ukraine.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua
Суд визнав вимоги банків до компанії з групи "Азовмаш"
на 15,4 млрд грн
16.11.2017

31 жовтня Госпсуд м. Києва в рамках справи про банкрутство ПрАТ
«Торговий дім Азовзагальмаш» затвердив реєстр вимог кредиторів на 16
млрд грн. Суд визнав кредиторами в т.ч.
Укрексімбанк – на суму 4,96 млрд грн (з них 4,47 млрд грн – вимоги четвертої черги;
480,6 млн грн – вимоги шостої черги); Сбербанк – на суму 2,84 млрд грн (вимоги четвертої
черги); Дельта Банк – на суму 2,13 млрд грн (з них 1,93 млрд грн – вимоги четвертої черги;
196,3 млн грн – вимоги шостої черги); Альфа-Банк – на суму 1,74 млрд грн (вимоги
четвертої черги); Райффайзен Банк Аваль – на суму 1,56 млрд грн (з них 1,27 млрд грн –
вимоги четвертої черги; 288,7 млн грн – вимоги шостої черги); Укрсоцбанк – на суму 1,46
млрд грн (вимоги четвертої черги); ОТП Банк – на суму 753,5 млн грн (з них 600,6 млн грн –
вимоги четвертої черги; 152,9 млн грн – вимоги шостої черги); ПрАТ "Азовелектросталь" –
на суму 593,5 млн грн (вимоги четвертої черги); ПАТ "Азовмаш" – на суму 209,3 тис грн (з
них 206,5 тис грн – вимоги четвертої черги). За даними держреєстру, кінцевими
бенефіціарами ПрАТ «Торговий дім Азовзагальмаш» є Azovmashinvest Holdings Limited та
Світлана Савчук. Вони ж у держреєстрі значаться кінцевими бенефіціарами ПАТ «Азовмаш».
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
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Меткомбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» создает
ООО «Литейно-механический завод»
20.11.2017

МК «АМКР» на базе собственных цехов открывает новое предприятие
ООО «Литейно-механический завод» для производства запчастей высокого
качества для собственных потребностей и внешних заказчиков.
Согласно пресс-релизу предприятия, «Литейно-механический завод» создается как
самостоятельная бизнес-единица с полным циклом: от производства жидкой стали с
использованием электродуговых печей до готовых запчастей и машиностроительного
оборудования. Основное внимание будет сконцентрировано на: повышении качества
производимой продукции; повышении конкурентоспособности за счет оптимизации
бизнес-процессов; снижении себестоимости продукции; расширении мощностей и
ассортимента продукции; повышении производительности труда. «В структуру нового
завода войдут подразделения центрального департамента по содержанию и ремонтам ЦПИ, ФСЛЦ, ФЧЛЦ, РМЦ №1,2, РМЦ №3, ЦМК. С 2011 г. высококвалифицированные
специалисты данных цехов успешно выполняют заказы для предприятий группы
АрселорМиттал: АрселорМиттал Аннаба (Алжир), АрселорМиттал Алаберия (Испания),
АрселорМиттал Темиртау (Казахстан), АрселорМиттал Зеница (Босния и Герцеговина),
АрселорМиттал СервисГруп (Польша), АрселорМиттал Ласаро-Карденас (Мексика),
АрселорМиттал Бремен (Германия)», - говорится в сообщении. Как отметили на АМКР,
выполнены заказы для предприятий атомной промышленности Франции - Индастил
Крезот и Индастил Лоире, горнодобывающих предприятий США – Интернешнл Майн.
«Реализовываются заказы для украинских машиностроительных предприятий,
обеспечивающих оборудованием компании групп «Метинвест», «Корум» и других. Создание
самостоятельной бизнес-единицы позволит значительно увеличить объемы поставок
изготавливаемой продукции, определить приоритетные направления и расширить
ассортимент продукции», - подчеркивается в пресс-релизе. Основные виды производимой
продукции: чаши, колосники, изложницы, поддоны, брони, зубья, фасонное литье,
механические изделия и др. Запчасти и изделия собственного производства в первую
очередь будут обеспечивать потребности нашего предприятия и позволят
минимизировать их закупки со стороны, снизить долю аварийных заказов, что в свою
очередь положительно скажется и на надежности работы оборудования и себестоимости
металлургической продукции. Запланированы инвестиции в закупку дополнительного
современного оборудования для своевременного выполнения важных заказов. «Будут
проведены структурные изменения и перевод сотрудников указанных цехов в состав
нового завода. Данный процесс уже начат с ноября 2017 г. и его завершение планируется в
апреле 2018 г. Весь процесс будет проводиться согласно законодательству Украины с
привлечением представителей профсоюзных организаций предприятия», - отмечается в
сообщении. Положительный опыт создания собственных активов по производству
запасных частей уже успешно реализовали компании как за рубежом, так и в Украине:
предприятия группы АрселорМиттал в Чехии, Польше и Казахстане, МЕТИНВЕСТ - КРМЗ (г.
Кривой Рог), МРМЗ (г. Мариуполь), ПРОМСЕРВИС (г. Мариуполь, г. Кривой Рог), ЗЛМЗ (ПАО
«Запорожсталь», г. Запорожье). На сегодня все они уверенно развиваются и движутся
вперед, ежедневно подтверждая правильность принятого решения. …
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
На Львівщині ввели в експлуатацію нові ливарні потужності
«Бориславського заводу «РЕМА»
24.11.2017

Візит першого заступника голови ХОДА Марка Беккера на
ДНВП "Об'єднання Комунар"
15.11.2017

В середу, 15 листопада 2017 р. ДНВП "Об'єднання Комунар" відвідав
перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації
(ХОДА) Марк Беккер.
Під час візиту в.о. генерального директора ДНВП "Об'єднання Комунар" Яременко
А.С. ознайомив першого заступника керівника області з виробничими можливостями
механоскладального цеху по залізничній продукції, цеху по виробництву лічильників
обліку витрат електроенергії і води, конструкторськими розробками НТ СКБ «ПОЛІСВІТ»,
розповів про продукцію що випускається, перспективи розвитку на найближчий час. Після
цього Марк Беккер провів робочу нараду з керівництвом ДНВП "Об'єднання Комунар". В
ході наради були обговорені питання виконання підприємством державної космічної
програми, державного замовлення в залізничній і оборонній сферах, участі у програмі
імпортозаміщення. Особливу увагу було приділено питанням розвитку соціальної сфери. По
результатам зустрічі була досягнута домовленість про більш тісну кооперацію керівництва
ДНВП "Об'єднання Комунар" з органами державної влади у вирішенні економічних і
соціальних проблем підприємства.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ДНВП "Об'єднання Комунар"
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Уникальному авиастроительному предприятию – Конотопский
механический завод – нужно только 8 тыс. грн для восстановления работы.
Об этом сообщает портал verhovenstvo.com
Предприятие является структурным подразделением Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАП). Предприятию, чтобы
восстановить электроснабжение, нужно лишь 8 тыс. грн для, чтобы продолжить работы. Но
в Харькове не позволяют перечислить эти средства. Мэр Конотопа Артем Семенихин и
рабочие завода надеются, что Степан Синагурский, директор ХГАП, филиалом которого
является предприятие, разблокирует его работу.
Читать полностью >>>
По материалам verhovenstvo.com

Одним з основних видів діяльності підприємства є виробництво
запасних частин до поршневих газомотокомпресорів, які використовуються
на підприємствах з видобутку, транспортування та переробки газу.
Поряд з іншими видами продукції, «Бориславський завод «РЕМА» є одним з
провідних в Україні виробників широкого спектру запчастин до верстатів-гойдалок, які
застосовуються для приводу скважних штангових насосів для видобутку нафти. «Сьогодні
на Львівщині ми отримали новий подих і у регіональному розумінні відновлення
промислового виробництва. Те, що зроблено вашими руками, заслуговує і подяки, і
впевненості у завтрашньому дні, а також довіри до держави, адже більше 41 млн інвестицій,
вкладені у це підприємство. Я горджуся тим, що ми непереможні, що цінності нашої нації,
Львівщини, історичної пам’яті завжди будуть базовими. На базі цих цінностей ми будемо
будувати нову промисловість, модернізовану і перспективну», – наголосив перший Віцепрем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів. Із
відкриттям підприємства керівництво і працівників привітав голова Львівської ОДА Олег
Синютка. «Ви сьогодні тут своїми руками творите маленьке диво. Коли з гарячого металу
створюється якась річ – це вражає. Я дуже хочу, щоб ми вірили у себе. Ми сьогодні можемо
впевнено сказати нашим сусідам, що підручники з історії України будемо писати лише ми,
бо це наша історія. Дуже важливо, щоб ми у це вірили і з цією вірою обов’язково
переможемо», – зазначив Олег Синютка. Також суттєвою частиною діяльності підприємства
є виробництво запчастин для автомобільного та залізничного транспорту, трамваїв. Окрім
того, «Бориславський завод «РЕМА» продовжує розробляти і виробляти нові види
медичного обладнання. Загальна кількість працівників на підприємстві складає 187 осіб із
середньомісячною заробітною платою 10 500 гривень. Серед довгострокових партнерів і
замовників «Бориславського заводу «РЕМА» – провідні підприємства та дочірні компанії
Укртрансгаз, Укргазвидобування, Укрнафта, Укравтогаз і багато інших. Наявність
висококваліфікованих інженерів в конструкторських і технологічних службах
підприємства, в поєднанні з універсальною виробничою базою, дозволяє заводу швидко
перебудовуватися на освоєння нових видів продукції. «Ми можемо похвалитися тим, що в
нас працюють найкращі спеціалісти. Деякі від дня заснування, а це вже майже 30 років.
Більше того, праця тут для декого – це вже сімейна справа, бо діти продовжують ремесло
своїх батьків. Скажу, що свою продукцію ми постачаємо в Прибалику, Білорусь, Казахстан,
Азербайджан, Румунію, Болгарію», – зазначив голова правління підприємства Василь Німас.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

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

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

 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 ФУНКЦІОНАЛЬНА ТЕХНІКА

Corum Group изготовил крупную партию крепи
для компании «Донской Антрацит»

Фирма нардепа из Хмельницкой области
подозревается в мошенничестве
21.11.2017

На Хмельнитчине фирма нардепа Сергея Лабазюка приватизировала
государственный
завод
через
мировое
соглашение,
сообщает
Depo.Хмельницкий со ссылкой на "НГП".
ГУ Нацполиции в области подозревает ликвидатора государственного предприятия
"Завод "Маяк" (с. Гвардейское, Хмельницкий р-н) и служебных лиц ООО "Инвестиционная
компания "Витагро" в скрытой приватизации госпредприятия. Открыто и уголовное
производство по ч. 3 ст. 190 УКУ - мошенничество. Следствие считает, что в нарушение
требований ч. 7 ст. 77 Закона Украины "О восстановлении платежеспособности должника
или признании его банкротом", Хозяйственный суд Хмельницкой области 23 июня 2016 г.
во время рассмотрения дела о банкротстве умышленно заключил заведомо убыточное для
государственного предприятия мировое соглашение между ГП "Завод "Маяк", кредиторами
и третьим лицом - ООО "Инвестиционная компания "Витагро", владельцем которого
является народный депутат Сергей Лабазюк. Согласно мировому соглашению, "Витагро"
уплатило долги "Маяка" перед кредиторами и взамен получило в собственность все
имущественные активы указанного предприятия. В результате указанных действий
фактически произошла скрытая приватизация государственного предприятия, чем нанесен
ущерб государству, сумма которого устанавливается. После ликвидации всех долгов
"Витагро" становится владельцем части имущественных активов ГП "Завод "Маяк" общей
оценочной стоимостью 1,1 млн грн. Сюда входят здания, сооружения, передаточные
устройства и оборудование завода.
Читать полностью >>>
По материалам khm.depo.ua
 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
 ЕЛЕКТРОНІКА
 КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ

16.11.2017

«Корум Дружковский машиностроительный завод» поставил 162
секции крепи 2КД90Т для шахты «Дальняя», которая принадлежит
компании «Донской Антрацит» (ДТЭК).
Это самый масштабный заказ крепи, выполненный предприятием в 2017 г. При этом
специалистам удалось опередить график и произвести оборудование почти на месяц
раньше контракта. Крепь 2КД90Т отличается специальным исполнением, обусловленным
требованиями заказчика и особенностями работы на конкретном объекте. В частности,
секции укомплектованы наиболее современной и мощной системой автоматизированного
электрогидроуправления, которая обеспечивает высокую скорость и надежность
крепления. Отсюда напрямую зависит безопасность шахтеров и производительность труда.
Использование такой крепи в проходческом комплексе оборудования позволяет достичь
высоких показателей добычи - 3500-4000 тонн/сутки. «Крепь с аналогичной системой
управления уже успешно применяется на шахте «Дальняя», – комментирует директор по
маркетингу и продажам Corum Group Михаил Потапов. – Первую поставку мы осуществили
в 2013 году, и повторный крупный заказ – свидетельство высокого качества нашего
оборудования и подтверждение статуса Corum как надежного партнера на рынке горного
машиностроения». Шахтные крепи – один из ключевых продуктов Дружковского
машиностроительного завода, они известны высокой надежностью, технологичностью,
удобством в эксплуатации и большим ресурсом работы. А возможность модифицировать
оборудование под конкретные шахты повышает его потребительскую ценность.
Специалисты Corum произвели оборудование в рекордные сроки – с опережением графика
более чем на три недели. Это стало возможным благодаря оптимизации процессов на всех
этапах: от стадии приема заказа до отгрузки готовой техники клиенту.
Читать полностью >>>
По материалам e-finance.com.ua
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Подготовка к приватизации: Чистая прибыль "Турбоатома"
в 2018г должна превысить 763 млн грн.

Японська компанія відкрила ще один
завод автодеталей в Україні
22.11.2017

Японський постачальник автодеталей Fujikura відкрив друге в
Україні власне виробництво – на цей раз у Немирові Вінницької області. Про
це повідомляє портал uprom.info
Поки Fujikura не планує будівництво власного заводу і буде налагоджувати
виробництво в порожніх цехах компанії Nemiroff. Орієнтовно буде створено 500 нових
робочих місць, на які вже є 400 співробітників, які пройшли стажування у Львові. У
Немирові вони будуть займатися автопроводкою для кількох європейських
автовиробників. Компанія Fujikura була заснована 1910 році, основні напрямки діяльності –
виробництво електронних компонентів для обчислювальної техніки і мереж, автомобільної
промисловості та оборонного сектора.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 ЦИФРОВА. РАДІОТЕХНІЧНА. КОМП'ЮТЕРНА. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА & ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Hansa установила в Киеве теплую
остановку
14.11.2017

Техника Hansa этой зимой будет согревать не только
свежеиспеченными вкусностями, но и, в прямом смысле, дарить тепло
людям. Об этом сообщает портал sostav.ua
Почувствовать тепло Hansa можно на бул. Леси Украинки, 26 на самой теплой
остановке Киева. Под крышей остановочного комплекса установлены инфракрасные
обогреватели, напоминающие нагревательные элементы в духовке. Помогают в
осуществлении интегрированной кампании агентства группы TWIGA Ukraine.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
Візит Посла до компанії
«Філіпс»

17.11.2017

Чистая прибыль ПАО "Турбоатом" (Харьков), более 75% которого
принадлежит государству, в 2018 г. должна составить более 763 млн грн, а
объем производства должен вырасти на 6%.
Как сообщается в пресс-релизе Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины
со ссылкой на его главу Виталия Трубарова, соответствующие показатели заложены в
финансовый план предприятия на 2018 г., утвержденный правительственным комитетом.
Финпланом также предусмотрена доля экспорта 37% и рост на 10% административных
расходов, которые должны быть направлены на повышение оплаты труда. Как сообщалось,
в 2017 г. чистая прибыль "Турбоатома" составила 1 млрд 0165,3 млн грн. По словам
В.Трубарова, "Турбоатом" запланирован к приватизации в 2018 году, и в настоящее время
Кабмин определяет размер пакета акций к продаже. "Государство владеет 75,2% акций
данного предприятия. Какой пакет будет предложен инвесторам – будет это контрольный
или полный пакет, или частичный, - определит правительство, но Фонд рассчитывает на
приватизацию "Турбоатома", - отметил В.Трубаров. "Турбоатом" - единственный в Украине
производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций.
География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.
Крупным миноритарным владельцем является венчурный инвестфонд "Седьмой" под
управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с Константином Григоришиным.
Он владеет 15,34% акций. Как сообщалось, утвержденный правительством финансовый
план ПАО "Турбоатом" на 2017 год предполагает чистую прибыль в размере 704,566 млн
грн (без учета внеплановых доходов и расходов на курсовые разницы), EBITDA - 841 млн
грн, чистый доход от реализации - 2 млрд 341,98 млн грн (с учетом доли экспортных
операций по курсу 27,2 грн/$1), что на 8,6% выше плана 2016 года, доля экспорта – 33,2%.
По итогам января-сентября текущего года "Турбоатом" получил чистую прибыль 625,99
млн грн, что на 6,6% больше аналогичного показателя за тот же период 2016 года, чистый
доход за возрос на 19,4% - до 1 млрд 508,8 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ОБЛАДНАННЯ інше

Стартап з українським засновником створив 360′
об’єктив для IPhone

17.11.2017

В рамках робочої поїздки до м.Ендховен Посол України в Нідерландах
Всеволод Ченцов здійснив візит до компанії «Філіпс». Про це повідомляє
Посольство України в Королівстві Нідерланди
Керівник дипустанови провів зустріч з Старшим директором з питань урядових
відносин та розвитку бізнесу В.Розенбергом, в ході якої було обговорено стан та
перспективи реалізації проектів «Філіпс» в Україні, а також ознайомився із передовими
розробками компанії в сфері діагностики та лікування захворювань. За результатами візиту
було досягнуто низку практичних домовленостей.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

22.11.2017

Fishball - це об’єктив для iPhone, який дозволяє робити 360-градусне
відео, використовуючи камеру смартфону. Про це повідомляє служба новин
порталу uprom.info
Засновниками Fishball є українець Юрій Прядко, американець Тоні Сгрой та Сора
Эклан з Південної Кореї. Наразі команда збирає гроші на платформі Indiegogo з метою
запуску винаходу у масове виробництво. Зараз об’єктив можна купити за 39$, після його
надходження до роздрібної торгівлі – 99$. Fishball використовує лише камеру iPhone та
спеціальну оптику, в якій лінзи та дзеркала зроблені таким чином, щоб відправляти на
матрицю зображення з двох різних кутів. Після цього додаток Fisheye створює зображення
у 360 градусів. За допомогою додатку, користувач може завантажити зображення, або відео
у Facebook, YouTube, Twitter. …
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Український Ajax став кращою охоронною
системою в світі
23.11.2017

Український стартап Ajax Systems отримав нагороду на одній з
найбільших профільних премій Security & Fire Excellence Awards. Про це
повідомляється в прес-релізі компанії.
Система з'явилася всього три роки тому, але в ході конкурсу Ajax Systems змогла
випередити такі відомі компанії як Pyronix, Axis, Avigilon, Tyco, Ontech. Ajax - бездротова
система безпеки, яка захищає від проникнення, пожежі і затоплення. Сучасна, естетична і
проста у використанні, при цьому відповідає всім вимогам професійних систем безпеки.
Продукти компанії розробляються і виробляються в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Dubai Airshow 2017 – підготовка до серійного виробництва АН-132,
фурор АН-70 та інші стратегічні домовленості
20.11.2017

Харьковский завод получил сертификат
Минобороны
09.11.2017

Государственное предприятие "Харьковский машиностроительный
завод "ФЭД" 27 октября получил сертификат Минобороны. Об этом
сообщили на предприятии.
Документ свидетельствует о том, что Минобороны одобряет участие "ФЭД" в
техническом обслуживании и ремонте авиационной техники государственной авиации
Украины, выпускаемой на предприятии. Сертификат подписал первый заместитель
министра обороны Украины Иван Руснак. "Документ дает приоритет в получении заказов,
позволяет дополнительно загружать производственные мощности", - отметили на заводе.
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua
Американська Oriole Capital Group інвестує $150 млн
у виробництво Ан-74 на ХДАВП
13.11.2017

Американська Oriole Capital Group інвестує $150 млн у розвиток
виробництва сімейства багатоцільових транспортних Ан-74 максимальною
вантажопідйомністю 10 тонн різних модифікацій.
Відповідної домовленості між американською компанією та "Укроборонпромом"
досягнуто на XV Міжнародній авіакосмічній виставці Dubai Air Show-2017, що проходить 1216 листопада в Дубаї (ОАЕ). В рамках домовленості, ДП "Харківське державне авіаційне
виробниче підприємство" (ХДАВП), що входить до "Укроборонпрому", отримає замовлення
у розмірі $150 млн на серійне виготовлення модифікацій Ан-74, а Oriole Capital Group право на інвестиції у виробництво, модернізацію та збут цих літаків. Компанію Oriole Capital
Group LLC створено в червні 2017 р. Її основна спеціалізація - інвестування та підтримка
інноваційних авіаційних проектів у всьому світі. "Укроборонпром" додає, що Oriole Capital
Group була заснована керівниками Wamar International (багатопрофільна виробнича та
сервісна компанія, зайнята у виробництві бронеавтомобілів, газових турбін і технологій
авіаційної оптимізації) та Aero-Pioneer Group (компанія з авіалогістики та сервісу, що має
повітряні судна та експлуатує їх у Західній Африці та сусідніх країнах для урядів, НДО та
приватних корпорацій). Команда Oriole Capital Group включає людей із досвідом
керівництва в таких компаніях і організаціях, як Boeing, Hawker-Beechcraft, Cessna, Thales,
United Airlines, Textron Aviation, Raytheon та FAA, зазначає "Укроборонпром".
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
НАУ купив український літак
за 2,5 мільйона
14.11.2017

Національний авіаційний університет 6 жовтня за результатами
тендеру замовив ТОВ «Авіаційна виробнича компанія Степури і Гапановича
«Скаетон» технічний засіб навчання за 2,48 млн грн.
Цьогоріч в аеропорт «Антонов» поставлять учбовий надлегкий двомісний літак
Скаетон К-10 Swift у комплекті з ключами до бензобаку і дверей, буксирувальним замком,
вогнегасником і аптечкою, ціна якого нині відповідає 80 тис євро. Про це повідомляється у
системі «Прозорро». За даними «Автоцентру», в 2010 році такі літаки продавалися по 58 тис
євро, однак невідомо, чи входило в ту ціну ПДВ. Гарантійний строк становить рік або 200
льотних годин. Товар оплатять наперед згідно постанови Кабміну від 23 квітня 2014 р.
№117, оскільки він має тривалий цикл виробництва або щодо нього встановлено
спеціальні технічні вимоги. Ціна угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості
закупівлі в 2,49 млн грн. Закупівлю провели з другої спроби. Перші торги відмінили для
зміни коду ДК 021:2015. Єдиним конкурентом було ТОВ «Трестбуд-1» Станіслава Гапка, яке
не знижувало ціну під час аукціону, на відміну від переможця, що впав на піввідсотка.
Засновниками київського виробника «Скаетон» із групи «Карбон» є Ігор Гапанович,
Олександр Степура та директор Микола Топтун. У листопаді 2015 р. ВСП «Кіровоградська
льотна академія» НАУ замовило цій фірмі два надлегких літаків невідомої моделі по 1,87
млн грн. Зараз триває подання пропозицій на тендер академії щодо придбання навчальнотренувального літака очікуваною вартістю 2,85 млн грн. Нагадаємо, НАУ в липні 2012 року
придбав сім учбових літаків у австрійської компанії «Даймонд Файненс Сервисес ГмбХ»
(«Diamond Finance Services GmbH») за 2,85 млн євро без ПДВ у півтора рази дорожче від
ринкових цін. Було придбано п’ять літаків DA40 NG Refurbished Club по 345 тис євро і два
DA42 NG по 562 тис євро. Власником австрійського виробника літаків «Diamond Aircraft
Industries GmbH» тоді себе назвав австрійський бізнесмен австрійський бізнесмен Крістіан
Дріс. Також він називав себе кінцевим власником компанії «Актив-Солар», яку пов’язують з
біглими братами Клюєвими – екс-секретарем РБНОУ Андрієм та нардепом Сергієм.
Читати повністю >>>
За матеріалами 1news.com.ua
Украина и Саудовская Аравия договорились о
производстве транспортного Ан-132
14.11.2017

Украина и Саудовская Аравия переходят к новому этапу
сотрудничества по программе создания нового транспортного Ан-132
грузоподъемностью 9,2 тонн разработки ГП "Антонов".
В ходе выставки Dubai Airshow-2017 сторонами достигнута договоренность по
формированию кооперационной схемы серийного производства Ан-132, а также по
созданию учебного центра "Антонов-Академия" для подготовки техников, инженеров,
рабочих, которые будут работать серийном заводе в Саудовской Аравии. Многоцелевой Ан132 грузоподъемностью 9,2 тонн - модификация легкого транспортного Ан-32, который
должен заменить на рынке Ан-32 и Ан-26. Программа Ан-132 реализуется ГП "Антонов" в
рамках заключенного в апреле 2015 года соглашения о кооперации с саудовскими King
Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) и Taqnia Aeronautics Co. Самолет строится в
рамках международной кооперации с участием ведущих западных производителей:
канадских Pratt & Whitney Canada и CMC Electronics, американской Honeywell, французской
Liebherr, британской Dowty Propellers. Сборка демонстрационного образца Ан-132 на
мощностях ГП "Антонов" завершена в декабре 2016 г. В марте 2017 г. самолет поднят в
воздух, в начале ноября в Саудовской Аравии прошел показ самолета-демонстратора
потенциальным саудовским заказчикам. В ходе Le Bourget-2015, саудовская Taqnia, ГП
"Антонов", УкрНИИАТ, "Алтис Холдинг" (все Украина) и Broetje-Automation (Германия)
подписали протокол о намерениях о проектировании и постройке авиационного завода в
Саудовской Аравии. По предварительным оценкам, внутренняя потребность саудовского
заказчика и его силовых структур в многоцелевом Ан-132 и его модификациях оценивается
в порядка 80 машин. Потребность рынка в новом Ан-132 на период до 2025 года – более 200
машин. Самолет также может быть востребован заказчиками ближневосточного региона. …
Читать полностью >>>
По материалам business.ua
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ДК "Укроборонпром" представив останні досягнення авіабудівного
кластеру на міжнародній виставці Dubai Airshow 2017, яка проходила у
Об’єднаних Арабських Еміратах з 12 по 16 листопада.
На цій виставці досягнутий цілий ряд стратегічних домовленостей з міжнародними
партнерами, які забезпечать розвиток авіабудування України. А військово-транспортні
літаки Ан-132D та Ан-70 від ДП "Антонов" привернули максимальну увагу партнерів,
потенційних замовників та експертів своїми можливостями. Загалом, продукцію та послуги
представили дев’ять підприємств "Укроборонпрому": ДП "Антонов", ПАТ "НВО Київський
завод автоматики", ДП "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", ДП "Харківський
машинобудівний
завод
"ФЕД",
ДП
ДГЗП
"Спецтехноекспорт",
ДП
ДЗТІП
"Промоборонекспорт", ДП "Українська авіаційна транспортна компанія". Фахівці
підприємств провели більше 130 зустрічей з іноземними партнерами для встановлення
взаємовигідних партнерських відносин та започаткування спільних проектів.
Ан-132D готується до серії. Під час виставки Ан-132D, який є першим літаком
"Антонова" без російських комплектуючих та є зразком міжнародної кооперації України зі
світовими гігантами авіабудування, здійснив серію демонстраційних польотів. Українські
пілоти бездоганно продемонстрували можливості Ан-132D, який виконував фігури вищого
пілотажу: крени, гірки та круті розвороти. А на останок – видовищну посадку "по
афганські", коли літак сідає по крутій глісаді, що вимагає найвищої майстерності пілотів та
високих характеристик літака. Під час Dubai Airshow 2017 ДП "Антонов" уклало
домовленості з партнерами з Об’єднаних Арабських Еміратів щодо постачання складових,
організацію коопераційного виробництва та навчання технічного персоналу для реалізації
фінальної частини програми Ан-132. Окрім того, практична реалізація програми зі
створення Ан-132D стала беззаперечним доказом можливостей українського авіабудування
та результативності міжнародного взаємовигідного партнерства.
Ан-70 позбавиться російський деталей. Завдяки досягнутим під час виставці
домовленостям, наступним літаком, який буде створений у тісній міжнародній кооперації
стане модернізований Ан-70. Цей унікальний за своїми характеристиками літак отримає
нову авіоніку та позбавиться російських деталей. Про відповідну готовність взяти участь у
модернізації літака, під час провідної міжнародної виставки Dubai Airshow 2017, заявили
компанії з Королівства Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Туреччини.
Завдяки цій модернізації планується розширити унікальні характеристики літака.
Враховуючи те, що у 2015 році Ан-70 було прийнято на озброєння Збройних сил України,
модернізація цього літака є одним з найважливіших завдань, яке дозволить значно
розширити мобільність та боєздатність українських захисників.
ХДАВП буде врятовано. Оголошений ДК "Укроборонпром" у березні 2017 року
пошук партнера для "Харківського державного авіаційного виробничого підприємства",
завершився підписанням домовленості щодо інвестування $150 млн силами американської
компанії Oriole Capital Group. Oriole Capital Group, як проектна компанія SPV, була створена
саме для реалізації цього конкретного проекту і її задачею є акумуляція ресурсів від різного
типу інвесторів, фондів та загальний менеджмент проекту. У відповідності до проекту, на
харківському підприємстві буде відновлено серійний випуск літаків Ан-74 у різних
модифікаціях, які будуть вироблятися з широким залученням сучасної передової авіоніки
від провідних іноземних виробників. У свою чергу Oriole Capital Group отримає право на
інвестиції у виробництво, модернізацію та збут цих літаків. Ключовим елементом цього
стратегічного партнерства є модернізація існуючого виробництва, повне залучення всіх
3000 фахівців харківського підприємства. У свою чергу, будь яке відчуження активів
підприємства заборонена законом та неможлива. Цей проект є критично важливим для
"Харківського державного авіаційного виробничого підприємства", який зараз знаходиться
у процедурі банкрутства з боргами понад 3 млрд грн.
Читати повністю >>>

Читайте також: Щодо інвестування Oriole
Capital Group У ДП ХДАВП >>>
За матеріалами прес-центру ДК "Укроборонпром"
Черговий Ан-26 після капітального ремонту передано
Повітряним силам МО ЗСУ
22.11.2017

ДП “ЗАВОД 410 ЦА” передав військово-транспортний літак Ан-26
Повітряних сил Збройних сил України. На літаку проведено капітальний
ремонт та модернізацію обладнання відповідно до замовлення.
При передачі літака були традиційно вручені сертифікат та модель відновленого
літака Ан-26, який повертається на авіабазу. Цього року це вже другий літак, який
підприємство передало після виконання робіт Повітряним силам ЗСУ. Відновлення
авіаційної техніки для Збройних сил України, Національної Гвардії, Державної служби з
надзвичайних ситуацій та інших державних служб-експлуатантів авіаційної техніки марки
«АНТОНОВ» належить до пріоритетних завдань ДП “ЗАВОД 410 ЦА”. Відзначимо, Харківське
державне авіаційно-виробниче підприємство прийняло на планове технічне
обслуговування літак Ан-74ТК-200 української авіакомпанії «Мотор Січ». Літак Ан-74ТК200 пройде повний технічних огляд та необхідне обслуговування. Будуть проведені роботи
як ззовні так і всередині самого борту задля забезпечення його працездатності і безпеки
самих пасажирів чи вантажів котрі він перевозить. «Сьогодні ми не бачимо жодних
проблем, що могли б завадити виконанню підприємством взятих на себе зобов’язань, –
повідомив в. о. директора Департаменту супроводу експлуатації авіаційної техніки Сергій
Іванов. – Наразі йде процес узгодження різних робочих моментів з експлуатантом.
Сподіваюся, усі необхідні роботи будуть завершені до кінця поточного року». Варто
зазначити, що у 2017 році ХДАВП відновив роботи з відновлювання та ремонту літаків Ан74. На даний момент на заводі триває технічне обслуговування літака, який належить
державному відомству однієї з країн Середньої Азії. Наступного тижня машина буде
передана господарям, а її місце вже найближчим часом займе черговий іноземний борт.
Повне завантаження підприємства з обслуговування машин стало можливим завдяки
активності маркетингової служби ХДАВП, фахівцям якої вдалося відродити зв’язки з
давніми партнерами заводу. Нагадаємо, Державне підприємство «Антонов», що входить до
складу концерну УкрОборонПром, провело роботи з ремонту та модернізації
президентського літака Ан-148-100В. Модернізація літака Ан-148 проводилася згідно
договору, що був заключений Державним авіаційним підприємством «Україна» з ДП
«Антонов» за №01-126-2017. Сума виконаних робіт склала 28.155.000 мільйонів гривень.
Роботи з модернізації та виконання технічного обслуговування літака мали проводитись до
кінця 2017 року. В рамках модернізації літака Ан-148-100В були проведені такі роботи:
доопрацювання системи кондиціонування (для розміщення третього і четвертого
бортпровідника); перепрограмування обчислювальної системи літаководіння ВСС-100,
комплексної системи електронної індикації та сигналізації КСЕІС-148, системи управління
усім літаковим обладнанням СУОС-148, бортової системи технічного обслуговування БСТО і
радіосигнальні пристрої РПП; розробку конструкторської документації та матеріалів для
заміни систем RDR-4B, Mark-V-A, CAS-100; перепрограмування БСТО і РПП; заміну
метеорологічного локатора RDR-4D; …
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

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

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

Армія відписала миколаївському держзаводу
74 млн на ремонт літаків

В Одесі обговорили питання розробки стратегії
відродження національного флоту
26.11.2017

Військова частина А0215 (Вінниця, командування ВПС) МО України
20 листопада уклала дві угоди з ДП «Миколаївський авіаремонтний завод
«НАРП» про ремонт літаків на загальну суму 74,18 млн грн.
Про це повідомляється у системі «Прозорро». До 10 грудня виконають контрольновідновлювальний ремонт транспортного літака Іл-76МД №006470118 за 54,92 млн грн. і
середній ремонт розвідувального літака Су-24МР №0741613 за 19,25 млн грн. Закупівлі
провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції, оскільки такі послуги
в Україні може надати лише миколаївський завод «НАРП» зі складу ДК «Укроборонпром».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Конотопський авіазавод замовив софту на 33 млн. фірмі, яка
робила систему документообігу Гройсману
26.11.2017

ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» 22 листопада
уклало угоду з ТОВ «НВП «Інформаційні технології» про послуги із
впровадження програмного забезпечення на 33,10 млн грн.
Замовили програмний комплекс «IT-Enterprise». Строк надання послуг – до кінця
2020 року. Файл звіту про укладення договору не опублікований, тож деталі підряду
невідомі. Про це повідомляється у системі «Прозорро». Засновниками київських
«Інформаційних технологій» є Володимир Михайлов, Олександр Скріпін, Костянтин Шурек і
Олег Щербатенко. Фірма є одним з найбільших учасників відповідного ринку України і має
впроваджувальний центр також у Росії. У квітні ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» ДК
«Укроборонпром» замовило їй якихось послуг щодо проектування та розроблення у сфері
інформаційних технологій на 25,55 млн грн. Нагадаємо, торік Міністерство освіти і науки
замовило фірмі постачання і налагодження Системи електронного документообігу «ITEnterprise» за 43 тис грн. Тоді у тендерній заявці «Інформаційні технології» навели кілька
прикладів успішного впровадження системи «IT-Enterprise». У тому числі вказано проект у
Вінниці, впроваджений після 2008 року, коли мером міста був нинішній голова уряду
Володимир Гройсман. У тому числі вказано відкриття «Прозорого офісу» в будівлі
міськради. Також прізвище Гройсмана фірма використала у презентації роботи своєї
системи. «Авіакон» входить у державний концерн «Укроборонпром», який з літа 2014 року
очолює Роман Романов. Раніше Романов займався торгівлею автомобілями, в тому числі
«Хюндай», які в Україні збирає корпорація «Богдан» Олега Гладковського (Свинарчука),
співвласником котрої раніше був президент Петро Порошенко. Гладковський займає посаду
першого заступника секретаря СНБО та курує діяльність «Укроборонпрому».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

18.11.2017

В Одесі представники Командування Військово-Морських Сил
Збройних Сил України спільно з іноземними фахівцями провели семінар з
питань розробки стратегії відродження національного флоту.
«Відповідно до рішення командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Ігоря
Воронченка, ми розробляємо Стратегію ВМС ЗС України на довготривалу перспективу, –
зазначив заступник начальника штабу Командування ВМС ЗС України з євроатлантичної
інтеграції капітан 1 рангу Андрій Риженко. – У цьому нам допомагають представники США,
Великої Британії, Швеції, Норвегії та Морського Командування НАТО». За інформацією
представника Командування ВМС України, дана стратегія розробляється із залученням
спеціалістів багатьох науково-дослідницьких інститутів та неурядових організацій, які
займаються вивченням стратегії та військово-морської індустрії. Основними напрямками
роботи є трансформація системи управління ВМС, яка відповідає підходам і стандартам
НАТО, відновлення бойового потенціалу флоту, системи спостереження за надводною
обстановкою та інфраструктури базування на Чорному і Азовському морях. «На даний час
проведено першу робочу зустріч, в ході якої опрацьовано план-графік відпрацювання
зазначеної стратегії та обговорено питання основної методології, яка розкриває, що саме
обговорюється на кожному кроці», – зазначив капітан 1 рангу Андрій Риженко. Як додав
він, у 2018 році планується кілька подібних робочих зустрічей та семінарів, після чого
планується завершити побудову Стратегії. Для учасників семінару також проведено
ознайомчу екскурсію на малі броньовані артилерійські катери ВМС ЗС України.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
На суднобудівному заводі Нібулон триває будівництво
несамохідних суден
23.11.2017

Наразі суднобудівники виконали формування міцного корпусу
несамохідного перевантажувача зерна проекту П-38 і ведеться формування
кормового напівкорпусу першого несамохідного судна проекту В5000.
Виконано формування міцного корпусу та завершується монтаж надбудови судна П38. Також здійснюється установка електрослюсарного насичення та виробів
механослюсарної частини, виготовлення та монтаж трубопроводів систем. Завершується
фарбування баластних цистерн. На заводському стапелі ведеться формування кормового
напівкорпусу несамохідного судна проекту В5000. Сформовано блоки № 1-4. Розпочато
випробування міцного корпусу на непроникність. Ведеться формування блоків № 5-7. На
передстапельному майданчику ведеться виготовлення секцій блоків № 8-13 носового
напівкорпусу судна. Розпочато порізку деталей другого несамохідного судна проекту
В5000. Зазначимо, що 14 листопада 2017 року на суднобудівному заводі «НІБУЛОН» було
введено в експлуатацію збірно-секційний цех. Новий цех завдяки своїм потужностям
виготовлятиме близько 4000 т металоконструкцій на рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

Доля Миколаївського суднобудівного заводу залежить від
Мінекономрозвитку – "Укроборонпром"

На Смарт Меритайм Групп модернизируют
второй нефтерудовоз

17.11.2017

Майбутнє Миколаївського суднобудівного заводу та його працівників
зараз знаходиться у руках чиновників Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України як розпорядника Державного оборонного замовлення.
Як зазначили в ДК "Укроборонпром", треба якнайшвидше ухвалити чітке рішення:
чи потрібен Україні ракетний крейсер "Україна", чи ні. Якщо потрібен – то включити в
Державне оборонне замовлення на 2018 рік кошти на добудову судна. Якщо ж ні –
продавати недобудову згідно з воєнною доктриною або передбачити в ДОЗ на 2018 рік
гроші на подальше утримання судна у причальної стінки. "Крейсер "Україна" – це гирі, які
тягнуть підприємство вниз. Вже давно невизначеність його місця у структурі Військовоморських сил України, а також питання утримання та фінансування добудови не
вирішуються. Завод не може розвиватися і рухатися вперед, накопичені чисельні борги.
Перспективний і важливий для країни суднобудівний завод простоює через затягування
рішення щодо крейсера. Потрібно негайно поставити крапку в цьому питанні та або
позбавитися цього тягаря, або довести крейсер до 100% готовності та направити до ЗСУ,
або профінансувати його подальше утримання", – наголосили в "Укроборонпромі". У
Концерні додали, що Міністерство оборони України зверталося до Кабінету міністрів і
подавало пропозицію про демілітаризацію судна, але Уряд її не підтримав. Пропозиція
"Укроборонпрому" щодо фінансування заводу також не отримала підтримки. Як нагадали в
Концерні, з лютого 2015 року держава припинила відшкодувати витрати підприємства на
утримання крейсера. У результаті борги держави перед заводом і його працівниками
досягли 60 млн грн. Виплати цих коштів вистачило би на погашення всіх боргів із
заробітної платні. "Укроборонпром", у свою чергу, не може компенсувати зарплатні
витрати заводу за рахунок інших підприємств через законодавчі обмеження. Адже згідно з
законодавством України, кожне підприємство має бути рентабельним. Жоден завод, який
входить до складу "Укроборонпрому", не отримує гроші з бюджету, а розраховує тільки на
свою комерційну діяльність. "Ще один шлях вирішення проблеми – це якісне планування і
системне завантаження підприємства бюджетними замовленнями. Це дозволило б заводу
вибратися з боргової ями і залучити кошти для погашення боргів перед його
працівниками", – додали в Концерні. Нагадаємо, ракетний крейсер "Україна" було спущено
на воду 27 років тому. Вже багато років його будівництво "заморожене" на стадії готовності
на 95%. Миколаївський суднобудівний завод вже 3 рік самотужки виконує роботи з
утримання крейсера, адже їх припинення призведе до руйнування його енергетичних
вузлів, елементів обладнання, екологічного забруднення акваторії річок Буг та Інгул. Також
в результаті руйнування та проведення консервації спеціальних виробів і його складових
вартість крейсера у розмірі капітальних інвестицій впаде до вартості металобрухту. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ДК "Укроборонпром"

23.11.2017

На херсонской верфи Смарт Меритайм Групп приступили к
модернизации второй грунтоотвозной шаланды на базе судна – донора
типа нефтерудовоз. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Самоходная шаланда с днищевыми створками и загрузочным бункером будет
использоваться в паре с земснарядом для дноуглубительных работ речного русла и в
акваториях портов. Общая стоимость обеих модернизаций составит около полутора
миллионов долларов. Генеральный директор Смарт Меритайм Групп Василий Федин
перспективы проекта оценивает так: «Нам бы хотелось, чтобы речной флот обновлялся
большими масштабами, а со своей стороны, мы готовы предоставить лучшие условия,
специалистов, опыт и производственные площадки для реализации самых смелых
проектов». Отметим, компания Ship Management Support, Нидерланды, разместила на
херсонской верфи СМГ очередной заказ - сухогрузное судно «Lаguepe» (флаг – Мальта). На
судне будет произведен корпусный ремонт, проверка винто-рулевого комплекса, люковых
закрытий, очистка, окраска. С 2011 года «Lаguepe» регулярно проходит ремонт на
херсонской верфи. «Постоянство заказчика для нас своего рода знак качества выполненной
работы»,- отмечает заместитель главного строителя херсонской верфи СМГ Сергей
Гурский. В целом по плану ноября на верфях СМГ будет отремонтировано 25 судов.
Напомним, на херсонской верфи СМГ поднято на стапель универсальное морское судно
NEW CAP (флаг - Liberia). В ходе ремонта на судне будут проведены слесарные,
трубомонтажные, достроечные и окрасочные работы. Особое внимание будет уделено
механизмам люковых закрытий системы Мак Грегор. По словам заместителя главного
строителя Романа Новохацкого, крышки люковых закрытий демонтируют и протестируют
с учетом сложности узлов. «Такого типа контейнеровозы не часто заходят в ремонт, но с
системой Мак Грегор наши специалисты успешно и регулярно справляются, у нас
достаточный уровень конструкторско-технологического сопровождения», - подчеркнул
судостроитель. Ранее сообщалось, что Смарт Меритайм Групп в контрактные сроки и с
высоким качеством отремонтировала теплоход «Lizori» херсонской судоходной компании
«Арго», заменив на судне более 100 тонн металла. Григорий Вовчук, директор СК «Арго»
направил херсонским судостроителям благодарственное письмо, в котором поблагодарил
за хороший ремонт и выразил надежду на продолжение работы над новыми проектами.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «Смарт Меритайм Групп»
Кабмін поновив фінансування
корветів
24.11.2017

Кабінет міністрів України збільшив фінансування програми
будівництва кораблів класу корвет. Про це йдеться у постанові уряду від 22
листопада, передає РБК-Україна.
Згідно з документом, таке рішення поновить реалізацію програми та продовжить
будівництво кораблів, необхідних для захисту національних інтересів держави Військовоморськими Силами України (ВМС). Так, до 2028 року планують побудувати 4 корвети типу
Володимир Великий, вартість будівництва складе 32 млрд грн. У 2018 р. на перший корвет
планують витратити понад 1,4 млрд грн, а передати ВМС його повинні у 2022 році. Другий
корабель закладуть у 2018 р. і передадуть ВМС у 2024 році. Третій і четвертий корвети
будуть готові в 2026 і 2028 р. Вартість головного корабля оцінюється у більш ніж 3,6 млрд
грн. Частина робіт по ньому була виконана в 2011-2014 рр. Готовність проекту становить
близько 17%, а корпусні роботи виконані більш ніж на 80%. Вартість трьох наступних
конвертів складе 20,6 млрд грн. Також програма передбачає закупівлю корабельного
боєзапасу, у тому числі протикорабельних ракет. На це витратять 3,5 млрд грн. Нагадаємо,
що у квітні держава припинила фінансування будівництва корвета для ВМС України.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ
 ЛОКОМОТИВОБУДУВАННЯ. ВАГОНОБУДУВАННЯ.

Отраслевые железнодорожные лоббисты обеспокоились
судьбой частного вагоноремонта в Украине
14.11.2017

В силу общей деградации управления железной дорогой
“Укрзализныця” полностью развалила систему закупок запасных частей для
подвижного состава. Об этом пишет ukrrudprom.com
Вероятная остановка Попаснянского вагоноремонтного завода усугубит и без того
критическую ситуацию в отрасли грузоперевозок. Как передает агентство УНИАН, такого
мнения придерживается народный депутат, член парламентского комитета по вопросам
транспорта Владимир Гусак. Отказ “Укрзализныци” продлевать трудовому коллективу
Попаснянского вагоноремонтного завода договор аренды производственных площадей,
политик назвал умышленным подрывом отрасли ремонта вагонов. “За последние 3 года в
УЗ сменилось 6 директоров. В результате система управления была полностью разрушена,
и запчасти попросту не закупались. Попаснянский РВЗ - один из успешных заводов. И его
вероятная остановка безусловно негативно повлияет на рынок ремонта. Я считаю, что
взаимоотношения власти и частного бизнеса должны быть прозрачны. Должны
соблюдаться гарантии, которые даются частному бизнесу. Я надеюсь, что в данном случае
будут найдены взаимовыгодные решения для всех сторон, и ДЕПО сможет работать
дальше”, - сказал он. Обеспокоен ситуацией и директор Центра транспортных стратегий
Сергей Вовк. По его мнению, “Укрзализныця” должна быть заинтересована в успешной
работе с частными инвесторами, особенно в сегментах, прямо не задействованных в
перевозочной деятельности. Эксперт отметил, что в случае прекращения действующего
формата работы Попаснянского ВРЗ, под вопросом может оказаться и выполнение
действующих заказов, как частных, так и государственных. “Напомню, что недавно
предприятие выиграло один из тендеров “УЗ” на строительство 250 вагонов до апреля 2018
года. И если это предприятие будет работать эффективно, от этого выиграет и “УЗ”, так как
она сможет пополнить свой вагонный парк”, - резюмировал Сергей Вовк.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Европейские смотрины вагона
RIC
17.11.2017

На вокзале Киев-Пассажирский 14 ноября презентовали пассажирские
вагоны международного класса габарита RIC, которые Укрзализныця
планирует запустить с 10 декабря 2017 года по маршруту Киев-Вена.
В рамках этой встречи представителям Австрийских и Венгерских железных дорог
был показан пассажирский вагон габарита RIC модели 61-7034 отечественного
производства, изготовленный на Крюковском вагоностроительном заводе. Специалисты
железнодорожных ведомств Австрии и Венгрии высоко оценили качество и
комфортабельность для пассажиров украинского вагона для международного сообщения.
Они выразили надежду, что вскоре именно такие вагоны ПАО «Укрзализныця» запустит по
маршруту Киев-Вена. Имеется вероятность, что в ближайшее время Укрзализныця сможет
решить вопрос приобретения данных вагонов у отечественного производителя и запустит
их в международном сообщении с европейскими странами.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Крюковского вагонзавода
Укрзалізниця до кінця року відновить три
електровози виготовлених
18.11.2017

Південно-Західна залізниця планує до кінця 2017 р. повернути в
експлуатацію 3 електровози ДСЗ. Вони виготовлені Дніпропетровським
електровозобудівним заводом спільно з німецькою компанією Siemens.
На початку 2016 року в робочому стані було тільки 2 електровози ДСЗ. Протягом
2016 р. фахівці ДП “Сіменс Україна” обстежили локомотиви і склали перелік одиниць, які
підлягають відновленню. Протягом 2016-2017 рр. фахівці “Укрзалізниці” і ДП “Сіменс
Україна” виконали роботи по ремонту тягових електричних машин, лінійного обладнання,
електричної апаратури та муфт з’єднання тягової передачі на 5-ти електровозах. В
результаті, робочий парк електровозів ДС3 збільшився до 7-ми одиниць. Варто зазначити,
що на балансі Південно-Західної залізниці знаходиться 18 електровозів перемінного струму
ДСЗ. Усі вони були виготовлені у період з 2004 по 2008 роки. На даний момент ПівденноЗахідна залізниця експлуатує 7 локомотивів ДСЗ.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Крюковский вагонзавод может получить госзаказ
на миллиард гривен
18.11.2017

Компания «Укрзализныця» объявила повторный тендер на закупку
шести дизельных пассажирских поездов на сумму 1,062 млрд грн (с НДС). Об
этом сообщила пресс-служба УЗ.
Приобретение дизель-поездов заложено в финансовый план компании на 2017 г., но
первый тендер не состоялся. Обе поданные заявки от Крюковского вагоностроительного
завода (КВСЗ) и Харьковского вагоностроительного завода (ХВСЗ) были отклонены из-за
несоответствия тендерной документации. Теперь тендер объявлен повторно и вероятным
победителем может стать именно Крюковский вагонзавод, который единственный в
Украине выпускает поезда и имеет подходящую под требования УЗ модель дизель-поезда.
Пригородный дизель-поезд в составе трех вагонов производства КВСЗ предназначен для
перевозки пассажиров на неэлектрифицированных участках железнодорожной колеи 1520
мм с эксплуатационной скоростью до 140 км/час. В дизель-поезде 291 место для сидения, а
также два специально оборудованные места для маломобильных пассажиров. Срок службы
вагонов – 40 лет. Поезд имеет герметичные межвагонные переходы, системы климатконтроля, пожаротушения, видеонаблюдения и другие современные удобства.
Читать полностью >>>
По материалам kremen.today

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША
РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Вінницятрансприлад можуть ліквідувати
або приватизувати
19.11.2017

В хoді приватизації 2017 - 2020 рр. влада планує пoзбавитись 2148
підприємств – частину приватизувати разoм з «Oщадбанкoм», частину
взагалі ліквідувати. Про це пише presspoint.in.ua
У списку зі 1255 Держпідприємств, які рекoмендoванo ліквідувати, ряд підприємств,
які знахoдяться на теритoрії Вінницькoї oбласті. Перелік oб’єктів державнoї власнoсті, які
рекoмендoванo припинити шляхoм реoрганізації абo ліквідації, oпублікoванo на сайті
Мінекoнoмрoзвитку. Дo переліку ввійшов і Вінницятрансприлад. Підприємство створене у
1952 році, як майстерні Південно-Західної залізниці для забезпечення потреб залізниць у
капітальному ремонті вантажно-розвантажувальних машин, в засобах для пломбування
вагонів та контейнерів, в штемпелях та печатках, в засобах для механізації вантажнорозвантажувальних робіт. У 2000 р. наказом Мінтранспорту підприємство перейменовано у
державне підприємство "Вінницятрансприлад", яке стало правонаступником державного
підприємства "Вінницькі державні шляхові механічні майстерні". У 2015 році, в зв'язку з
реформуванням залізничної галузі та утворенням відповідно до постанови КМУ від
25.06.2014 № 200 ПАТ "Українська залізниця", держпідприємство "Вінницятрансприлад"
увійшло до складу ПАТ "Укрзалізниця" та з 1 грудня 2015 р. розпочало свою господарську
діяльність, як філія "Вінницятрансприлад". З моменту вступу закону про приватизацію
підприємство має бути ліквідоване або перейти на приватну комерційну власність.
Читати повністю >>>
За матеріалами presspoint.in.ua
“Укрзализныця” вновь объявила тендеры
на закупку 2250 полувагонов
19.11.2017

Дарницкий вагоноремонтный завод объявил 10 тендеров на закупку в
общей сложности 2,250 тыс. люковых полувагонов по ожидаемой цене около
1,2 млн грн (с НДС) за один вагон.
Согласно информации на портале ProZorro, в том числе, объявлены три тендера на
закупку по 500 полувагонов на ожидаемую сумму 599,88 млн грн каждый, четыре тендера
на 100 полувагонов на 119,976 млн грн, два тендера по 50 полувагонов (на 59,988 млн грн
каждый) и один - на 250 единиц за 299,94 млн грн. Тендеры объявлены 9 ноября 2017 г.
Заявки принимаются до 11 декабря. Аукционы намечены на 16 января 2018 г. Срок
поставки полувагонов - до 30 июня 2018 г. Полувагоны грузоподъемностью не менее 70
тонн и объемом кузова 76-85 кубометров должны быть выпущены в 2017-2018 гг.,
максимально допустимая нагрузка на ось - не более 23,5 тонн. Срок службы вагона - не
менее 22 лет. Гарантийный срок эксплуатации - не менее трех лет и 210 тыс. км пробега.
Ожидаемая цена 1 вагона - 1 млн 119,76 тыс. грн - полностью соответствует стоимости
вагона производства ОДО “Попаснянский вагоноремонтный завод” (Луганская обл.), с
которой он выиграл единственный из объявленных ранее тендеров - на поставку ДВРЗ 250
полувагонов (при ожидаемой цене 1,2 млн грн за вагон). В 2017 г. тендеры на закупку в
общей сложности 2,465 тыс. полувагонов после согласования “Укрзализныцей” цены
одного вагона с учетом рекомендаций Нацкомитета развития промышленности объявлен
26 апреля. Полувагоны должны быть изготовлены в 2017 г. и поставлены до 31 декабря.
Ожидаемая стоимость полувагона составляла 1,217 млн грн с НДС. Однако почти все они
были заблокированы постоянными жалобами в Антимонопольный комитет Украины, в
первую очередь, ООО “Максмемд Интернейшнл” (Киев), которое подавало заявки на
участие во всех торгах, однако, как отмечали в Нацкомитете развития промышленности, не
является ни производителем, ни официальным дилером вагоностроительных
предприятий. Практически безуспешными по причине постоянных блокировок остались
еще две попытки “Укрзализныци” закупить почти 2,5 тыс. полувагонов (по 1,2 млн грн за
вагон), и единственный заказ на 250 полувагонов получил Попаснянский ВРЗ, который
должен их поставить к апрелю 2018 года. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
General Еlectric може замінити «Луганськтепловоз»
для Укрзалізниці
20.11.2017

Корпорація General Electric може замінити «Луганськтепловоз», аби
вирішити проблему дефіциту тепловозів. Про це заявив в. о. голови
правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.
«Щодо локомотивів знаходимося на стадії переговорів з корпорацією General Electric.
Для мене це важливе питання. Воно полягає в тому, щоб ми могли залучити нову
тепловозну техніку в Україні в 2018 році… Раніше питань, пов'язаних з тягою тепловоза, не
виникало. Тепер потрібно швидко перебудовувати систему», – йдеться в інтерв'ю для
«Економічної правди». За його словами, до кінця цього року підвищення вартості на
пасажирські квитки не буде. Однак наступного року вартість тарифів на пасажирські
перевезення буде переглянута. Це пов'язано з сегментацією поїздів, яку планує компанія:
можливе розділення на три категорії: комфорт, стандарт і економ. Стосовно вантажних
перевезень, за словами Кравцова, підвищення тарифу в жовтні 2017 р. на 15% недостатньо.
Водночас він каже, що піднімати тарифи потрібно було ще в лютому – за цей час компанія
могла б отримати ще 6 млрд грн прибутку. Керівник підприємства також зазначив, що
«Укрзалізниця» дає 4% ВВП, її чистий дохід за 10 місяців склав 60 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
Hyundai Rotem еще 5 лет будет обслуживать скоростные
поезда "Укрзализныци"
23.11.2017

ПАО "Укрзализныця" продлила на пять лет контракт с южнокорейской
компанией Hyundai Rotem на обслуживание скоростных поездов HRCS2.
Стоимость сделки не разглашается.
Первый контракт на сервисное обслуживание поездов HRCS2 "Укрзализныця" и
Hyundai Rotem подписали в мае 2012 г. Как пишет Railway Gazette, тогда стоимость сделки
составила 65 млрд вон (около $60 млн). Первый договор на сервисное обслуживание
действовал с 2012 по 2017 год. По условиям соглашения, корейская сторона в течение 5 лет
обязалась обслуживать поезда, выполнять все гарантийные обязательства по обеспечению
качества ремонта и эксплуатации, а также подготовить украинских специалистов. В
Hyundai Rotem заявляют, что поезда HRCS2 обслуживаются в круглосуточном режиме. Это
позволяет оперативно реагировать на любые сбои. Отметим, что в июне 2017 г. "УЗ"
подписала контракт с компанией Hyundai Rotem на обслуживание двухэтажных
шестивагонных поездов City Elefant (EJ 471) производства Škoda Transportation. Стоимость
услуги составила 58,2 млн грн. Напомним, что в декабре 2011 г. "Укрзализныця" и Hyundai
Rotem подписали контракт на поставку 10 девятивагонных поездов HRCS2. Стоимость
соглашения составила $307 млн. …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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УЗ хочет бесплатно получить подвижной
состав из Германии

Оригинальная техничка для карьера
собрана на «КрАЗе»
24.11.2017

Приоритетным направлением получения б/у подвижного состава из
Германии для пригородных пассажирских перевозок является возможность
сделать это безплатно.
По словам и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгения Кравцова,
сейчас речь идет о трех вариантах обновления парка пригородных поездов: получении б/у
электричек из Германии, б/у дизель-поездов оттуда же, и модернизации украинских
составов на собственных производственных мощностях. При этом руководитель УЗ
акцентировал, что желаемым вариантом является именно получение техники. «Не
приобретение, а получение. Лучше искать пути получения без оплаты, по крайней мере, в
базе уже использованной техники европейских коллег. Прецеденты такие бывают. Сейчас
это - часть коммерческих переговоров», - заявил он.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Подозрения Генпрокуратуры позволили менеджеру Рината Ахметова
возглавить завод “Укрзализныци”

21.11.2017

Очередная спецмашина для работы в карьере собрана на
Кременчугском автозаводе для инозаказчика. Об этом сообщает пресс-центр
Группы компаний «АвтоКрАЗ».
Автомобиль грузовой КрАЗ-5233ВЕ повышенной проходимости с бортовой
платформой, на базе которого создана ремонтная техничка, предназначен для перевозки
различных грузов, бригад обслуживания, использования в качестве тягача для буксировки
прицепа по всем видам дорог и в условиях полного бездорожья. Двигатель 4-хтактний,
дизельный 380 л.с., сцепление однодисковое, сухое, коробка передач механическая
двухдиапазонная девятиступенчатая. Отметим, в адрес филиалов ПАО «Укргаздобыча»
поступили новенькие полноприводные самосвалы КрАЗ-65032 (6х6) экологического класса
Евро 5. Отправитель - ЧАО «АвтоКрАЗ». Самосвалы изготовлены и отгружены в рамках
выигранного отечественным производителем тендера на открытых торгах системы
Прозорро. Грузовики дополнительно к стандартной комплектации оснащены АБС
тормозной системы и цифровым тахографом. …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Группы «АвтоКрАЗ»

24.11.2017

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) при содействии службы
безопасности “Укрзализныци” 22 ноября провела обыски в помещениях
компании и ее структурных подразделениях.
По результатам исследования изъятых при проведении обысков документов
объявлены подозрения по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины двум
руководителям департамента пригородных пассажирских перевозок ПАО “Укрзализныця”.
Менеджеров “Укрзализныци” подозревают в противоправной выдаче в 2016 году без
проведения надлежащего исследования материально-технической и квалификационной
базы аттестата ЧАО “Днепропетровский тепловозоремонтный завод”, в который внесены
заведомо ложные сведения относительно способности этого предприятия выполнять
ремонты двигателей дизель-поездов, используемых для пригородных перевозок. Как
сообщают в прокуратуре, “Днепропетровский тепловозоремонтный завод” используя
указанный аттестат, под предлогом якобы обеспечения по заказу подразделений ПАО УЗ
выполнения ремонта двигателей дизель-поездов, перечислило на счета одного из
фиктивных ООО средства в сумме более 68 млн грн. “По результатам досудебного
расследования руководству ЧАО “Днепропетровский тепловозоремонтный завод”
объявлены подозрения по ч. 5 ст. 191 УК Украины, последние, согласно решению
правления ПАО “Укрзализныця”, с занимаемых должностей уволены”, - сказано с ообщении.
В частности, лицу, которое числилось директором и учредителем указанного ООО,
объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). “В
настоящее время по поручению Генеральной прокуратуры сотрудниками управления
контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической
безопасности Службы безопасности с привлечением специалистов Департамента
киберполиции Национальной полиции работников безопасности железной дороги в
помещениях ПАО “Укрзализныця” с целью установления всех задействованных лиц к
совершению этого преступления, проводятся осмотры компьютерной техники руководства
отдельных департаментов”, - отмечается в сообщении. Как сообщалось, 17 ноября
председателем правления ЧАО “Днепропетровский тепловозоремонтный завод” (ДТРЗ),
входящего в структуру ПАО “Укрзализныця”, назначен Игорь Коваль, который ранее
занимал должности коммерческого директора НПП “Смелянский электромеханический
завод” и менеджера по руководству заказами Corum Group, входящей в СКМ Рината
Ахметова. В то же время решением “Укрзализныци” прекращены полномочия и.о.
предправления ДТРЗ Владимира Бойчука, занимавшего эту должность в течение 10 лет.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 ВАНТАЖНИЙ ТРАНСПОРТ

Армия закупила пожарные грузовики
на 37 млн грн
17.11.2017

Минобороны по результатам тендера заказало ООО «Промышленная
компания «Пожмашина» пожарно-спасательных автомобилей на 37,36 млн
гривен. Об этом сообщают «идет речь в системе ProZorro.
До 10 декабря поставят восемь пожарных автоцистерн АЦ-4-60 (5309) -505М на
полноприводном шасси МАЗ-530905 4х4 (Беларусь) с двигателем ЯМЗ-238 ДЕ2 класса Евро
2 (Россия) по 4,67 млн грн. На сайте «Пожмашина» такая модель отсутствует. Однако в
июне ГСЧС заказала ей подобные автоцистерны АЦ-4-60 (530905) -515М на процент
дешевле - по 4,61 млн гривен. А в декабре 2016 года - такие же автоцистерны АЦ-4-60
(5309) -505М по 3,81 млн гривен, т.е. на 22% дешевле. Автомобили будут изготовлены в
этом году и оснащены стационарным лафетным стволом Protek Style 933 с насадкой Protek
Style 817E с дистанционным управлением, насосом ПН-60БА, полипропиленовой цистерной
на 4 тыс. л воды и баком на 400 л пенообразователя, пожарно-техническими средствами и
т.д. Общий срок эксплуатации автоцистерны составляет десять лет. Гарантийный срок на
цистерну для воды и бак для пенообразователя - десять лет, на автоцистерну - два года.
Цена нынешнего соглашения на 0,4% ниже ожидаемой стоимости закупки в 37,50 млн
гривенн. ООО «Торговый дом АвтоКрАЗ» жаловалось в АМКУ на дискриминационные
требования, в частности, шестиместной кабины без капота, которым соответствует только
«МАЗ». Заказчик на заседании заявил, что условиям тендера соответствуют «КрАЗ», Man и
Renault, но предоставленные им документы этого не подтвердили. Админколегия
удовлетворила жалобу, однако военные при внесении изменений в тендерную
документацию оставили старые требования в силе. «Пожмашина» зарегистрирована в
Прилуках Черниговской области на кипрскую компанию «Идехус лимитед». Бенефициаром
указано директора «Пожмашина» Олега Борща, в прошлом году он шел в Черниговский
облсовет от «Радикальной партии». Подписантом «Пожмашина» является Валерий
Иващенко, депутат Прилукского райсовета от «Радикальной партии». С прилуцким заводом
был связан Сергей Аверьянов, который с июня 2015 по май 2016 работал первым
заместителем нынешнего главы ГСЧС Николая Чечеткина. Его помещения в прошлом году
обыскивали в связи с тендером на поставку пожарной техники, однако дело против него до
сих пор не в суде. Единственным конкурентом было ООО «Компания Титал» киевлянина
Павла Брицкого и Петра Брицкого, профессора кафедры истории Украины Черновицкого
национального университета, причем никто не снижал цену в ходе аукциона. Эта фирма
была соучредителем ООО «Дозор» вместе с «Благотворительный фонд содействия
государственной пожарной охране города Киева», основавших Игорь Немировский и
Анатолий Косарь. Последний в 2003-2006 годах работал начальником Главного управления
Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в городе Киеве. Связанные с
его родственниками фирмы получили лицензии ГСЧС на посреднические услуги по
передаче тревожных сигналов о пожаре. С 2010 он возглавлял Управление экологической
политики и техногенной безопасности Секретариата Кабинета Министров Украины.
Читать полностью >>>
По материалам 368.media
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Scania открыла сервисный центр в
Мукачево
22.11.2017

Компания "Скания Украина" продолжает открывать дилерские
предприятия по Украине, чтобы стать как можно ближе к клиенту. На этой
неделе начал работу новенький сервисный центр Scania в Мукачево.
Теперь перевозчики могут выполнить регламентные работы и посетить сервис не
отклоняясь от маршрута перевозок в ЕС. Новый центр Scania в Мукачево осуществляет и
весь дилерский комплекс: продажу техники, сервис и реализацию запасных частей Scania.
Отметим, что в 2017 году Scania уже открыла дилерские центры в Полтаве и Виннице. На
очереди открытие центра еще в одном регионе Украины. «До открытия станции в Виннице
ближайшая СТО Scania от Киева в западном направлении находилась во Львове, а это более
500 км. Если взять европейский опыт, например Польшу, то там расстояние между
станциями составляет примерно 100-150 км», - комментирует сделку Тыцкий Александр,
директор по развитию дилерской сети Scania в Украине. Как сообщалось ранее, один из
крупнейших украинских перевозчиков - компания "Транс-Логистик", в парке которой
около 170 грузовиков, недавно пополнила его 9-ю новенькими автомобилями. В очередной
раз "Транс-Логистик" выбрала тягачи Scania. …
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
БелАЗ и «Метинвест» подписали долгосрочное
соглашение о сотрудничестве
22.11.2017

До конца 2020 г. ОАО «БелАЗ» гарантирует обеспечить горнообогатительные комбинаты Кривого Рога, входящие в группу «Метинвест»,
карьерными самосвалами грузоподъемностью 30-50 тонн и более 130 тонн
Как сообщает пресс-служба «Метинвеста», за три года транспортный парк
криворожских ГОКов должны пополнить около 50 единиц большегрузной техники. В
рамках соглашения в течение трех лет один из крупнейших мировых производителей
карьерных самосвалов будет поставлять технику и запасные части на ГОКи «Метинвеста».
В свою очередь «Метинвест» обеспечит поставку на БелАЗ металлопроката, используемого
при производстве самосвалов в объеме порядка 13 тысяч тонн в год. В пресс-службе
подчеркнули, что обновление техники проводится в рамках долгосрочной инвестиционной
программы «Метинвест», а в настоящее время на криворожских ГОКах работает более 200
большегрузных самосвалов БелАЗ. «У нас с «Метинвестом» двустороннее сотрудничество.
Мы являемся не только поставщиками карьерной техники, но и выступаем потребителями
металла, производимого заводами группы. Эффективность работы наших самосвалов
влияет на конкурентоспособность продукции «Метинвеста», что также отразится и на нас.
Поэтому мы заинтересованы в достижении максимальной синергии для наших компаний»,
- подытожил генеральный директор ОАО «БелАЗ» Петр Пархомчик.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

 ПАСАЖИРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
 АВТОБУСИ. ТРОЛЕЙБУСИ

Український електробус Електро Е19101 своїм ходом прибув
зі Львова в Кам’янець-Подільський
17.11.2017

Для участі в форумі екологічного транспорту, що відбувався у
Кам’янці-Подільському, львівський електробус Електрон Е19101 для участі в
цьому конкурсі проїхав зі Львова більше 300 км.
Електробус Електрон Е19101 було продемонстровано місцевим чиновникам, також
перший український електробус здійснив поїздку з гостями форуму. Після всіх заходів
електробус своїм ходом відправився до Львова. На одній зарядці електробус може проїхати
200-225 км, що підтверджено експлуатацією на маршруті у Львові. Штатний зарядний
пристрій працює від мережі 380В. Електрон Е19101 - 12-ти метровий низькопідлоговий
електробус загальною пасажиромісткістю 100 чоловік (у тому числі 36 місць для сидіння)
виготовлений спільним українсько-німецьким підприємством «Електронтранс».
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Запоріжжя придбало в лізинг 35 нових
багатомісних автобусів МАЗ
25.11.2017

Запоріжжя закупить в лізинг 35 автобусів великої місткості.
Очікується, що 14 з них вийдуть на маршрути міста до кінця року.
Повідомляє Національний промисловий портал, з посиланням на UBR.
Решта з’являться в Запоріжжі до березня. На своїй сторінці в Фейсбук начальник
управління транспорту Запорізької міськради Олександр Власюк виклав фото автобусів, які
невдовзі з’являться в Запоріжжі. Відзначимо, ці тридверні автобуси зможуть вмістити в
себе до ста пасажирів. Також вони будуть обладнані для людей з особливими потребами.
Платежі банку за надання лізингу будуть розбиті на 4 роки. У 2017 році з міського бюджету
виділять 46,2 млн грн. У 2018 році фінансування програми складе 44 мільйони, в 2019 – 37,8
млн грн, в 2020 – 26,4 млн грн. Таким чином, сумарно 35 автобусів місту обійдуться в 154,4
млн грн. Один автобус буде коштувати приблизно 4.4 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

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

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

 ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ
 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Стало відомо, скільки АвтоЗАЗ зміг продати автомобілів
у січні-жовтні 2017 р.
19.11.2017

Запорізький автомобільний завод продовжує втрачати покупців, про
що свідчить статистика асоціації «Укравтопром». Так в січні-жовтні 2017
року продаж ЗАЗу впали на 36,4%.
Ще в минулому році за підсумками 10 місяців ЗАЗ входив в ТОП-10 популярних
автомобільних марок України. В цьому ж році бренд уже опустився на 17 місце. І, судячи з
усього, падіння продовжиться. Причому продажу запорізьких автомобілів падають, попри
те, що в цілому попит на нові автомобілі в Україні зростає. З початку року ринок виріс
майже на третину. Відзначимо, ЗАЗ планує розпочати виробництво кросоверів. Реалізація
цього проекту зараз знаходиться в планах і стане можливою, якщо ЗАЗ вдасться вийти на
об’єми реалізації існуючих моделей у 30 тисяч одиниць авто на рік. До цього на
підприємстві ніколи не випускали автомобілі цього класу, тому цей кросовер може стати
першим. Випустити свій перший кросовер ЗАЗ планує на платформі Chery Tiggo 3X при
модернізації існуючої лінії зварювання кузовів до моделі Форза.
Продажі ЗАЗ в Україні за результатами продажів в січні-жовтні >>>
За матеріалами uprom.info
Украинцы купили за три квартала на 92% больше
импортных автомобилей
21.11.2017

За три квартала 2017 года в Украину в режиме импорта было ввезено
109,6 тыс. легковых автомобилей. Об этом говорится в сообщении
профильной ассоциации Укравтопром.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос на 92%, а его
таможенная стоимость составила более $1,5 млрд. Из этой суммы в $1,5 млрд почти $1,2
млрд было потрачено на новые автомобили, которых было завезено 60,5 тыс. шт., а $346
млн. на 49,1 тыс. авто с пробегом. Больше всего автомобилей в Украину ввезено из стран ЕС
- 69,6 тыс. шт., что составило более 63% от общего объема импорта легковых автомобилей
за девять месяцев текущего года. При этом доля новых авто в евроимпорте была только
44%, остальные 56% пришлись на автомобили, бывшие в эксплуатации. Страной-лидером
по поставкам авто в Украину стала Германия, из которой ввезли 25 тыс. машин: 5,5 тыс.
новых авто и 19,5 тыс. с пробегом. На втором месте импорт из Японии - 13,9 тыс.шт. (88,5%
новые). Замыкает тройку лидеров Франция, отправившая в Украину 10 тыс. авто. Основную
массу французского импорта составили автомобили с пробегом - 8,9 тыс. шт.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Польща вимагає ₴1,83 млрд компенсації від ЗАЗ за
невиконання інвестиційного плану
24.11.2017

Польща вимагає відшкодування 250 млн. злотих (1,83 млрд грн) від
українського інвестора, який 12 років тому придбав акції автобудівного
заводу FSO (Fabrykа Samochodów Osobowych) у Варшаві.
Як зазначається, автобудівний завод FSO продали українському інвесторові найбільшому
українському
виробникові
легкових
автомобілів
«Запорізькому
автомобілебудівному заводу» («ЗАЗ») - у червні 2005 року. Тоді 19,9% акцій підприємства
(84% голосів на зборах акціонерів), польський уряд продав українцям всього за 100 злотих.
«У ті часи не стільки йшлося про гроші, скільки про порятунок підприємства від повного
бакрутства», - пояснила адвокатка позивача Сильвія Гайнріх. За її словами, вибір «ЗАЗ» був
не випадковим. До 2005 року український автоконцерн купував майже 90% продукції FSO і
більше року фінансував закупку комплектуючих для виробництва автомобілів. Ще до
укладання контракту, українська компанія викупила також більшу частину боргів FSO.
Потім, згідно угоди, український інвестор зобов'язувався зберегти діяльність заводу,
забезпечити роботою майже 2200 працівників підприємства, а також збільшити об'єми
продукції, зокрема налагодити випуск нової моделі польського автомобіля. В дійсності ж,
не зважаючи на те, що автозавод формально сьогодні працює, за останні шість років там не
виробили жодного автомобіля. Українські інвестори не змогли зберегти виробництво
автомобілів і забезпечити роботою працівників. Представник партії «Кукіз-15» Норберт
Качмарчик вважає, що це була дика приватизація. «Це попередній уряд зробив навмисне
напередодні вступу Польщі до ЄС, де ми могли стати великим ринком для західних
автомобілів, нових і вживаних. Натомість ліквідували польський бренд, який міг би
виготовляти вдвічі дешевші автомобілі», - сказав депутат і нагадав, що сьогодні завод FSO
виробляє все, окрім автомобілів: паркани, світильники і навіть детальки для конструкторів
LEGO. Як зазначають, справа проти українських інвесторів розглядатиметься невдовзі в
Окружному суді у Варшаві. Раніше у липні, українська компанія оскаржила позов
державного казначейства Польщі. Представники «ЗАЗ» вважають, що скарга казначейства
абсолютно необгрунтована. «Компанія «ЗАЗ» виконала усі свої зобов'язання за
приватизаційною угодою - про це свідчать звіти незалежного аудитора. Підприємство не
несе жодної відповідальності перед казначейством, а тому будь-які претензії до «ЗАЗ» є
безпідставними», - пояснив адвокат позивача Адам Звєжинський. До слова, «Запорізький
автомобілебудівний завод» (ЗАЗ, Запоріжжя) - найбільше автомобілебудівне підприємство
України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням,
зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить в корпорацію «УкрАВТО»,
яка є генеральним імпортером та офіційним дилером більш ніж 20 автомобільних брендів,
що володіє повним циклом власного виробництва. Корпорація є власником контрольного
пакету акцій ЗАТ «ЗАЗ» і польського автозаводу FSO. До структури корпорації входить
більше 400 автосервісних підприємств у всіх областях України. Fabryka Samochodów
Osobowych (FSO) - це польська автомобілебудівна компанія, що виробляє легкові автомобілі
у Варшаві. Компанія була заснована після Другої світової війни. Першим автомобілем під
маркою FSO стала модель FSO Warszawa - польський варіант радянського ГАЗ-М20
«Побєда». З 1996 року контрольним пакетом акцій заводу FSO стала володіти компанія
Daewoo. Новий автоконцерн, створений на основі об'єднання, отримав назву Daewoo-FSO
Motor. Підсумком цієї співпраці стало оновлення модельного ряду: FSO Daewoo Lanos, FSO
Daewoo Nubira, пізніше — FSO Daewoo Matiz і розробка нової моделі FSO Polonez Atu Plus. В
кінці 2000 року контроль над підприємством перейшов до американського концерну
General Motors, для чого концерн створив нову фірму GM DAT. З 2004 року підприємству
повернули старий фірмовий знак FSO, а з назви моделей забрали слово Daewoo. У 2005 році
українська корпорація «УкрАВТО» отримала контрольний пакет акцій заводу FSO. Компанія
GM-DAT подовжила ліцензію на випуск Lanos і Matiz в Польщі. Українська компанія
поступово стала мажоритарним акціонером FSO (84.31% акцій). До березня 2011 року
більше 1800 співробітників були звільнені, а земля, на якій був побудований завод, була
виставлена на продаж. До листопада 2011 року будівлі ливарного цеху та цеху складання
двигунів були знесені, трек для заводських випробувань також продали для інших цілей. У
2013 році модифікація Fiat від FSO увійшла в споживчий антирейтинг за версією
британського видання Auto Express, де були названі десять найгірших автомобілів
продавалися у Великій Британії за останні 25 років.
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net
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Уряд схвалив перехід на європейську модель
сертифікації сільгосптехніки
15.11.2017

Кабмін прийняв постанову, якою урегулював питання щодо порядку
реєстрації та введення в експлуатацію сільськогосподарської та
лісогосподарської техніки.
Вказані у постанові підходи відповідають європейській моделі, зокрема Директиві
Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. № 2003/37/ЄС щодо
затвердження типу сільськогосподарських або лісогосподарських тракторів, їх причепів та
змінних причіпних машин, разом з їх системами, складовими частинами та окремими
технічними вузлами. Зокрема, зазначеною постановою уточняється перелік документів у
частині наявності сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності,
виданих за результатами обов’язкової сертифікації в системі УкрСЕПРО, оскільки з моменту
набрання чинності Технічного регламенту таку обов’язкову сертифікацію для тракторів,
причепів і причіпних машин згідно із чинним законодавством скасовано.Фактично, при
реєстрації та продажу сільськогосподарської, лісогосподарської техніки та продажу її
комплектуючих, що мають ідентифікаційні номери, документи системи УкрСЕПРО замінені
на документи передбачені Технічними регламентами. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Egritech: Украинцы не должны покупать
иностранную б/у технику
16.11.2017

На рынке хватает инноваций отечественного производителя. Об этом
отечественный производитель «Egritech» заявил во время конференции с
аграриями и представителями власти.
По последним расчетам специалистов компании, украинская техника занимает
меньше 20% от общего объема представленной продукции на рынке АПК. Представители
украинского машиностроительного бизнеса предложили современную модель своего
взаимодействия с наукой и государством. Прежде всего, обратились к представителям
власти с просьбой поспособствовать развитию программы частичной (20%) компенсации
стоимости сельхозтехники. Это, по их мнению, побуждает аграриев покупать и
поддерживать именно отечественный продукт. В свою очередь, присутствующий на
встрече заместитель начальника Управления технической политики АПК Анатолий
Кужелюк поделился первой положительной статистикой по программе. Сумма уже
компенсированных средств составляет - 46 млн. гривен. Общее количество предприятий,
которые подали на компенсацию - 316. Также представитель от МинАПК заявил, что
государство продолжит программу компенсации и планирует выделить еще 945 000 000
гривен - в 2018 году, 1 млрд. 420 миллионов - в 2019 году, 1, 5 млрд. гривен - в 2020 году и
еще 1 млрд. 640 000 000 – в 2021 году. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ГК "Техноторг" получит от Пиреус Банка
кредит на 3 млн долл.
17.11.2017

Пиреус Банк и группа компаний "Техноторг" подписали кредитное
соглашение на 3 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает
служба новостей портала proagro.com.ua
Согласно сообщению, соглашение подписано сроком на три года. Кредитные
средства будут направлены на пополнение оборотных средств компании. В рамках
соглашения компания также сможет выпускать гарантии в качестве дополнительного
обеспечения уплаты по контрактам перед своими иностранными контрагентами.
"Привлечение оборотных средств даст нашему партнеру дополнительный источник
финансирования производственной деятельности, а выпуск банковских гарантий возможность предоставлять своим иностранным контрагентам еще одно подтверждение
выполнения своих контрактных обязательств по уплате за поставленный товар", говорится в сообщении. Группа компаний "Техноторг" - одна из крупнейших в Украине по
реализации сельхозтехники с долей рынка 35% и является официальным дилером более 70
заводов-производителей. В группу компаний "Техноторг" входят ООО "Техноторг",
"Техноторг-Дон", "Техноторг-Авто", "Техноторг-Лизинг", "Техноторг-Агро", "Торговый Дом
МТЗ-Беларус-Украина", "Европейская аграрная компания".
Читать полностью >>>
По материалам proagro.com.ua
Лозовские машины в 2018г планируют нарастить
долю экспорта до 35-40% с 20%
23.11.2017

Лозовские машины в 2018 г. одной из стратегических задач считают
увеличение доли экспорта в общем объеме продаж до 35%-40% с
существующих сегодня 20%, сообщается в пресс-релизе УПЭК.
"Таким образом, мы сможем диверсифицировать все угрозы и риски, связанные с
внутренним рынком, и значительно нарастить объемы продаж. К слову, за 10 месяцев 2017
года мы выросли в объемах продаж на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016
года", – цитирует пресс-служба вице-президента по маркетингу и продажам ИГ УПЭК
Романа Гиршфельда. Согласно пресс-релизу, определенную уверенность в реализации
намеченных экспортных планов "Лозовским машинам" дают результаты участия в
международной агропромышленной выставке Agritechniсa-2017, прошедшей в Ганновере
(Германия), 12-18 ноября. "В ходе выставки состоялся ряд переговоров с потенциальными
заказчиками и партнерами компании, в результате подписано около 10 дилерских
соглашений c крупнейшими мировыми фирмами, достигнуты договоренности о
перспективах сотрудничества с представителями стран Евросоюза и Южной Америки –
Германии, Франции, Испании, Чехии, Словакии, а также Ирландии, Швеции", - отмечается в
пресс-релизе. По словам Р.Гиршфельда, компания планирует расширить номенклатуру
продукции и в ближайшее время войти в сегмент производства плугов, сотрудничая с
ведущими мировыми фирмами. "У нас уже есть опыт синергии с британскими партнерами
Larrington Trailers - этой осенью состоялась премьера двухосного прицепа ALBION-26,
разработанного на базе европейской компании", - напоминает он. Одной из мировых
премьер на Agritechniсa-2017 стала презентация тяжелой дисковой бороны "Дукат-Gold" с
шириной захвата 8 м и диаметром диска 724 мм для работы по остаткам пропашных
культур, и, по утверждению компании, не имеющее аналогов в мире. "Уже в следующем
году мы представим "Дукат-Gold" с шириной захвата 6 м, и продолжим работу над
созданием четырехметрового тяжелого дискатора, который полностью завершит серию
дисковых борон", – отмечает Р.Гиршфельд. Пресс-служба также сообщает, что по итогам
выставки "Лозовские машины" значительно расширят географию поставок. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

ДП «СпецТехноЕкспорт» отримав контракт від уряду європейської країни
на постачання комплектуючих до танків T-72
23.11.2017

До яких країн Україна експортує
зброю?
20.11.2017

Аналітики підняли дані Держслужби експортного контролю,
«Укроборонпрому» та доповідь Стокгольмського інституту дослідження
проблем світу (SIPRI) за останні роки й з'ясували, якою є в світі частка
експорту українських озброєнь та до яких країн воно поставляється.
Так, згідно зі звітом SIPRI за період з 2012 до 2016 року, Україна посіла 9-те місце в
десятці найбільших світових експортерів зброї. Перші два місця в цьому списку традиційно
утримують США та Росія – сумарно їм належить понад половина всього світового експорту
озброєнь, 33 та 23 відсотки відповідно. Також до п'ятірки з великим відставанням в обсязі
експорту зброї потрапляють Китай, Франція та Німеччина, а Велика Британія не дотягує до
цих держав приблизно відсотка, тому опинилася на шостому місці. Щодо України, за цим
показником ми опинилися в одній групі з такими країнами, як Іспанія, Італія та Ізраїль,
причому різниця в обсягах досить невелика – від 0,1% до 0,3%. Географія поставок
української зброї також досить простора, але якщо поставки до країн із досить слабким
власним ВПК можна легко пояснити, то окремо варто зупиниться на тому, якими типами
української зброї зацікавилися в США, Канаді, Німеччині, Туреччині та Китаї, які й самі
далеко не пасуть задніх у виробництві зброї. За даними Держслужби експортного
контролю, за минулі три роки США купували в України переважно гвинтівки та карабіни,
купивши за цей час трохи більш ніж 30 тисяч одиниць цієї зброї. Крім того, Америка
цікавилася вітчизняними переносними протитанковими гранатометами, переносними
керованими протитанковими ракетами та ПЗРК, хоча загальна кількість таких закупівель
становить близько сотні на рік. Канада за цей час купила в України лише трохи більш ніж
десять тисяч одиниць гвинтівок і карабінів, Німеччина купила в нас рівно десяток ПЗРК, а
Туреччина придбала менш ніж 50 легких кулеметів і 4 пістолети. Щодо Китаю, то в 2014
році він придбав в України один військовий корабель (який може бути й катером). Танки, за
даними «Укрспецекспорту», в нас за останні три роки купували Таїланд, Ефіопія, Нігерія та
ДРК, причому загальна кількість проданих одиниць становить 78 штук. Щодо бойових
броньованих машин різного типу, то тут цифри трималися на рівні 20 на рік до 2016-го,
коли ОАЕ купили в нас велику партію бронемашин. Крім того, 5 військових літаків у 2014
році експортували до Хорватії й 1 – до Чаду. В 2014-му 6 бойових вертольотів були продані
до Білорусі, ще 2 – до Нігерії, а в 2015-му 5 пішли до Судану.
Детальніше про експорт українських озброєнь – на інфографіці >>>
За матеріалами wartime.org.ua
 БРОНЕТАНКОВЕ ОЗБРОЄННЯ

Завод ім.Малишева прийме участь у ремонті танків
Т-80УД пакистанської армії
12.11.2017

У 1997-1999 рр. завод імені Малишева поставив до Пакистану 320
основних бойових танків Т-80УД. Через декілька років в Пакистані була
створена база обслуговування танків цього класу
Під час створення заводу побудувані споруди, поставлене спеціальне обладнання,
стендове господарство, інструменти, технології ремонту танків Т-80УД. Пройшло майже 20
років і данні танки потребують планового ремонту. Ремонт проводитимуть фахівці з
Пакистану: вони планують самостійно ремонтувати танки, які закупили у України.
Вітчізняні фахівці виступають в ролі консультантів та координаторів цього проекту. У
проекті братиме участь збірна команда фахівців всіх українських підприємств, продукція
яких була поставлена в рамках контракту з Пакистаном. Українські спеціалісти місяць тому
вже відвідували Пакистан та обрали перші 5 машин, що пройдуть ремонт. «У наступному
році вузли розберуть, повністю продефектують, перевірять на працездатність, складуть
дефектну відомість запасних частин, що не підлягають відновленню. Пакистан закупить у
нас необхідні запчастини, а паралельно відбуватиметься відновлення працездатних вузлів,
їх складання та встановлення на машини. Ймовірно в 2019 році перші танки вийдуть на
стадію ремонту, – каже Максим Коновалов, заступник комерційного директора ДП «Завод
імені В.А. Малишева». – Після обкатки танки надійдуть у війська». «Ремонтні роботи на 320
машинах триватимуть найближчі кілька років. Цей проект дасть підприємству можливість
поставляти запасні частини вузлів, які не підлягають відновленню, плюс дуже важлива і
постійна присутність нашого підприємства на ринку. Я думаю, що після цього проекту наші
партнери з Пакистану можуть перейти на тій же ремонтній базі до капітального ремонту
танків «Аль Халід», які оснащені нашої силовою установкою», – підкреслив Максим
Коновалов. Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що ДК «Укрспецекспорт»
поставлятиме до Пакистану танкові приціли та ремонтуватиме Т-80УД.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Україна відправляє до Таїланду останні 13 танків «Оплот»
за контрактом 2011 р.
17.11.2017

Про це стало відомо зі слів Першого заступника Секретаря РНБО
України Олега Гладковського під час перебування української делегації
на виставці «Defense and Security 2017» у Бангкоку.
«Як відомо, з таїландською стороною у нас є контракт на постачання 49 танків
«Оплот». Із радістю констатую, що, незважаючи ні на що, Україна виконає свої зобов’язання
перед нашим партнерами, та найближчим часом відправить для потреб армії Таїланду
решту 13 одиниць бойових машин, які вже виготовлені українським підприємством «Завод
ім. Малишева» та нині готуються до випробувань і підтвердження своїх характеристик», –
зазначив О. Гладковський. Під час візиту українська сторона провела переговори з віцепрем’єром, міністром оборони Таїланду і головнокомандувачем Королівської тайської армії.
Крім того, під час зустрічей з керівниками оборонних відомств Таїланду обговорювалося
питання про можливість створення сервісного центру для бронетанкової техніки,
трансферу технологій та розширення напрямків співпраці в оборонній сфері. В останні роки
Таїланд виступає одним з найбільших імпортерів української бронетехніки в ПівденноСхідній Азії: тайською стороною закуплено понад 250 од. української бронетехніки,
зокрема, БТР-3Е1 і ОБТ «Оплот». У 2010-2015 роках Україна поставила Таїланду 233 БТР3E1 в рамках укладених у 2006 і в 2011 роках контрактів загальним обсягом близько $ 270
млн. У 2011 році Україна і Таїланд уклали контракт обсягом понад $200 млн на поставку до
Таїланду 49 українських танків БМ «Оплот» нового покоління.
Читати повністю >>>
За матеріалами defence-ua.com

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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ДП ДГЗП“СпецТехноЕкспорт”, входить до ДК “Укроборонпром”, отримав
контракт від державної європейської компанії на постачання комплектуючих
до танків T-72 протягом 2017-2019 років.
Контракт підписано за результатами участі «СпецТехноЕкспорту» у публічному
тендері за правилами GPA (Government Procurement Agreement), що відбувся за підтримки
Проектного офісу GPAinUA в рамках пілотного проекту. Умови та вартість контракту не
розголошуються. Тендер проводився відповідно до європейської директиви Defence
Directive 2009/81/EC. Умови участі у тендері були аналогічними до тих, що вимагаються від
учасників публічних тендерів в українській системі Prozorro. Після приєднання України до
угоди GPA, «СпецТехноЕкспорт» став першою українською компанією, що виграла
європейський тендер за правилами GPA. «Результати участі “СпецТехноЕкспорту” у
публічному тендері GPA та отриманий контракт свідчать про перспективність нового для
України ринку публічних закупівель. У країнах ЄС, колишніх членів «радянського блоку»,
досі на озброєнні знаходиться багато броньованої та авіаційної техніки радянського зразка,
що потребує модернізації та технічного обслуговування. Українська оборонна
промисловість має всі необхідні розробки та компетенції для виконання таких робіт», зазначив Павло Барбул, директор ДП ДГЗП «СпецТехноЕкспорт». Україна та Євросоюз є
сторонами Угоди про державні закупівлі (GPA) Всесвітньої організації торгівлі (WTO). Угода
забезпечує взаємне відкриття доступу на ринки державних закупівель, визначає умови
участі, гарантує рівноправні та недискримінаційні принципи щодо іноземних учасників.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ДП «СпецТехноЕкспорт»
 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ

Шепетівський ремонтний завод візьме участь у кооперації
з виготовлення боєприпасів для РСЗВ
20.11.2017

Шепетівський ремонтний завод візьме участь у кооперації з
виготовлення боєприпасів для ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) та у
модернізації самих РСЗВ радянського виробництва в інтересах ЗС України.
Як повідомив 16 листопада портал Ukrainian Military Pages, йдеться про
виготовлення спеціальної частини 122 мм РСЗВ БМ-21 «Град» та модернізацію бойової
машини 9П140 РСЗВ «Ураган». Держпідприємство «Шепетівський ремонтний завод»
входить до складу ДК «Укроборонпром», його діяльність спрямовано на забезпечення
потреб артилерії Збройних Сил та інтересів Національної гвардії України – переважно
виконання завдань з капітальний ремонту ракетно-артилерійського озброєння. Як
зазначає Ukrainian Military Pages, за 36 видами продукції підприємство є монополістом. За 9
місяців 2017 року підприємство випереджає основні економічні та фінансові показники
минулих років. Крі того, обсяг випуску товарної продукції для Міністерства оборони
України та інших Силових структур збільшився майже у 2 рази у порівнянні з 2016 роком
(за 9 місяців 2017 року підприємство випустило товарної продукції на суму 263 327,2 тис.
грн., для порівняння, у 2016 році — 150 589,4 тис. грн).
Читати повністю >>>
За матеріалами wartime.org.ua
Александр Турчинов объявил о создании новой линии
по производству ракетных корпусов
24.11.2017

В Украине создана новая технологическая линия по производству
ракетных корпусов. Об этом секретарь СНБО Украины Александр Турчинов
заявил в ходе поседения ГАХК “Артем”.
А.Турчинов отметил, что производство широкого спектра боеприпасов - задача,
которую Совет национальной безопасности и обороны поставила перед отечественным
оборонпромом. В ходе визита секретарь СНБО Украины осмотрел новую технологическую
линию по производству корпусов ракет, монтаж которой было завершено инженерами
ГАХК “Артем” совместно с иностранными партнерами. По словам Турчинова, в ближайшее
время на этой технологической линии начнется серийное производство корпусов ракет,
которые “надежно защитят нашу страну”. “Уникальность оборудования заключается в том,
что из сверхпрочных сплавов изготавливаются корпуса ракет, которые должны выдерживать огромное давление и термонагрузку. Поэтому даже микроскопические дефекты для
этих изделий недопустимы”, - подчеркнул Турчинов. “Мы не копируем чьи технологии, а
обеспечиваем новое качество нашего оружия и его превосходство над российскими
аналогами”, - добавил секретарь СНБО. Как сообщалось, согласно ранее озвученным
Минэкономразвития планам, организацию боеприпасного производства в Украине
планируется обеспечить по нескольким направлениям. В числе отрабатываемых вариантов
- налаживание сборочного производства боеприпасов калибра 5,45-14,5 мм на мощностях
Минобороны. По данным замглавы МЭРТ Юрия Бровченко, производство крупнокалиберных боеприпасов, включая 155-мм калибра, планируется обеспечить в рамках отраслевой
кооперации с участием предприятий “Укроборонпрома” и основных игроков украинской
боеприпасной отрасли. При этом замминистра также заявил о готовности ведомства
рассматривать предложения по развитию в стране боеприпасного производства в рамках
международной кооперации с участием западных партнеров.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК

На НВК “Іскра” запрацював інноваційний навчальний
центр інформаційних технологій
18.11.2017

З вересня поточного року на базі Науково-виробничого комплексу
«Іскра», працює новий навчальний центр інформаційних технологій. Про це
повідомляє портал uprom.info
Навчальний центр включає в себе простору аудиторію для проведення занять, а
також 15 потужними комп’ютерів з новітнім програмним забезпеченням – SEARCH,
CADMECH компанії INTERMEСH і AutoCAD, Inventor компанії Autodesk. Окрім того для
конструкторів та інженерно-технічного персоналу «Іскри» розпочато інтенсивний цикл
практичних занять, під час яких вони навчаться працювати з 3D-принтером і 3D-сканером.
Проект реалізований за підтримки «Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and
Human Applications» програми «Еразмус+» Євросоюзу. Зараз у цьому навчальному центрі,
відповідно з договором із Запорізьким національним технічним університетом, студенти
Кафедри інформаційних технологій електронних засобів, під керівництвом викладачів
ЗНТУ і провідних фахівців КП «НВК «Іскра», отримають необхідні професійно орієнтовані
знання, які згодом зможуть застосувати, працюючи на підприємстві.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

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

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

 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

В Зоні вільної торгівлі: Як змінилися
торги між Україною та ЄС
24.11.2017

Запуск первого украинского космического спутника
перенесли на конец 2018 г.
15.11.2017

Вывод на орбиту и начало эксплуатации первого украинского
телекоммуникационного спутника "Лыбидь" планируется во второй
половине 2018 года. Об этом сообщил глава ГКАУ.
"Долгое время критические вопросы по реализации проекта не решали. Это привело
к накоплению комплекса проблем, которые сейчас составляют достаточно серьезный
вызов, с которым агентство должно справиться. Мы нашли поддержку Кабинета министров
относительно дальнейшего финансирования завершения этого проекта", – заявил глава
Государственного космического агентства (ГКАУ) Павел Дегтяренко в интервью
"Урядовому курьеру". "Рассчитываем, что запланированные шаги позволят выполнить весь
комплекс работ, необходимый для того, чтобы Украина наконец получила собственный
спутник связи на орбите во второй половине 2018 г.", – добавил глава ГКАУ. Дегтяренко
также отметил, что ситуация с этим спутником в определенной мере связана с кризисом на
"Южном машиностроительном заводе им. А. М. Макарова" (ЮМЗ). Как сообщалось, Кабмин
в начале октября выделил ГКАУ на дофинансирование проекта обеспечение запуска
украинского спутника связина $17 млн. Весной руководство ЮМЗ сообщало, что запуск
спутника "Лыбедь" запланирован на декабрь 2017 г. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Колегія Державного космічного агентства України підвела підсумки
діяльності галузі за 9 місяців поточного року
17.11.2017

В четвер, 16 листопада 2017 року в приміщенні ДКА відбулося
засідання Колегії Державного космічного агентства України під
головуванням Голови Павла Дегтяренка.
В ході засідання підведено підсумки роботи підприємств та установ космічної галузі
за 9 міс. 2017 року та визначено пріоритетні напрямки роботи на майбутній період. Голова
відзначив, що за підсумками роботи за 9 місяців 2017 р. підприємствами галузі вироблено і
реалізовано товарної продукції на суму майже 2,9 млрд.грн. Загальний обсяг виробленої
валової продукції (з урахуванням незавершеного виробництва) складає понад 3,675 млрд.
грн. Прибутковою в звітному періоді була діяльність 6 підприємств: ДП «КБ «Південне»,
ПАТ «ХАРТРОН», КП СПБ «Арсенал», ДНВП «Об’єднання «Комунар», ДП НДТІП, ДП ВО
«Київприлад». Загальні результати діяльності галузі в цілому продовжують залишатися
позитивними. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулось зростання
обсягів виробництва на 21,3%, а обсяги реалізації продукції зросли на 23,0%. На сьогодні
темп росту обсягів виробництва валової продукції складає 33,1%. Частка експортованої
продукції складає 51,5%. Обсяги експорту продукції зросли до країн ЄС та США.
Середньомісячна заробітна плата по галузі сягла 7393 гривні. За звітний період за участю
підприємств галузі у створенні комплектуючих було здійснено 1 пуск ракети-носія
«Антарес» (перший ступінь), 3 пуски ракети-носія «Вега» (двигун 4-го ступеню), а також 3
пуски ракети-носія «Союз-ФГ» (система управління). З урахуванням вже досягнутих
показників та запланованих на останній квартал 2017 року, в 4-му кварталі 2017 року
прогнозується збереження вказаних темпів й вихід на зростання обсягів виробництва і
реалізації продукції в розмірі 30-33 % в порівнянні з результатами 2016 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ДКА

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Купи-продай: за сколько и кто покупает
сельхозактивы в Украине
07.11.2017

Агропромышленный комплекс Украины уже несколько лет кряду в
лидерах по количеству слияний и поглощений. Об этом пишет Алла
Стрижеус на портале agroportal.ua
По данным EY, на 1 октября т.г. в Украине с начала года было осуществлено 112
сделок купли-продажи, из которых 16 операций на $186 млн - в агросекторе. Речь тут идет
только о тех сделках, которые на 100% доведены до конца. В 2015 году, по данным той же
EY, в АПК было заключено 12 сделок на $598 млн и 11 - на сумму $700 млн - в 2016 году. «За
последние несколько лет украинский агросектор завоевал и стабильно удерживает пальму
первенства на рынке M&A, как по количеству, так и по сумме сделок. Практически все
наиболее крупные сделки связаны с ним, особенно - в области растениеводства, а также
инфраструктуры - элеваторных компаний и переработки», - говорит руководитель отдела
корпоративных финансов и M&A компании EY в Украине Владислав Остапенко. Кто же стал
флагманом проведенных покупок в 2017 году и сохранится ли тренд на увеличение
количества сделок - выяснял AgroPortal.ua.
Что имеем? Нашумевшие на протяжении 2017-го сделки с участием «Кернела» и
«Эпицентра», пожалуй, наиболее масштабные. Покупка «Кернелом» холдинга «Украинские
аграрные инвестиции» с около 200 тыс. га земли за $155 млн - крупнейшая сделка в
агросекторе за несколько предшествующих лет. «Кернел» также не остался равнодушен и к
сербской «МК Групп». По информации участников рынка, около 30 тыс. га обошлись
крупному латифундисту в $46 млн. Не уступает «Эпицентр К» семьи Герег. Контрольный
пакет 10 агрокомпаний, которые ранее принадлежали Glencore, по оценкам экспертов
рынка, обошелся им в $50-60 млн. Что касается меньших игроков, увеличила земельный
банк и Dnipro Agro Group, прикупив 8,75 тыс. га и достигнув площади в 43,25 тыс. га. В
состав холдинга вошла агрофирма «Схид Агро», которая раньше была в составе
агрохолдинга Сергея Тигипко «ТАС Агро» на Днепропетровщине. При этом, по словам
учредителя и генерального директора компании Dnipro Agro Group Василия Астиона, до
конца 2017 г. в планах компании расширение земельного банка до 50 тыс. га. Впрочем,
Dnipro Agro Group - не единственный аграрий, который присматривается к украинским
активам. Наращивание земель в обработке - в планах шведской компании Grain Alliance, 20
тыс. га намерена прикупить ИМК, сахарный гигант ED&F Man планирует разрастись вдвое до 30 тыс. га, «Астарта» в ближайшие три года хочет стать 400-тысячником, а компания
Vitagro народного депутата Сергея Лабазюка намерена закрыть сделку по приобретению
«Горинь Агро Плюс» (разрешение АМКУ уже получено). Впрочем, выбирать есть из чего. По
данным опрошенных AgroPortal.ua аналитиков, активов, выставленных на продажу,
достаточно - вопрос в цене. Так, до сих пор ищут покупателя на компанию ViOil. «На рынке
есть несколько активов, которые давно находятся в состоянии предпродажной готовности,
есть покупатели, поэтому вероятно, что до начала сезона (апрель 2018 года) будет
завершено еще несколько сделок», - говорит директор инвестиционно-банковского
департамента инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Верхогляд.
Читать полностью >>>
© Алла Стрижеус
По материалам agroportal.ua
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Угоді про асоціацію між Україною та ЄС минає три роки. Офіційно та в
повному обсязі Угода вступила в силу 1 вересня 2017 року, проте окремі її
норми почали тимчасово діяти ще 1 листопада 2014 року.
Зокрема, 1 січня 2016 року запрацював економічний розділ, а саме ‒ стартувала Зона
вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Як Україна йшла тернистим
шляхом до ринків ЄС та чи була варта зусиль Зона вільної торгівлі?
Екскурс в історію. Перемовини щодо Угоди про асоціацію тривали з 2007 року.
Підписання Асоціації чекало свого часу 10 років, аж поки в її підтримку 21 листопада 2013 р.
на Євромайдан не вийшли перші протестувальники, мітинг яких позначився на сьогоденні.
Після тих буремних подій було підписано політичну частину Угоди про асоціацію з ЄС (21
березня 2014 р.) та економічну частину - 27 червня 2014 р. 16 вересня 2014 р. Європейський
Парламент ратифікував Угоду синхронно з Верховною Радою України. За ратифікацію
проголосувало 355 депутатів Верховної Ради та 535 депутатів Європарламенту. 1 листопада
2014 набрало чинності тимчасове застосування Угоди. Угода про асоціацію з ЄС ‒
величезний документ на сім розділів і понад тисячу сторінок, який чітко регулює поступове
економічне та політичне зближення України з Європейським Союзом. Ключовими є
четвертий та п’ятий розділи, які стосуються торгівлі, економічної та галузевої співпраці.
Вони складають так звану глибоку і всеохоплюючу Зону вільної торгівлі, щодо якої різко
протестувала Росія у 2013 р. Метою ЗВТ є спрощення взаємного доступу до ринків товарів
та послуг, а також узгодження українських правил та регламентів із нормами ЄС. Так, із 1
січня 2016 р. почалося тимчасове застосування Зони вільної торгівлі. Митні органи стали
видавати на безоплатній основі сертифікат походження (переміщення) товарів EUR.1, який
дозволяє скористатися преференціями у рамках вільної торгівлі з ЄС. До запровадження
вільної торгівлі українська продукція під час ввезення товарів до ЄС багато років
користувалася преференціями у рамках Генералізованої системи преференцій ЄС (GSP).
Відповідно до законодавства ЄС, пільговий режим GSP діє паралельно з режимом вільної
торгівлі й сьогодні ‒ до 31 грудня 2017 року включно.
Чи варта була шкурка вичинки? Із приходом ЗВТ Україна отримала торгівельні
преференції ‒ безмитні тарифні квоти для 36 видів товарів (яловичина, свинина, м’ясо
баранини, м’ясо птиці, молоко, вершки, йогурти, зернові, висівки, мед, цукор, крохмаль,
гриби, часник, солод, виноградний і яблучний соки, вершкове масло, цигарки, етанол, яйця
та альбуміни тощо). За 4 видами встановлено додаткові обсяги. У свою чергу, Україна
встановила тарифні квоти для 3-х видів товарів (м’ясо свинини; м’ясо птиці й напівфабрикати з м’яса птиці, цукор) та передбачила додаткові обсяги ще для 2-х. Дізнатися про
наявність невикористаного залишку в рамках тарифної квоти можна на сайті Європейської
Комісії. Інформація щодо невикористаних залишків тарифних квот коригується увечері
кожного робочого дня. Та не безмитними квотами єдиними живе український експорт.
Після того, як тарифні квоти використовуються ‒ можна продовжувати експортувати, але
вже за загальним режимом імпорту, тобто, товари оподатковуватимуться за загальними
умовами. За даними Державної служби статистики, у перший рік вільної торгівлі з ЄС
український експорт до ЄС зріс на понад 3%, а товарообіг ‒ на понад 6%. Але загалом
торгівля агропродуктами не настільки жвава, як очікувалося. Безмитні квоти
використовуються швидко, а загальні умови не надто привабливі й посильні для
вітчизняних виробників. Так, у 2016 році швидко вичерпалися 11 груп товарів за квотами.
Основними драйверами прискорення закриття квот на експорт вітчизняної продукції до ЄС
стали такі групи товарів, як глюкоза та сироп із неї (квоту в 2016 році використано на58,7%
проти 6,1% у 2015-му), ячмінь (99,8% проти 77,7%), солод і пшенична клейковина (100%
проти 72,9%), м’ясо птиці (додаткова квота, 43% проти 22,5%), висівки (42,8% проти
22,7%), крохмаль (18,8% проти 9,6%). Цього ж року Україна почала використовувати нові
квоти. Зокрема, на безмитний експорт обробленої продукції з молочних вершків (квоту
використано на 24,4%), обробленої продукції з зернових (2,7%) та грибів (0,1%). Також
Україна почала експортувати сухе молоко (30%) і масло (46%). Цифри останньої статистики
свідчать про те, що українські виробники почали нарощувати експорт товарів із доданою
вартістю. Такі темпи торгівлі дали поштовх до ініціювання збільшення квот. До слова,
сьогодні право експорту до ЄС мають вже 288 українських підприємств. Зокрема 108
експортують на цей ринок харчову продукцію. Наприкінці 2016 року Європейська комісія
прийняла пропозицію українських виробників і в травні 2017 року збільшила квоту на
крупи та борошно на 7,8 тис. т, овес ‒ на 4 тис. т, кукурудзу ‒ 650 тис. т, мед ‒ 3 тис. т,
пшеницю ‒ 100 тис. т, виноградний сік ‒ 500 т, перероблені томати ‒ 5 тис. т, ячмінь – 350
тис. т. Станом на 4 жовтня 2017 року вже вичерпано на 100% імпортні тарифні квоти ЄС на
такі українські товари, як: мед, цукор, ячмінна крупа та борошно, оброблені томати,
виноградний та яблучний сік, овес, ячмінь, кукурудза, пшениця. На 98%вичерпано квоту на
безмитний експорт солоду та пшеничної клейковини. Експерти відзначають, що у
порівнянні з минулим роком динаміка закриття квот значно прискорилася. Але
залишається низка товарів, де квоти не вичерпано взагалі: баранина, яловичина, гриби,
продукція з обробленого молока тощо.
Додаткові преференції 2017 р. У серпні ц.р. Рада ЄС ухвалила низку преференцій на
3 роки. Преференції включають у себе тимчасові (на 3 роки) додаткові річні імпортні квоти
за нульовим тарифом на наступні сільськогосподарські продукти: природний мед - 2,5 тис.
т; оброблені томати - 3 тис. т, виноградний сік - 500 т; овес - 4 тис. т; пшениця та борошно –
65 тис. т; кукурудза та борошно з неї - 650 тис. т; ячмінь та борошно з нього - 350 тис. т;
ячмінна крупа – 7,8 тис. т. З 1 жовтня 2017 року додаткові квоти почали діяти вже на 5
позицій українських агротоварів із цього списку: мед, виноградний сік, ячмінне борошно,
обробленні томати, овес. Квоти на пшеницю, кукурудзу та ячмінну крупу почнуть діяти з
1січня 2018 р. Окрім того, у 2017 р. планово збільшено тарифні квоти для 18 українських
аграрних товарів. Ці позиції збільшуватимуться одноразово протягом п’яти років, у
середньому на 10% у рік. Наприклад, 2016 року розмір квоти на українське м’ясо птиці
складав 16 тис. т, а в 2017 році він зріс до 16,8 тис. т, у 2018 р. розмір тарифної квоти буде
вже на рівні 17, 6 тис т. Обсяги збільшуватимуться й надалі на баранину, ячмінну крупу та
борошно, оброблений крохмаль, виноградний та яблучний соки, мед, яйця та інші товари.
У підсумку. За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, ЄС є
найбільшим торговим партнером України з питомою вагою торгівлі товарами та послугами
за 6 місяців 2017 року в 40%. За результатами 6 місяців 2017 року, обсяги торгівлі товарами
з ЄС зросли на 24,9%, обсяги експорту – на 26,1%, імпорту – на 24,0%. У 2017 році в експорті
з України до ЄС з’явилося 870 нових товарних підкатегорій (це додаткові $61,7 млн
експорту товарів). Серед них і товари з доданою вартістю. Кількість компаній, які
експортують до ЄС, неухильно зростає. 147 компаній отримали статус уповноваженого
експортера, що дає їм можливість самостійно визначати країну походження товару. У
вересні 2017 року додатковими підприємствами України отримано можливість
експортувати вершкове масло та інші перероблені продукти з молока. На сьогодні 18
українських підприємств експортують молочну продукцію до ЄС. Найбільшими торговими
партнерами для України в ЄС залишаються шість країн — Нідерланди, Іспанія, Італія,
Польща, Франція та Німеччина. Їхня сукупна частка в обороті перевищує 73%. Україна
входить до ТОП-10 найбільших постачальників агропродукції до ЄС (8-ме місце). Водночас,
за багатьма позиціями Україна традиційно посідає перші місця, займаючи суттєві ніші
ринку: по пшениці – 32% від загального імпорту ЄС, кукурудзі – 62%, ячменю – 74%...
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами uprom.info
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Панда завершує будівництво насіннєвого заводу
в Корсунь-Шевченківському

В 2018 году финансирование АПК увеличится
до 8,3 млрд грн
13.11.2017

Аграрный комитет Верховной Рады подтвердил курс на поддержку
всех отраслей сектора в рамках бюджета на 2018 год. Об этом написал
народный депутат Иван Мирошниченко.
Общая сумма финансирования АПК должна увеличиться с 6,3 млрд грн до 8,3 млрд
грн. Ключевыми направлениями являются: направление минимум 1,5 млрд грн на прямые
дотации; увеличение до почти 900 млн грн на компенсацию кредитных банковских ставок;
усиление поддержки садоводства, виноградарства до 300 млн грн; поддержка в сумме 1
млрд грн фермерских хозяйств. "Доступ к прямым дотациям из бюджета должны получить
все группы аграриев: крупные, средние и малые", - считает Мирошниченко. По его словам,
если правительство вдруг не согласится и не даст дополнительные средства на АПК, то эти
2-4 млрд грн (которые ежегодно выделяются на господдержку) следует выплатить людям
из частного сектора на поддержку производства молока и мяса КРС. "В Украине
насчитывается 2,7-2,8 млн голов КРС именно в частном секторе, где производится основная
доля молока. Единоличникам трудно конкурировать с промышленными предприятиями,
поэтому нужно помогать именно им. Заложенные средства могут легко выполнить
функцию поддержки. Ее формы могут быть разными, начиная с дотирования одной головы
выращенного скота или скота на содержании и заканчивая компенсацией на приобретение
холодильного оборудования для хранения молока, его переработки или развития
семейных ферм. Следует прекратить политические спекуляции и направить усилия на
поддержку маленького фермера. Он стремится расти и развиваться. Он, как никто другой,
нуждается в поддержке со стороны государства", - пояснил нардеп. Также Иван
Мирошниченко сообщил, что во время совещания в парламентском комитете были
одобрены предложения об увеличении общей суммы финансирования АПК с 6,3 млрд грн
до 8,3 млрд грн. При этом члены комитета предложили источники такого роста. Также
нардепы предлагают провести перераспределение средств из части бюджетных программ
и направления по меньшей мере 1,5 млрд грн на прямые дотации и увеличить объем
средств на компенсацию кредитных банковских ставок суммарно до почти 900 млн грн.
Депутаты предлагают выделить 300 млн на поддержку садоводства и виноградарства и 1
млрд грн на поддержку фермерских хозяйств. …
Читать полностью >>>
По материалам kp.ua
З початку року агрохолдинг Косюка отримав
з бюджету 1,25 мільярда дотацій

14.11.2017

Український агрохолдинг «Панда» знаходиться на фінальній стадії
будівництва насіннєвого заводу. Про це повідомляє служба новин порталу
superagronom.com
Компанія «Панда» контролює групу цукрових заводів у Черкаській області і є одним
з найбільших виробників цукру в країні. На міжнародній сільськогосподарській виставці
Agritechnica 2017 про будівництво заводу разповів Раймунд Бюшер, співробітник компанії
Reiter, і один из кращих інженерів-механіків Німеччини, який, власне, створив проект і
займається безпосередньо будівництвом нового заводу.
Читати повністю >>>
За матеріалами superagronom.com
Grain Alliance планирует инвестировать около $2 млн в запуск
мукомольного завода в Киевской обл.
15.11.2017

Компания Grain Alliance (Стокгольм, Швеция) с активами в Украине
планирует инвестировать около $2 млн в запуск в апреле-мае 2018 г.
мукомольного завода в Яготине (Киевская обл.).
"Сейчас ведем работу, уже привезли оборудование для переработки пшеницы в
муку. Запуск планируем на апрель-май", - сообщил главный исполнительный директор
Grain Alliance Евгений Радовенюк в кулуарах Украинского форума агробизнеса в Киеве. По
его словам, инвестиции в завод составят около $2 млн. Кроме того, компания развивает два
проекта по созданию добавленной стоимости: по производству семян сои, пшеницы, овса,
ржи, по производству жидких микроудобрений. "В ближайшие год-два по инвестициям в
семеноводство мы выйдем на $1-1,5 млн, по муке - около $2 млн, по минудобрениям - около
$1 млн", - отметил Е. Радовенюк. Как сообщалось, компания Grain Alliance до 2020 года
рассчитывает увеличить элеваторные мощности почти в два раза - до 400 тыс. тонн. За этот
период планирует расширить свой земельный банк до 100 тыс. га, достичь объемов
реализации зерна в 1 млн тонн. Основатели ООО "Харвест Мун Ист" (пгт Барышевка
Киевской обл.) и BZK Grain Alliance (Швеция) в 2009 году создали совместную компанию Grain Alliance. Grain Alliance обрабатывает в Украине 53 тыс. га сельскохозяйственных
земель в Киевской, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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У січні-вересні ц.р. група компаній "Миронівського хлібопродукту"
отримала з бюджету агродотації на 1,25 млрд грн., свідчать опубліковані
напередодні дані ДФС щодо отримувачів аграрних дотацій за вересень.
Загалом у вересні було виплачено 635 млн грн дотацій. Належні групі МХП
підприємства ТОВ "Вінницька Птахофабрика", ПРАТ "Миронівська ПФ", СТОВ "Старинська
Птахофабрика", ПРАТ "Оріль-Лідер", ДП "Перемога Нова" та ТОВ "Птахофабрика Снятинська
Нова" отримали 171 млн грн дотацій, що становить 27% від суми виплаченої за місяць. На
другому місці продовжує залишатись група компаній Укрлендфармінг із 78 млн гри дотацій
у вересні, або 12% від загального обсягу в місяці. З початку року МХП отримав 1,251 млрд
грн аграрних дотацій, а Укрлендфармінг - 444 млн грн. На дві компанії припадає 49% усіх
дотацій виплачених з початку року. Також 10 листопада Державна казначейська служба
опублікувала дані отримувачів відшкодування ПДВ з початку року. Як правило, це ПДВ, що
відшкодовується при експорті. Дані казначейства свідчать про те, що ПАТ "Миронівський
Хлібопродукт" та ПАТ "Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормів" отримали
також 1,8 млрд грн відшкодування експортного ПДВ з державного бюджету в 2017 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ПРОЕКТИ.

Radar Tech, МХП і Agrohub запустили «лабораторію»
для аграрних стартапів

Хомутынник докупил акции
Кернела
16.11.2017

Компания Cascade Investment Fund, принадлежащая народному
депутату Виталию Хомутыннику, увеличила пакет акций в Kernel Holding S.A.
(«Кернел»). Об этом говорится в сообщении на Варшавской фондовой бирже.
Как отмечается, по состоянию на 10 ноября 2017 г. Cascade Investment Fund является
держателем почти 5,4 млн акций «Кернел», что составляет 6,59% уставного капитала и
голосов на собрании акционеров. Для справки: в октябре 2015 г. стало известно, что 5%
акций «Кернел» перешли новому инвестору - Cascade Investment Fund Виталия
Хомутынника. В ноябре 2017 г. АМКУ разрешил компании Cacique Limited (г. Лимассол,
Кипр), принадлежащей Виталию Хомутыннику, приобрести доли в уставном капитале 7
агропредприятий, конечным бенефициаром которых является председатель совета
директоров компании «Кернел» Андрей Веревский. Как сообщалось ранее, польские фонды
сократили долю в Кернел. В частности, фонды TFI PZU 7 ноября 2017 г. продали 850 тыс.
акций Kernel Holding S.A. TFI PZU SA действует от имени и по поручению ряда
инвестиционных фондов Польши: PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, PZU
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji, PZU Specjalistyczny
Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Dynamiczny.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua

14.11.2017

Radar Tech, Agrohub і агрохолдинг МХП запустили програму розвитку
стартапів MHP Accelerator. Проект фокусується на технологічних рішеннях,
які можуть застосовуватися в роботі агрохолдингу.
Завдання MHP Accelerator - пошук і розвиток аграрних стартапів. За словами
організаторів програми, журі проекту відберуть 30 півфіналістів, які пройдуть
преакселераційну програму - тиждень інтенсиву з основ технологічного бізнесу. За
підсумками першого етапу, журі оголосить 10 фіналістів, яких 3 місяці навчатимуть
експерти агро-, бізнес- і стартап-галузі. Найперспективніші проекти будуть реалізовані на
базі агрохолдингу МХП, і, як запевняють організатори, отримають доступ до ресурсів для
впровадження проекту, корпоративної експертизі, а також менторську підтримку від
провідних фахівців МХП протягом усього проекту. За словами голови правління
агрохолдингу МХП Юрія Косюка, компанія відкрита до будь-яких інноваційних проектів і
готова їх підтримати. Заявки на участь в MHP Accelerator будуть прийматися до 26 лютого
2018 року включно на сайті: radartech.com.ua/mhp
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Открыт всеукраинский конкурс «Агро 2018»
для молодых новаторов
16.11.2017

В четвер, 16 ноября благотворительный Фонд Бориса Колесникова дал
старт образовательному проекту «Агро 2018». Об этом сообщает служба
новостей портала interfax.com.ua
Торжественное открытие состоялось в Национальном университете биоресурсов и
природопользования Украины, а к конкурсу присоединились все ведущие аграрные вузы
страны. Проект дает возможность украинским студентам с агроспециальностями
презентовать собственные проекты представителям отрасли и получить экспертную
оценку. Авторы оригинальных идей получат возможность посетить Международную
сельскохозяйственную выставку Fieragricola 2018 в Вероне. Президент Фонда Борис
Колесников поздравил студентов со стартом проекта «Агро 2018» и подчеркнул, что
аграрный сектор Украины нуждается не только в инвестициях, но и в молодых
профессионалах, их новаторском подходе. «Примечательно, что конкурс стартует накануне
Дня сельского хозяйства, который отмечается 19 ноября. Я поздравляю всех работников
этой сферы с наступающим праздником. Жизнь показала, что без сельского хозяйства
Украины нет. Важно, чтобы сегодняшние участники конкурса – будущие аграрии – за счет
знаний, которые они получили от своих преподавателей в университетах, и
международной практики, стали по-настоящему успешными», – добавил Борис Колесников.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Антимонопольний комітет дозволив компанії Гереги
купити понад 50% агрокомпанії
17.11.2017

АМКУ дозволив ТОВ "Агрохолдинг 2012", що належить депутату
Верховної Ради Олександру Герегу, придбати більше 50% акцій що входить в
корпорацію "Оболонь" ТОВ "Оболонь Агро" (обидва - Хмельницька область).
Згідно з повідомленням комітету, АМКУ дозволив "Агрохолдинг 2012" придбати
частку в статутному фонді "Оболонь Агро", яка забезпечить перевищення 50% голосів у
вищих органах управління ТОВ. Відзначимо, земельний банк агрокомпаній, підконтрольних
народному депутату Олександру Герезі, складає близько 120 тис. грн. Таку інформацію в
ексклюзивному коментарі підтвердив народний депутат. Нагадаємо, що нещодавно голова
Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв розповів, що комітет видавав йому дозволи
два місяці тому на придбання відносно невеликих активів. Раніше народний депутат
О.Герега скупив низку агроактивів («ОболоньАгро», «Агрохолдинг 2012», «Вінницька
аграрно-промислова група» і планує довести цей земельний банк за кілька років до 300 тис.
га). «У нас близько 120 тис. га землі. До скількох ми нарощуватимемо земельний банк наразі сказати не можу. Давайте почекаємо до грудня», - пояснив він. Відзначимо,
«Вінницька аграрно-промислова група» створена в 2009 році. Сьогодні це вертикально
інтегрований холдинг із земельним банком близько 50 тис. га, розташованих у Вінницькій і
Хмельницькій областях. Компанія також володіє парком сільгосптехніки близько 200
одиниць і 4 сертифікованими елеваторами загальною потужністю одноразового зберігання
250 тис. тонн, один з них на 100 тис. тонн було побудовано в 2015 р. Нагадаємо, подружжя
бізнесменів-мільйонерів Олександра та Галини Герег остаточно стали власниками раніше
афільованого з ними ТОВ “Агрохолдинг 2012” (Городок Хмельницької області). Відповідні
зміни були внесені 15 червня 2016 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Прізвища бізнесменів з’явилися у
засновниках ТОВ, яке створено у вересні 2015 року. Також замість засновниці і кінцевої
власниці з Городка Ірини Лутковської зайшло київське ПАТ “Закритий недиверсифікований
венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Оферент”, яке належить Герегам. Крім
цього, за даними сайту “Латифундист”, ТОВ “Агрохолдинг 2012” зацікавився купівлею
іншого підприємства Хмельницької області – “Оболонь Агро” із земельним банком в 11,2
тис. га. З 2006 р. пивоварами розпоряджається столичний бізнесмен Олександр Слободян.
До 2015 р. директором заводу працював теперішній голова Хмельницької облради Михайло
Загородний. Як писав НГП, наприкінці 2015 р. ряд сільськогосподарських підприємств та
фермерів Хмельниччини виступили проти входження в область ТОВ “Агрохолдинг 2012”,
влаштувавши багатотисячний АгроМайдан і звинуватили його у земельнову рейдерстві. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
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Агрохолдинг ИМК впервые выплатил дивиденды –
около EUR1,66 млн

За 2 года "АПК-Инвест" намерен увеличить
земельный банк до 82 тыс. га
17.11.2017

Агрохолдинг ИМК впервые выплатил дивиденды своим инвесторам,
направив на эти цели около EUR1,66 млн. Согласно сообщению компании,
дивиденды составили EUR0,05 на акцию.
"27 сентября 2017 года ИМК выплатила первые в истории компании дивиденды
своим инвесторам в размере EUR0,05 на акцию", - говорится в сообщении. Отметим, ИМК
по итогам января-сентября текущего года получил чистую прибыль в размере $27,6 млн,
что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно сообщению
компании, снижение прибыли связано с ростом затрат и укреплением гривни в 2017 году.
Холдинг также сообщил, что его EBITDA за 9 месяцев текущего года составила $42,8 млн,
что на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом выручка
ИМК за январь-сентябрь выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года до $81,5 млн. Экспортная выручка холдинга составляла 82% от общей выручки компании
за 9 месяцев 2017 года. Чистый денежный поток компании от операционной деятельности
за 9 месяцев вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до $25,1 млн.
в основном за счет роста продаж. Агрохолдинг также отмечает, что за 9 месяцев этого года
он инвестировал $3,9 млн в обновление парка сельскохозяйственной техники,
модернизацию элеваторов компании и молочно-товарной фермы. Финансовые расходы
ИМК за 9 месяцев 2017 года сократились на 49% против аналогичного периода 2016
благодаря снижению общего долга компании до $70,7 млн по состоянию на 30 сентября
2017 года. ИМК сообщил, что в дальнейшем планирует продолжить реализовывать свою
стратегию по сокращению долга и ожидает его снижения до $65 млн на конец 2017 года.
Как сообщалось ранее, до конца 2017 года агрокомпания Александра Петрова ИМК
инвестирует в расширение зембанка $20 млн. Об этом в интервью LIGA.net рассказал
генеральный директор компании Алекс Лисситса. "До конца этого года рассматриваем
возможность инвестировать до $20 млн. Но рынок очень разогрет сейчас, мы на это
смотрим достаточно осторожно", - говорит он. Гендиректор ИМК добавил, что сделка
состоится, если будут интересные активы в регионах присутствия компании. "Но говорить
о том, что обязательно будем покупать аграрные активы любой ценой, это не про нас", отметил он. Кроме того, Лисситса рассказал, что ИМК постоянно поступаю предложения от
инвесторов из разных стран продать большой пакет акций. "Но поскольку сегодня
украинские эмитенты на Варшавской фондовой бирже очень недооценены из-за страховых
рисков, эти дискуссии очень быстро заканчиваются ничем", - говорит топ-менеджер. По его
словам, сейчас не время даже вести дискуссию о продаже. "Все смотрят на капитализацию и
понимают, что компания ИМК не может стоить $120 млн при том наборе активов и
финансовых показателях, которые она имеет", - говорит Лисситса. Он также отметил, что
компании удалось реструктуризировать львиную долю долгов. По итогам года долговая
нагрузка ИМК составит $65 млн.
ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур, картофеля и производстве молока в
Украине. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных культур. Агрохолдинг
обрабатывает 136,6 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Как сообщалось, Agrovalley
Limited, юридическое лицо, контролируемое председателем совета директоров агрохолдинга ИМК Александром
Петровым, на конец октября 2017 года владело 68,31% от общего количества акций ИМК, находящихся в обращении.
ИМК в 2016 году увеличил чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2015 годом – до $21,8 млн. Выручка сократилась
на 11% - до $124,74 млн. Показатель EBITDA составил $59 млн, что на 10% ниже, чем в 2015 году.

Читать полностью >>>
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Крупнейшему зернотрейдеру Украины
ЕБРР выделит $40 млн
19.11.2017

Европейский банк реконструкции и развития намерен выделить
компании «Нибулон» $40 млн на улучшение зерновой инфраструктуры. Об
этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения «Энерголайф».
Кредит направлен на расширение и модернизацию инфраструктуры материальнотехнического снабжения «Нибулона» в 2018-2019 гг, в частности, на строительство речных
терминалов, перевалочного крана, речного флота и расширение Николаевского терминала.
Общая стоимость проекта - 141 млн долларов, ЕБРР планирует выделить 40 млн долларов с
возможностью увеличения финансирования до 50 млн долларов. Совет директоров банка
рассмотрит данный проект 13 декабря. Как сообщалось ранее, «Нибулон» возьмет $100 млн
кредита. IFC предоставит кредит в размере до $60 млн из собственных источников и
привлечет до $40 млн от других кредиторов. Финансирование в рамках проекта будет
направлено на модернизацию и расширение перегрузочных терминалов компании
«Нибулон», а также на рефинансирование краткосрочного долга компании.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Сварог Вест Груп открыл новый офис
в день сельхозработника
20.11.2017

Корпорация «Сварог Вест Груп» накануне Дня работников сельского
хозяйства открыла новый офис в Хмельницкой области, расположенный в
здании бывшего завода культиваторов.
Пустующее в течение нескольких десятилетий строение было за 3 месяца
отреставрировано, оснащено автономным отоплением и современными коммуникациями.
Символическую ленту на входе в офис перерезали соучредители корпорации Сергей и
Александр Буряки, а также глава совета директоров Николай Агарков. Кроме того,
руководством корпорации проведено награждение лучших сотрудников по результатам
2017 года. Самый же ценный подарок — сертификат на 400 тыс. грн — был вручен
Ленковецкой ОТГ. Эти деньги пойдут на ремонт детского сада «Солнышко».
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
LNZ Group инвестирует 8 млн долл. в обновление
технического парка
20.11.2017

LNZ Group планирует инвестировать до $8 млн. в обновление парка
сельскохозяйственной техники. Как передает "ПроАгро" со ссылкой на
AgroTimes, об этом сообщил главный инженер компании Иван Левченко.
LNZ планирует провести масштабную замену имеющейся техники на новую более
современную. Основным критерием, по которому LNZ Group выбирает технику, является ее
надежность. Однако сегодня надежности хватает всем производителям, отметил главный
инженер компании. "Если же выбирать технику по соотношению цена-качество, среди
иностранных производителей мы предпочитаем технике NewHolland, из украинских "Завода Кобзаренко", - добавил он. LNZ Group - современная диверсифицированная
агропромышленная компания, объединяющая 33 агрофирмы в Черкасской и Сумской обл.
Арендует 60 тыс. га земли и обеспечивает работой 3 тыс. работников в сезон. LNZ Group
входит в десятку компаний, наиболее динамично развивающихся в секторе семеноводства.
Читать полностью >>>
По материалам proagro.com.ua
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Компания "АПК-Инвест" планирует расширять мощности, наращивая
банк земли. Об этом сообщил владелец компании Борис Колесников в
интервью на AgroPolit.com, передает ukragroconsult.com
Он отметил, что "АПК-Инвест" нужно за 2 года фактически удвоить земельный банк.
"Сейчас владеем 41 тыс. га, из которых 5 тыс. га в оккупации на Донбассе. Компания может
хранить 86 тыс. зерновых. Хотим нарастить мощности до 120 тыс. тонн", - рассказал Борис
Колесников. По словам Бориса Колесникова, земельный банк будет увеличен с целью
наращивания производства кормов для собственных нужд. И добавил, что "АПК-Инвест"
нужно 65-70 тыс. га земли. "Увеличим мощности мясокомбината. В целом же глобальную
конструкцию компании уже создали, теперь нужно подровнять некоторые "хвостики", подытожил Колесников. "АПК-Инвест" - вертикально интегрированная агропромышленная
компания с полным замкнутым циклом производства охлажденной свинины: от
выращивания зерновых и изготовления комбикормов до производства и реализации
мясной продукции. Владеет производственными мощностями в Красноармейском и
Константиновском районах Донецкой области. На рынке представлена продукцией ТМ
"М'ясна весна", "Колбаспищепром", "М"ясно", "Ставрос". Земельный банк "АПК-Инвест" в
настоящее время составляет 41,3 тыс. га.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
Агрохолдинг Мрія запланував масштабне розширення
зембанку та оновлення техніки
22.11.2017

Після реструктуризації боргів один з найбільших в Україні
агрохолдингів Мрія має намір інвестувати в розвиток $15 млн, серед іншого в
оновлення технопарку та розширення земельного банку.
Про це повідомила компанія під час презентації підсумків роботи в 2017 році,
передає liga.net. Найбільший обсяг коштів ($10,9 млн) направлять на інвестиції в
рослинництво, $2,7 млн - в розвиток земельного банку, $0,4 млн - в елеватори і $1 млн - на
інші інвестиційні проекти, такі як інфраструктура, оптимізація бізнес-процесів. Мрія також
запланувала $10,8 млн на масштабне оновлення технопарку. Планується закупити 28
тракторів різної потужності, шість сівалок, 10 культиваторів, чотири плуги, чотири
навантажувачі зернових, п'ять причіпних обприскувачів, сім змішувачів, 16 ємностей для
зберігання рідких добрив, 59 одиниць автотранспорту, а також обладнання для внесення
рідких добрив і систем точного поливу. Всього в 2018-2020 році Мрія має намір інвестувати
в розвиток технологічного парку та обладнання більш ніж $36 млн. У 2017 році сума
інвестицій в техніку становить $10,7 млн. Також Мрія повідомила, що завершила
реструктуризацію забезпечених заставами кредитів. Досягти компромісу щодо
незабезпеченої частини боргу компанія планує до весни 2018 року. Крім того, близько $700
млн боргу будуть конвертовані в акції, які розділять між кредиторами пропорційно часткам
з боргу, і кредитори стануть власниками компанії. Таким чином, власниками Мрії стануть
іноземні інвестфонди, національні та міжнародні банки і фінустанови. Ще $63 млн боргу
кредитори Мрії пробачили. На сьогодні борги Мрії становлять понад $1 млрд. Сумарна
боргове навантаження Мрії після реструктуризації має скласти $328 млн. Агрохолдинг Мрія
працює на українському ринку з 1992 року. З 2008-го акції компанії котируються на
майданчику Франкфуртської фондової біржі. На момент оголошення дефолту в 2014 році
сукупна заборгованість Мрії становила близько $1,3 млрд перед усіма фінансовими
кредиторами з урахуванням гарантій, наданих підприємствам, пов'язаним з сім'єю її
власника Ивана Гути. У січні 2015 року операційний контроль над агрохолдингом
перейшов кредиторам, які обрали нове керівництво компанії. Сьогодні земельний банк Мрії
становить 165 тис. га, з яких до обробки в 2018 році плануються 151,5 тис. га.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» выплатил
налогов в сумме 3,5 млрд грн
23.11.2017

Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) по итогам 2016
уплатил в бюджеты всех уровней 3,5 млрд грн налогов. Об этом сообщил
владелец холдинга Юрий Косюк, пишет AgroPortal.
По его словам, компания в прошлом году уплатила почти 3,5 млрд грн налогов в
бюджеты всех уровней, тогда как компенсаций из бюджета в этом году получила около 1
млрд грн. По мнению бизнесмена, система распределения дотаций проста и понятна. «Если
платить в государственный бюджет налоги, то часть из них можно вернуть. Понятно, что
много платить не хотят, поэтому они и рассказывают, что ничего не получают от
государства. А вы просто сделайте свой бизнес „белым“ и не продавайте за наличные. Но
для наших предпринимателей - это страшный сон - работать по честным правилам», заявил Косюк. Отметим, Председатель ПАО «МХП» Юрий Косюк на пресс-конференции в
Ладыжине, посвященной инновациям в МХП, заявил, что Украину создают и развивают
малые и средние города, и реальные производства, расположенные на их территории. По
его словам, благодаря таким предприятиям как МХП, развивается малый и средний бизнес.
"Каждое предприятие холдинга МХП – это не только рабочие места непосредственно на
производстве и социальная ответственность. Мы создаем вокруг себя целую систему сферы
услуг и социального обеспечения. Открываются ремонты одежды, магазины, учреждения
отдыха, большие и малые сервисы и тому подобное. Это позволяет развиваться малому и
среднему бизнесу", – отметил Косюк. Он подчеркнул, что градообразующие предприятия
дают реальный ВВП Украины. "Холдинг МХП обеспечивает сегодня реальный ВВП Украины.
Потому что наши предприятия производят конкретный продукт, тем самым поддерживая
большие города", – убежден Косюк. Он отметил, государство должно быть заинтересовано в
поддержке градообразующих предприятий. Напомним, холдинг "МХП" за июль-сентябрь
2017 года получил $47 млн чистой прибыли против $9 млн чистого убытка за аналогичный
период 2016 года. Согласно финансовому отчету компании в среду, выручка МХП за этот
период выросла на 9% - до $370 млн, валовая прибыль – на 16%, до $92 млн, EBITDA - на 5%,
до $105 млн. За январь-сентябрь 2017 года агрохолдинг увеличил чистую прибыль в 2,5
раза – до $257 млн. Выручка МХП за девять месяцев 2017 года выросла на 18% - до $970 млн
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua, segodnya.ua, stockworld.com.ua
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Найбільший український виробник цукру
позичив €37 мільйонів
24.11.2017

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав українському
агропромисловому холдингу Астарта кредит на €37 млн. Про це повідомили
в банку, передають Українські новини.
"Ці кошти надаються за програмою банку InnovFin (ініціатива ЄІБ і Єврокомісії у
сфері інновацій) і будуть спрямовані на подальше впровадження проектів з модернізації
інфраструктури та інновацій в агрофірмах Астарти", - йдеться в повідомленні. Цю кредитну
угоду між ЄІБ та Астартою було підписано 23 листопада. Агропромхолдінг Астарта найбільший виробник цукру в Україні з часткою виробництва близько 25%, земельний
банк якого становить 250 тис. га. Також компанія займається виробництвом молока та
переробкою сої. Компанія здійснює діяльність в Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій,
Тернопільській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській і Харківській областях.
Найбільшими акціонерами Астарти є бізнесмен Віктор Іванчик і міжнародна фінансова
група Fairfax Financial Holdings Limited. Акції компанії торгуються на Варшавській фондовій
біржі. Нагадаємо, що в жовтні цього року Європейський банк реконструкції та розвитку
виділив Астарті довгостроковий кредит у розмірі $25 млн. Крім того, що на початку жовтня
стало відомо, що Астарта планує збільшити земельний банк на 60% - з нинішніх 250 тис. га
до 400 тис. га до 2020 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Агрохолдинг KSG Аgro заявив про рейдерське захоплення
свиноферми людьми Вілкула
24.11.2017

Керівництво агрохолдингу KSG Аgro заявило про спробу рейдерського
захоплення тваринницького комплексу, що знаходиться у власності компанії
Рантьє, яка входить в групу.
Про це повідомив голова ради директорів агрохолдингу Сергій Касьянов. "Увечері
22-го листопада в с. Нива Трудова (Апостолівський район Дніпропетровської області)...
приблизно 60 екіпірованих бойовиків, серед яких були представники харківського
охоронного агентства і люди, що представилися громадськими активістами, заблокували
входи і виходи на територію підприємства. Крім того, погрожуючи співробітникам
комплексу вогнепальною зброєю, рейдери захопили офісну будівлю і інші об'єкти на
території комплексу ", - заявив він. Рейдерська атака була зупинена і до 4 години 23
листопада територія комплексу очищена від бойовиків. Касьянов вважає, що за діями
рейдерів "стоїть група народних депутатів - колишніх "регіоналів" Олександра Вілкула,
Вадима Нестеренка та Дмитра Шпенова". У холдингу відзначають, що "рейдерське
захоплення почався з підробленою підпису власника тваринницького підприємства Сергія
Касьянова під фальшивою довіреністю, на підставі якої шахраї спробували змінити
менеджмент підприємства. Будучи протягом одного тижня незаконно призначеним
директором Рантьє, представник Вадима Нестеренко Оксана Лобко сфабрикувала передачу
в заставу всього поголів'я. Цей фіктивний договір рейдери використовували в якості
підстави для захоплення. Хоча Рантьє ніколи не мало господарських відносин ні з
заставоутримувачем, ні з боржником ". Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) направила
офіційні листи главам Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури, Національної поліції
і НАБУ, "з проханням захистити права інвесторів, розблокувати діяльність підприємства, а
також припинити реалізацію схеми незаконного захоплення підприємства".
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
ГПЗКУ профинансировала аграриев на 75 млн грн
в рамках осеннего форварда
25.11.2017

«Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины»
(ГПЗКУ) профинансировала сельхозпроизводителей более чем на 75 млн грн
в рамках закупки озимых культур будущего урожая.
«Наша цель - авансовое обеспечение аграриев доступными финансовыми ресурсами
на выращивание урожая, а также на организацию его гарантированного сбыта по
конкурентоспособным рыночным ценам. Для нас главное, чтобы аграрии вовремя были
обеспечены оборотными средствами для весенне-полевых работ и закупили более
дешевые средства защиты растений и топливо еще до начала сезона», - отметил руководитель корпорации. Сейчас проходит первый этап форвардных закупок, предусматривающий
представление аграриями заявок, формирование пакетов необходимых документов,
заключение договоров поставки, залога и договоров комплексного страхования будущего
урожая. В частности, среди лидеров по количеству заявленных тонн зерновых являются
предприятия Запорожской, Николаевской, Хмельницкой и Винницкой областей. Отметим,
ГПЗКУ за 5 мес. 2017/18 МГ экспортировала уже 710 тыс. т зерновых. За отчетный период
корпорация экспортировала Китайской национальной корпорации ССЕС почти 300 тыс. т
зерновых. «С июля текущего года мы активизировали торговлю с нашим стратегическим
партнером ССЕС и продемонстрировали положительную динамику роста экспортных
показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, на сегодняшний
день ССЕС законтрактовала 300 тыс. т, из которых почти 100% будет отгружено до конца
ноября 2017 г.», - отметил Дмитрий Гавриш. Отмечается, что с целью расширения торговли
между ГПЗКУ и ее китайским партнером, стороны осуществляют поставки зерновых через
ССЕС в третьи страны: Португалию, Нидерланды, Италию, Египет, Тунис и Бангладеш. Ранее
сообщалось, что ГПЗКУ и ССЕС обсудили вопросы дальнейшего кредитования и снятия
финансовой нагрузки на корпорацию.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com

 РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Озвучено дату зняття мораторію
на землі
14.11.2017

В лютому має початися голосування на рахунок ринку землі. Про це
повідомив президент Української аграрної конфедерації, народний депутат
Леонід Козаченко під час Ukrainian Agribusines Forum в Києві.
За його словами, законопроект про зняття мораторію на купівлю продаж землі
сільськогосподарського призначення має бути поданий на розгляд у лютому 2018 року.
«Насамперед говоритемумо про розмір землі. Визначимо остаточно, яку кількість гектарів
віддавати в одні руки. Наступне, для кого ж має бути відкритий ринок землі: для фізичних
чи юридичних осіб», - нагадав Козаченко. Він додав, що також розглядатиметься
можливість відкриття ринку для іноземців. «Сьогодні обговорюються ідеї щодо
неможливості заходу іноземців на українські землі протягом перших 5—10 років», підсумував Леонід Козаченко.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
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 РОСЛИННИЦТВО
 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ
 ТЕРМІНАЛИ (РІЧКОВІ, МОРСЬКІ)

На терминале MV Cargo начали сборку конвейера и
покраску металлоконструкций
17.11.2017

На строительстве зернового терминального комплекса Cargill
компании MV Cargo в морском порту «Южный» выполняют кровельные
работы, сборку конвейера и покраску металлоконструкций.
В сообщении говорится, что все работы ведутся согласно требованиям компании.
«Детали конструкций покрываются специальной антикоррозионной краской в четыре
слоя: сначала транспортным и красным грунтом, а затем двумя видами краски - серой и
серебристой. Таким образом, конструкции прослужат вдвое дольше обычного. Такое
внимание к антикоррозионной защите вызвано близостью нашего терминала к морской
воде», - сообщили в пресс-службе компании. MV Cargo осуществляет строительство
зернового терминала Cargill в порту «Южный». Мощность единовременного хранения зерна
составит 290 тыс. т. Комплекс будет оборудован 14 силосами по 15 тыс. т и складом
напольного хранения на 80 тыс. т. Суточная мощность по приему и разгрузке зерна с
железной дороги составит 9 тыс. т. Общая сумма инвестиций - $150 млн. Терминал сможет
обеспечить перевалку 10% зерновых, произведенных в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам elevatorist.com
 ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

В Україні зібрано більше 56 млн т.
зернових
14.11.2017

Станом на 14 листопада 2017 року в Україні вже зібрано 56,1 млн тонн
зернових та зернобобових культур на площі 13,5 млн га або 93% до
прогнозованих площ. Зокрема, серед них зібрано:
гречки намолочено 195 тис. тонн при врожайності 10,9 ц/га на площі 179 тис. га або
99%; проса зібрано 81 тис. тонн при врожайності 14,7 ц/га на площі 55 тис. га або 98%;
кукурудзи намолочено 17,8 млн тонн при врожайності 51,5 ц/га на площі 3,4 млн га або
77%. Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в господарствах
Хмельницької – 60,9 ц/га, Вінницької – 56,9 ц/га, Сумської – 56,6 ц/га, Тернопільської – 55,6
ц/га, Чернівецької – 54,0 ц/га обл. Крім того, проводиться збирання: соняшнику зібрано
11,8 млн тонн при врожайності 20,1 ц/га на площі 5,86 млн га або 98%; сої намолочено 3,5
млн тонн при врожайності – 19,2 ц/га на площі 1,8 млн га або 93%; цукрових буряків
накопано 12,7 млн тонн при урожайності 450 ц/га на площі 283 тис. га або 89%.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики
Названы самые рентабельные сельхозкультуры в Украине
21.11.2017

В 2017 г. рентабельность в украинском растениеводстве ожидается
на уровне 25,3%, что почти вдвое (-43%) ниже по сравнению с
показателями 2016 г. Об этом сообщили в ННЦ Института агроэкономики.
Наиболее рентабельным в 2017 г. будет производство хмеля, ягод, винограда и
рапса, а среди зерновых - овса и гречихи. Рентабельность производства зерновых культур
уменьшится сравнению с прошлым годом почти вдвое и составит 20,8%, отметил Лупенко.
Рентабельность овса в 2017 г. можно ожидать на уровне 51%, против 34,4% в прошлом году
и 21,5% в 2015 г. Уровень рентабельности гречихи продолжит снижаться - со 100% в 2015
г., 87,5% в 2016 г. - до 42,9% в этом году. Рентабельность риса увеличится против прошлогодних показателей в 1,2 раза и составит 40,7%. Рентабельность производства ячменя
увеличится почти в 1,6 раза - с 25,4% в прошлом году до 39,5%. Продолжит расти рентабельность производства пшеницы - до 34,2% против 31,7% в прошлом году, и ржи - до
30,8% при 24,6% в 2016 г. Почти вдвое по сравнению с показателями 2016 г. прогнозируется уменьшение рентабельности сорго - до 12,9%, в три раза - проса, рентабельность
которого ожидается на уровне 11,3%. Больше всего снизится рентабельность производства
гороха, которая в прошлом году достигла рекордного уровня в 76,8%. В 2017 г. она
уменьшится в 7,5 раз и составит 10,3%. Рентабельность кукурузы на зерно снизится в 5,5
раз и составит 8,3% против 50,3% в 2015 г. и 45,7% в 2016 г. Среди масличных культур
сохранится тенденция к росту рентабельности производства рапса. По прогнозу ученых
Института аграрной экономики, его рентабельность увеличится до 58,8% - против 44,9% в
2016 г. и 44,3% в 2015 г. Сохранится тенденция уменьшения рентабельности производства
подсолнечника - с 80,5% в 2015 г. и 63% в 2016 г. - до 30,8%, то есть более чем вдвое против
прошлогоднего показателя. Рентабельность сои может вдвое уменьшиться по сравнению с
показателями 2016 г. и составлять 25,4%. Рентабельность производства сахарной свеклы
уменьшится по сравнению с прошлогодним результатом почти в 4 раза - до 6,1%.
Рентабельность картофеля, производство которого в прошлом году было убыточным (3,2%), увеличится до 35,2%. Уровень рентабельности производства овощей открытого
грунта снизится с 19,7% в 2016 г. до 7,4% в этом году. При этом производство овощей
закрытого грунта, рентабельность которых в прошлом году составила 7,7%, увеличится до
10,9%. Сохранится тенденция увеличения рентабельности производства бахчевых
продовольственных культур - с 17,1% в 2016 г. до 36,2% в этом году.Рентабельность
производства плодов уменьшится по сравнению с прошлогодними показателями (12,0%)
почти в 4,3 раза и составит 2,8%. Рентабельность ягод, которая в прошлом году выросла
почти в 1,2 раза и превысила показатели 2015 г., составив 104%, снизится до 70,5%.
Рентабельность производства винограда продолжит уменьшаться - с 102,3% в 2015 г. и
74,6% в 2016 г. - до 51,2% в этом году. Рентабельность производства хмеля прогнозируется
на уровне 83,0% против 100,4% в 2016 г. Хотя в 2017 г. уровень рентабельности подавляющего большинства культур уменьшится, что связано со стабилизацией инфляционных
процессов в отечественной экономике, производство всех видов растениеводческой
продукции будет рентабельным, подытожил Лупенко. Ранее сообщалось, что в 2017 г.
общие потери урожая плодов, ягод и орехов из-за неблагоприятных погодных условий
составили примерно 800 тыс. т. В денежном выражении это около 8-10 млрд грн.
Читать полностью >>>

Читайте также: Как выросли затраты на
производство сельхозпродукции в Украине >>>

По материалам biz.liga.net

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

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

 ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ & ГРИБІВ

Вирощування салатів та зелені в Україні стає
все більш перспективним
17.11.2017

В 2017 году Украина на порядок увеличила объемы
экспорта шампиньона
04.11.2017

Экспорт свежего шампиньона из Украины за 9 месяцев 2017 года
составил 279 тонн, что в 50 раз больше чем за аналогичный период
прошлого года (5 тонн).
За весь 2016 год Украина экспортировала 40 тонн шампиньона. Таким образом
экспорт составил около 1% объема производства гриба в стране. География экспорта не
слишком разнообразна, как и мало количество экспортеров: 79 % гриба (220 т)
отправилось в Молдову; 20% (56 тонн) было продано в Беларусь. Остальные страны
поделили оставшийся 1%. Всего одна поставка осуществлена в Румынию, и по одной
поставке (самолетом) – в Израиль и Кувейт. На долю компании “Верес” пришлось 69% всего
экспорта, и еще 30% экспортировал частный предприниматель Богацкий Д.В., из Винницы.
Средняя цена реализации составила 23,6 грн/кг (без НДС). ….
Читать полностью >>>
По материалам umdis.org
Фермер з Вінниччини планує почати
експорт трюфелів
20.11.2017

Вінницький фермер Олександр Джига опанував технології
культивування трюфелів і постачає делікатес із власної трюфельної
плантації до вітчизняних ресторанів. Про це пише AgroTimes.
За словами фермера, плодоношення трюфелів починається зазвичай на четвертийп’ятий рік. «З плантації залежно від виду трюфеля може бути зібрано в перший рік від 4
кг/га і вище. Рекорд ― 250 кг/га. Середня врожайність ― 80-150 кг/га», ― зазначив Джига.
Щодо рентабельності цього виробництва він підкреслив, що це ― довготривалий бізнес.
«Перші інвестиції становлять 5-10 тис. €/га, щоб закласти плантацію. У цю суму входить
посадковий матеріал, платня за роботу, аналіз ґрунту і його підготовка, крапельне
зрошення, огорожа. Окупляться ці вкладення на восьмий-дев’ятий рік», ― розповів фермер.
Але, за його словами, завдяки тому, що врожайність із кожним роком підвищується,
мікориза посилюється й більше дає трюфелів, далі прибутки будуть більшими. Він додав,
що щорічні витрати становлять близько 350-500 €/га: на коригування живлення, аналізи
та міжрядні обробітки від бур’янів. Здебільшого це платня за людську працю….
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Украина нарастила производство
картофеля
20.11.2017

В Украине по состоянию на 1 ноября 2017 г. аграрии произвели 22,2
миллиона тонн картофеля, что на 2,1% больше, чем по состоянию на
аналогичную дату прошлого года, - следует из данных Госстата.
По данным ведомства, в то же время по состоянию на отчетную дату было
произведено 8,5 млн тонн овощей открытого грунта, что на 1,3% меньше, чем по состоянию
на 1 ноября 2016 г. Ранее сообщалось, что за январь-июль 2017 г. Украина экспортировала
11 тыс. тонн картофеля на 2,69 млн долларов США. Это в 2 раза больше чем за весь 2016 г.,
когда было поставлено на внешние рынки 5 тыс. тонн на 1,3 млн долл. США. По прогнозам
Минагрополитики, в 2017 г. урожай картофеля в Украине ожидался на уровне 20,5 млн
тонн. Внутреннее потребление прогнозировалось на уровне 6,3 млн тонн. Соответственно,
увеличение экспорта не должно повлиять на обеспечение внутреннего рынка. Основным
покупателем в 2017 г., как и в прошлом, стала Беларусь - 10 тыс. тонн в 2,58 млн долл. США.
Также 0,6 тыс. тонн на 61,1 тыс. долларов США было экспортировано в Молдову. …
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua

 ВИРОЩУВАННЯ ТРАВ

 САДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО & ВИНОГРАДСТВО

ВР України пропонує передбачити в бюджеті на 2018 р.
300 млн грн. на підтримку садівництва
15.11.2017

Спільними зусиллями керівництва Ради Асоціації «УКРСАДПРОМ» та
народних депутатів до законопроекту про держбюджет України на 2018 р.
внесені зміни щодо виділення 300 млн. грн. на підтримку садівництва.
Так, відповідно до проекту постанови ВР України №7000-П від 19.10.2017 «Про
висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2018
рік», парламент рекомендує Кабінету міністрів України при плануванні розподілу коштів в
межах видатків загального фонду на 2018 рік за відповідними бюджетними програмами
розглянути можливість передбачення коштів на державну підтримку розвитку хмелярства,
закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними у сумі 300 млн грн
за бюджетною програмою «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» (код
2801230). «Асоціація вітає рішення Верховної Ради України, яке є доказом того, що держава
дослухається до думки садівників. Нагадаю, зусиллями Асоціації з 1 січня 2017 року було
відновлено програму державної підтримки садівництва, якої багато років не існувало
взагалі. Рішенням парламенту щодо внесення змін до держбюджету на 2018 рік
держпідтримка галузі збільшиться більш ніж у 4 рази в порівнянні з цьогорічним обсягом.
Тому маємо надію, що такі кроки влади будуть сприяти не лише сталому розвитку
українського садівництва, а й його виходу на новий рівень шляхом впровадження світових
стандартів і розвитку інфраструктурних проектів у галузі, яких зараз не вистачає», –
зауважив голова Асоціації “УКРСАДПРОМ” Дмитро Крошка.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Асоціації «УКРСАДПРОМ»
 ФРУКТИ

В Украине начали выращивать
шафран
25.10.2017

В Украине начали выращивать шафран. Самую дорогую в мире
пряность выращивает на своем участке житель Херсонской области.
Обнаружил: иранская специя отлично приживается в местном климате.
Сбор урожая длится всего пару часов, но выручить можно до 25 тысяч долларов.
Непривычная для украинского климата пряность, которую собирают из цветка, прижилась.
За три года посадку увеличил до 3-х гектаров. Самую дорогую в мире пряность Олегу
помогает выращивать односельчанин. Надеется не столько заработать, как получить
лекарство. С 25 соцветий собирают всего один грамм специи. И успеть надо за две недели,
пока цветут крокусы. С первыми заморозками раскрываются цветки. Их нужно быстро и
аккуратно собрать. Вынуть тычинки. И высушить. В готовом виде шафран может храниться
до 100 лет. Фермеры всем соседям по селу предлагают вместо овощей высаживать шафран.
Цветок неприхотлив и всем полезен. В Украине, признают фермеры, рынок сбыта невелик.
Прежде всего из-за дороговизны специи.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
Вражаючий бізнес: неймовірні сади
аванди на Волині
17.11.2017

Надзвичайно красиві сади лаванди в Україні розташовуються на
Волині. Фермерка займається ними вже 5 років і залюбки ділиться
світлинами й порадами з вирощування цієї рослини.
У більшості з нас лаванда асоціється з милом чи захистом від молі у шафах. Все ж не
зовсім так – цю рослину використовують навіть у кулінарії. «Я почала займатися
вирощуванням лаванди, коли народилася дитина. Вже пройшло 5 років від перших кущів.
Тоді я посадила 20 кущів і роздала їх своїм подругам», – розповідає фермерка з Волині пані
Любов. Згодом ці букети побачили і про лаванду почали запитувати все більше і більше.
Тоді ж фермерка-початківець купила насіння і висадила його. «Як виявилося, рослинам
підходить наш клімат. Якщо знати технологію вирощування, займатися лавандою дуже
легко, але треба, щоб хтось показав спочатку. Є початківці, які садять за інструкціями на
упаковках і у них не виходить. Методом випробувань я змогла висадити насіння і воно
прижилося. В Англії і Таспанії, наприклад, лаванда веде себе по-іншому. Я читала дуже
багато інформації і все випробовувала на своїх кущах. Зараз можу заперечити половину
інформації про вирощування, яка є в мережі», – розповідає фермерка. Найбільшою
помилкою є те, що в “інструкціях” радять не обрізати одерев’янілі гілочки куща, бо кущ
загине. Пані Любов переконує – усе навпаки ...
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-center.com.ua
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В Україні цілорічне виробництво овочів і зелені в теплицях поки ще
недостатньо розвинене. Вітчизняні тепличні господарства забезпечують, за
даними Мінагрополітики, не більше 20% ринку, і лише в пік сезону їх частка
доходить до 50%.
Це пояснюється тим, що вирощування культур в закритому ґрунті істотно дорожче
за собівартістю і вимагає вкладення більших початкових коштів, ніж у відкритому, тому
даний напрямок менш популярний серед вітчизняних аграріїв. Разом з тим, розвиток
тепличних технологій не стоїть на місці. Завдяки їм вже вдалося збільшити врожайність
парникових овочів і зробити цей вид агробізнесу більш вигідним. Створене сьогодні
передове тепличне господарство дозволить в недалекому майбутньому зайняти лідируючі
позиції на ринку цілорічної зелені. Прогнозується, що протягом найближчих п'яти років
цей ринок в Україні зросте за обсягами в 3–5 разів. Особливо перспективними є такі поки
ще недостатньо освоєні в нашій країні ніші, як вирощування салатів і зелені. Завдяки
поширенню серед населення моди на здорове харчування, все більше міських жителів
доповнюють свої столи листям салатів Айсберг, Лолло Росса, Латук і іншою зеленню.
Завдяки зростаючому попиту, ємність вітчизняного ринку салатів росте з кожним роком, за
винятком кризового 2015. В умовах недостатнього українського виробництва, це призводить до зростання імпорту даної продукції. Експорт перебуває на мінімальній позначці. З
урахуванням сприятливого часу для виходу на ринок сучасного тепличного господарства,
фахівцями Pro-Consulting підготовлений проект створення такого підприємства. Воно буде
спеціалізуватися на вирощуванні салату і зелені методом гідропоніки і розміщуватися в
центральному регіоні України. Для реалізації проекту необхідно будівництво комплексу
теплиць площею 1 га, що потребує вкладення коштів в сумі €3,3 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

На Херсонщині можна вирощувати
морозостійкі сорти хурми
17.11.2017

Шість сортів хурми, виведених селекціонером Василем Дерев’янком,
мають досить високу морозостійкість і підходять для вирощування у
Херсонській області. Про це пише agrotimes.net
До такого висновку дійшли в Інституті садівництва НААН в результаті лабораторної
оцінки стійкості деревини та генеративних бруньок цих сортів до низьких температур.
Зазначається, що морозостійкість хурми не поступається абрикосу та має потенціал
стійкості вище, ніж у персика. Інститут садівництва вважає можливим широке
впровадження в промислових багаторічних насадженнях сортів хурми Василя Дерев’янка.
Також інститут може здійснити обстеження ґрунтів на їх придатність під насадження
хурми, а також розробити проект створення багаторічних насаджень.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
Когда зацветут миндальные
сады
20.11.2017

Когда в стране появилась частная собственность и открылась
широкая перспектива для фермерства, появился шанс на успех. В то время
сельхозяйство надо было реформировать, так как колхозы имели
миллионные долги.
Люди получали заработную плату, их финансировали, субсидировали, держали на
плаву, но на полях были лишь сорняки. У такого вида ведения экономики перспектив не
было. Необходимо было воспользоваться моментом и привести свое хозяйство к успеху.
Один из учредителей сельскохозяйственного фермерского хозяйства «Балканы» в
Саратском р-не Николай ЗЛАТОВ, оценив новые перспективы, сумел ими воспользоваться.
«Для того, чтобы увеличить занятость населения, я засадил сад саженцами миндаля. При
том, что земля не моя собственность - аренда, орошения нет, и американская технология
совершенно не выдерживается. США производит 85% мирового миндаля, и я туда поехал
посмотреть, как это им удается. Там и понял, что если мы по зерновым: по пшенице,
подсолнечнику уже работаем на уровне американцев, то по миндалю и близко не подошли.
Я хочу сейчас продать 30 тыс. штук саженцев миндаля, которые посадил на 50 га. Знаете, по
чем его продают, скажем на АЗС? Пакетик весом 75 грамм стоит 60 грн. Это пища для
богатых, а я хочу саженцы распродать дешево. Без орошения я не достигну той технологии,
которая предусмотрена нормами, поэтому я эти саженцы вынужден продавать. У наших
соседей - в Молдове - 2 тыс. га миндаля, но у них, как и на виноградники, выделяются
деньги, и затраты покрываются», - говорит Николай ЗЛАТОВ …
Читать полностью >>>
По материалам dumka.odessa.ua
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 ТВАРИННИЦТВО
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Обзор рынка замороженных ягод
Украины
13.11.2017

Сезон 2017 г. позволил Украине объявить себя одним из основных
поставщиков замороженной ягоды для стран ЕС. Потери урожая в странах
ЕС были даже выше, чем ожидалось в начале лета.
Именно это вызвало огромный спрос на украинские ягоды и фактически
предоставило многим украинским компаниям бесценную возможность выйти на рынок ЕС.
В течение первых 9 месяцев 2017 года наибольший рост экспорта был зафиксирован по
замороженной землянике садовой и вишни. Так, за этот период Украина экспортировала
рекордный объем замороженной земляники - 2,64 тыс. тонн против 595 тонн в 2016 году.
Экспорт замороженной вишни увеличился почти в 50 раз, при том что в течение всего
сезона в Украине ощущался дефицит этой ягоды. В 2017 году Украина экспортировала 1,5
тыс. тонн вишни, тогда, как за 9 месяцев 2016 года объем экспорта составил всего 30 тонн.
Объемы экспорта замороженной малины в этом году выросли почти на 40% и составили
8,1 тыс. тонн против 4,7 тыс. тонн в тот же период 2016 года. …
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua
Французский агрохолдинг инвестирует в ягодный
кооператив 300 тыс. грн

На поддержку животноводства в 2018 году
планируется направить 3 млрд грн.
17.11.2017

Премьер-министр заявляет, что в 2018 г. на поддержку
животноводства планируется направить 3 млрд грн и предоставить доступ
к бесплатным кредитам на развитие мясо-молочного производства.
"Мы должны повернуться лицом к развитию животноводства, я думаю, что около 3
млрд грн мы сможем направить в следующем году на поддержку возрождения
животноводства. Я хочу, чтобы в 2018 г. наши агропромышленные производители
получили доступ и они получат доступ к бесплатным кредитам на восстановление
животноводства в Украине", - сказал он в ходе торжественного мероприятия по случаю Дня
работников сельского хозяйства в пятницу в Киеве. По словам премьера, бесплатные
кредиты будут означать доступ аграриев к десяткам миллиардов гривень. "Банковская
система будет готова работать, и вы получите кредиты", - заверил В.Гройсман.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА (КОРОВИ. ЯКИ)

15.11.2017

Французская группа AgroGeneration с активами в Украине в 2018 году
намерена закупить оборудование для заморозки ягод в рамках поддержки
кооператива в городе Красном.
"Скорее всего, мы самостоятельно закупим холодильное оборудование, планируем
участвовать в кооперативе в качестве соучредителя", - сообщил руководитель западного
кластера группы Виктор Быков. По его словам, на развитие кооператива по производству
малины из госбюджета планируется выделить около 100 тыс. грн. Сейчас районная власть
готовит документы для регистрации юридического лица. Инвестиции со стороны
агрохолдинга могут составить 300 тыс. грн. Отметим, что Украина установила новый
рекорд по экспорту замороженной малины, благодаря высокому спросу со стороны стран
Евросоюза. Согласно отчетам таможенной службы, только в сентябре 2017 года Украина
отгрузила на внешний рынок 3,4 тыс. тонн указанной продукции, что в 1,8 раза больше, чем
за такой же период годом ранее. Всего за период с января по сентябрь 2017 года Украина
экспортировала 8,1 тыс. тонн замороженной малины, что в 1,7 раза превышает показатель
аналогичного периода предыдущего года и является абсолютным максимумом.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ФРУКТОСХОВИЩА

Кількість фруктосховищ в Україні
зросла на 70%

Експорт ВРХ з України побив
рекорд
13.11.2017

Останнім часом експорт худоби пішов доволі активно. Важливо те, що
він не думає сповільнюватись, і, навпаки, прискорюється. За десять місяців
поточного року вивезено вже близько 68 тис. голів ВРХ.
Тоді як за весь минулий рік — 51 тис. голів, причому то був рекорд. Про це повідомив
національний консультант ФАО, експерт сільськогосподарських ринків Андрій Панкратов.
«Якщо перерахувати експорт худоби в еквівалент м’яса, то з урахуванням субпродуктів в
поточному році такий еквівалентний експорт може перевищити 14 тис. т», - ідеться в
повідомленні експерта. За його словами, прогноз експорту безпосередньо яловичини на цей
рік складає 52 тис. т (у забійній вазі). Тобто експорт «м’яса» у живому вигляді становить
21% від його сукупного з яловичиною експорту. В 2016 р. ця частка була на рівні 18%, в
2014-2015 рр. - 13%. Тобто з повним правом можна казати, що триває заміщення експорту
яловичини експортом живої ВРХ. Експорт живої ВРХ, наприклад, в Єгипет розпочався ще в
2014 р., в 2016 р. додався Ліван, були поставки в Лівію, Ірак, Сирію. В поточному році
найбільші поставки йшли, окрім Азербайджану, в Лівію, Йорданію, Єгипет, Ірак.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com

20.11.2017

Останніми роками забезпеченість вітчизняного ринку фруктосховищами зросла з 10% до 80%. Незважаючи на це, необхідність
будівництва сучасних об’єктів все ще існує, повідомляє Pro-Consulting.
На сьогодні 85% плодів та овочів в Україні вирощується присадибними господарствами чи невеликими фермерами, тому 70% об’єктів зберігання - це погреби та застарілі
сховища. Фахівці розрахували, що для реалізації проекту фруктосховища для одночасного
зберігання 1000 т винограду та яблук потрібно $1,7 млн. 44% цієї суми становлять проектні
та будівельні роботи, 34% - закупівля фруктів для реалізації, 20% - обладнання і ще 2% поповнення обігових коштів. Розміщувати таке підприємство фахівці рекомендують з
урахуванням транспортної доступності виробників фруктів і ринків збуту цієї продукції.
Ретельний вибір місця розташування сховища дозволить мінімізувати логістичні витрати
компанії. За розрахунками, вкладені в проект кошти окупляться з урахуванням дисконту
через 4 роки (48,9 місяців) з початку реалізації або через 3,4 роки (40,9 місяців) з початку
продажів. Рентабельність роботи підприємства планується на рівні 38,5%.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами kurkul.com
 БАШТАНИ

Підсумки кавунового сезону в Україні: втрати виробників
та чергове падіння експорту
15.11.2017

Виробникам кавуна в Україні, на жаль, і в цьому році не вдалось
втілити амбітні плани щодо експорту. Про це повідомляє служба
корпоративних новин компанії на сайті info.shuvar.com
За даними «Інфо-Шувар», в поточному сезоні обсяги продажу українських кавунів на
зовнішньому ринку не дотягнули навіть до 18 тис. тонн, тоді, як рік тому, результат на рівні
20 тис. тонн фахівці ринку також назвали незадовільним. «Кавуновий сезон, що лишився
позаду, був дуже важким для українських виробників. Він досить рано розпочався і дуже
швидко закінчився. Перша партія українських кавунів перетнула кордон Молдови в
останній тиждень червня, а вже у другій половині серпня нам фактично не було чого
експортувати», - розповідає Тетяна Гетьман, експерт плодоовочевого ринку Східної Європи.
Як повідомила експерт, ранній початок сезону став можливий за рахунок суттєвого
розширення виробничих площ під раннім кавуном, саме через це в червні ціни на
продукцію в українських господарствах обвалились до рівня собівартості. Але на цьому
перешкоди не закінчились. У серпні через аномальну спеку та посуху українські фермери
втратили значну кількість врожаю, і хоча ціни в останній місяць літа злетіли досить
помітно, більшість фермерів цим не скористались. Господарствам було досить важко
сформувати мінімальну партію продукції навіть для внутрішнього ринку, не говорячи про
експорт. Експорт кавуна на відміну від інших видів свіжої плодоовочевої продукції, був
завжди орієнтовним на ринок ЄС. Країни Прибалтики та Польща традиційно є головними
покупцями нашої найбільшої ягоди, на другому місці знаходиться Білорусь , а на третьому
Молдова. Географія покупців майже не міняється з року в рік, хоча фахівці галузі вважають,
що український кавун міг би досить успішно продаватись на більш дорогих ринках ЄС, але
поки що, для цього не вистачає знань ні українським виробникам, ні експортерам.
"Українські експортери в цьому році намагались вийти на високомаржинальні ринки ЄС,
разові поставки відбувались в напрямку Німеччини, Голландії, Великобританії та Чехії . Не
можна впевнено сказати, що всі ці спроби були успішними, бо, на жаль, наше розуміння
продукту експортної якості досить відрізняється від вимог покупців в названих країнах.
Але в будь-якому випадку, наші експортери отримали певний досвід і дуже хотілося б , щоб
вони врахували його при плануванні своєї діяльності в наступному сезоні", – каже пані
Гетьман. Слід зазначити, що падіння міжнародної торгівлі українським кавуном
спостерігається вже другий рік поспіль. …
Читати повністю >>>
За матеріалами info.shuvar.com
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Відбулася нарада щодо проблемних питань діяльності одноосібних
фермерських молочних господарств
16.11.2017

Під головуванням Першого віце-прем’єр міністра Степана Кубіва 15
листопада 2017 р. відбулася нарада щодо проблемних питань діяльності
одноосібних фермерських молочних господарств.
“Прем’єр-міністр доручив разом з міністерствами та провідними асоціаціями
молочників України знайти механізм вирішення проблемних питань щодо селян індивідуальних виробників молока. Бо надійшли звернення щодо селян, у яких виникли
труднощі зі здаванням молока на переробні підприємства, а також щодо проблем із
отриманням ними субсидій. Йдеться про специфіку обрахування доходу від продажу сирого
молока зі господарств таких селян”, - зазначив Степан Кубів. За інформацією галузевих
асоціацій молочників, а також профільних міністерств у сфері АПК та соцполітики зараз
більшість селян змушені здавати сире молоко посередникам та за меншою ціною, ніж її
приймає переробне спеціалізоване підприємство. Відтак ускладнюється контроль якості
сирого молока і визначення його собівартості. А ще формується тіньовий ринок заготівлі
молочної продукції одноосібних фермерів. За словами Василя Бондаренка, у профільних
асоціаціях молочників переконані, що у разі позитивного вирішення названих проблем
одноосібних фермерів на переробні підприємства додатково надійде близько 1,5-2 млн
тонн сирого молока. Крім того, переконані у асоаціаціях, переробні підприємства
забезпечать кращий контроль якості молока та правильне формування собівартості для
виробництва кінцевої продукції. За їхніми оцінками додаткові надходження до бюджету
можуть скласти до 1,5-2 млрд грн на рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 МАЛА РОГАТА ХУДОБА (ВІВЦІ. КОЗИ)

На Львовщине открыли ферму по
выращиванию коз
18.11.2017

В селе Коросне Львовской обрасти открыли небольшую ферму,
которая будет заниматься выращиванием коз и производством козьего
молока "Коза-Дереза". Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА.
На 32 га земли фермы расположены пастбища, еще 2 га отведены под заготовку
кормов. На ферме содержится 132 козы. Хозяйство в 2016 г. получило из областного
бюджета финансовую поддержку на сумму 500 тыс. грн в виде льготного кредита. На эти
средства приобрели поголовье племенных коз, доильное оборудование и строительные
материалы для реконструкции помещения. Стоимость проекта составила около 6 млн грн.
Также на территории фермы обустроили сыроварню. Продукцию, по словам руководителя
фермы Ярослава Сирака, уже поставляют на рынки Львова. Ранее Delo.UA сообщало, что во
Львовской области фермерское хозяйство "Фаворит КИМ" и компания "Добра коровка"
завершили реконструкцию действующего коровника на 300 голов. Также было завершено
строительство новой козьей фермы на тысячу голов.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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МХП запустит вторую очередь Винницкой
птицефабрики в 2018 г.

ТК "УРОЖАЙ": Суд визнав вимоги Сбербанка на 640 млн грн.
і "Кредит Дніпро" - на 487 млн

16.11.2017

Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) планирует
запустить вторую очередь Винницкого комплекса во втором квартале 2018
г. Об этом сообщает портал agroportal.ua
Как говорится в сообщении МХП, запуск позволит увеличить объем производства
курятины порядка на 35 тыс.т в 2018 г. с существенным дальнейшим наращиванием
мощностей в последующих годах. «Общая мощность второй очереди, которая будет введена
в эксплуатацию на 100% на протяжении последующих трех лет, составляет 260 тыс. т», говорится в сообщении компании. МХП - вертикально интегрированная компания. Среди
направлений деятельности - растениеводство, птицеводство и мясопереработка.
Земельный банк МХП составляет около 370 тыс. га. С 2008 года акции компании
котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua

15.11.2017

Госпсуд Вінницької обл. в рамках справи про банкрутство ТОВ
"Торгівельна компанія "Урожай" визнав грошові вимоги Сбербанку на 639,2
млн грн та включив їх у четвергу чергу задоволення.
Також були визнані вимоги банку на 1,24 млн грн (пеня), які були включені в шосту
чергу. Крім того, суд визнав вимоги банку «Кредит Дніпро» на 487,3 млн грн (четверта
черга). Як писав Finbalance, про вимоги до ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" заявляли
також Ощадбанк (2,16 млрд грн), ПУМБ (на 880,9 млн грн); Дельта Банк (304 млн грн);
Всеукраїнський банк розвитку (на 35,3 млн грн); Укргазбанк (10 млн грн). ТОВ "Торгівельна
компанія "Урожай" входить у Lauffer Group – найбільшого виробника хліба в Україні;
основний бенефіціар – Олександр Лещинський.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Нову пакувальну лінію запустили на Вінницькій
харчосмаковій фабриці

 КОНЯРСТВО

17.11.2017

Директор филиала ГП "Коневодство Украины" на Луганщине
подозревается в растрате имущества
16.11.2017

Директор филиала ГП "Коневодство Украины" в Луганской обл.
уведомлен о подозрении в растрате чужого имущества стоимостью около
900 тыс. грн, он находится под круглосуточным домашним арестом.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской обл., досудебное расследование
установило, что директор одного из филиалов, расположенного на территории Луганской
обл., госпредприятия "Коневодство Украины" путем злоупотребления своим служебным
положением, по предварительному сговору с другими лицами, совершил растрату чужого
имущества в особо крупных размерах. "Вследствие преступных действий директора в
период с сентября 2013 по март 2014 г. осуществлена растрата имущества на общую сумму
почти 900 тыс. грн, в связи с чем ГП "Коневодство Украины" причинен материальный
ущерб в особо крупных размерах", - говорится в сообщении. Служебному лицу уже
сообщено о подозрении в совершении коррупционного правонарушения. Постановлением
следственного судьи ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего
ареста. Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата чужого
имущества, которое было в ведении лица, путем злоупотребления служебным лицом своим
служебным положением, совершенное в особо крупных размерах). Санкция этой статьи
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до 3 лет и с конфискацией имущества. Как сообщалось, директор ГП "Коневодство
Украины" и посредник были задержаны за получение крупной взятки в сентябре 2016 г. –
он получил неправомерную выгоду в сумме $30 тыс. от директора одного из филиалов
госпредприятия за не увольнение того с занимаемой должности. В январе 2017 г.
обвинительный акт в отношении директора ГП "Коневодство Украины" направлен в суд
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО, в т.ч.

Красная икра к Новому году-2018 взлетит в цене
в два раза из-за дефицита лосося
14.11.2017

Красная икра под Новый год-2018 будет на 45-50% дороже, чем
прошлого. Об этом заявил председатель союза ассоциации поставщиков
торговых сетей Алексей Дорошенко в социальной сети Facebook.
Дорошенко предупредил, что если украинцы хотят сэкономить, то красную икру на
новогодний стол стоит покупать уже сегодня. "Ее цена начала постепенно расти с августа
этого года, и на декабрь производители планируют последнее подорожание", - отметил
Дорошенко. Если в прошлом году подорожание икры происходило за счет увеличения
курса валют, то в этом году это произойдет за счет цены самого продукта. Ведь в связи с
глобальными климатическими изменениями происходит значительное уменьшение
вылова лосося и увеличение его цены. Производители красной икры из-за подорожания
уже начали выпускать икру в уменьшенной таре - по 100 гр вместо 130 гр. Как отмечают
производители, они столкнулись даже с уменьшением спроса со стороны наиболее
состоятельных слоев населения, которые ранее покупали себе по полкило качественной
икры в месяц в стеклянной банке. Поэтому сейчас и для них начался выпуск уменьшенной
стеклянной банки по 250 и даже 200 гр. Одновременно Дорошенко отмечает, что украинцы
также могут сэкономить и найти икру, произведенную до июля 2017 года, но такой
продукт будет значительно уступать по качеству, ведь он содержит консервант E239,
который из-за запрета Европейским Союзом также был запрещен в Украине. А сейчас сами
производители не уверены в высоком качестве продукта с этим консервантом, несмотря на
сроки хранения, указанные на упаковке.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Рыбное меню украинцев на 80%
зависит от импорта
20.11.2017

За 9 мес. 2017 г. украинские предприятия выловили 43,2 тыс. тонн
биоресурсов, что на 10,6% меньше, чем за аналогичный период 2016 г. Об
этом сообщают специалисты Экономического дискуссионного клуба.
Так, по данным экспертов, на 26,3% сократился морской лов. Зато добычи
биоресурсов во внутренних водоемах выросло почти на 4%. С учетом домохозяйства общий
вылов рыбы, ракообразных и других водных организмов в январе - сентябре составил 70
тыс. тонн, что на 7% меньше, чем в прошлом году. Зато импорт рыбы вырос на 5,2%, до 224
тыс. тонн. Более 75% поставок - это рыба мороженая, основными поставщиками которой в
Украину является Норвегия, Исландия и США. Экспорт рыбопродуктов в январе - сентябре
2017 составил 9 тыс. тонн против 7 тыс. тонн в прошлом году. Таким образом, общий фонд
потребления рыбы и рыбопродуктов населением в январе - сентябре оценивается в 282
тыс. тонн или 6,6 кг в расчете на человека. Это соответствует прошлогоднему уровню.
Всего, по данным экспертов, внутреннее потребление рыбы и рыбопродуктов на 80%
обеспечивается за счет продукции иностранного происхождения.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Нa ПрAТ «Вiнницькa хaрчoсмaкoвa фaбрикa» зaпустили нoву
пaкувaльну лiнiю. Нa нiй прaцювaтимe aвтoмaтичнa мaшинa для миття
склянoї тaри, aвтoмaт рoзливу гoтoвoї прoдукцiї i систeмa трaнспoртeрiв.
Oблaднaння зaкупили зaвдяки прoeкту USAID «Пiдтримкa aгрaрнoгo i сiльськoгo
рoзвитку». Стaрa лiнiя рoзливу в цeху з вирoбництвa сoусiв тa припрaв булa знoшeнa. Нoвe
oблaднaння пo вирoбництву хрoну з бурякoм дaсть мoжливiсть збiльшити пoтужнiсть
прaктичнo вдвiчi. «Хoчу пoдякувaти прoeкту USAID зa тaку пiдтримку. Цe гaрний шaнс для
пiдприємцiв мaти мoжливiсть для рoзвитку свoгo бiзнeсу. Сьoгoднi у цiй сфeрi у Вiнницi
прaцює 21 пiдприємствo. Вoни вирoбили тa рeaлiзувaли прoдукцiї мaйжe нa 10 млрд грн. A
цe бiльшe пoлoвини зaгaльнoгo oбсягу рeaлiзaцiї прoмислoвoгo сeктoру мiстa. Прoeкт був
рeaлiзoвaний нa умoвaх спiвфiнaнсувaння i чaстину кoштiв пiдприємствo вклaлo свoїх. Цe
гoвoрить прo тe, щo eкoнoмiкa в дeржaвi вiднoвлюється, рeфoрми Уряду прaцюють. Хoчу
пoдякувaти вaм, щo ви збeрeгли oдну з вiзитiвoк нaшoгo мiстa – «Вiнницький хрiн», aджe усi
зaкoрдoннi дeлeгaцiї, якi приїздять дo нaс, хoчуть сaлa вiнницькoгo i з хрoнoм. Рaджу усiм
пiдприємцям брaти iз вaс приклaд i рoзвивaтися», – скaзaв сeкрeтaр мiськoї рaди Пaвлo
Яблoнський. Симвoлiчну стрiчку дo нoвoї пaкувaльнoї лiнiї пeрeрiзaли сeкрeтaр мiськoї
рaди Пaвлo Яблoнський, кeрiвник прoeкту USAID «Пiдтримкa aгрaрнoгo i сiльськoгo
рoзвитку» Пaтрiк Рaйдeр тa гoлoвa вiнницькoї OДA Вaлeрiй Кoрoвiй. «Ми впeвнeнi в тoму,
щo сaмe aгрaрiї є рушiйнoю силoю рoзвитку крaїни. Ми вiримo, щo цeй прoeкт дaсть ширoкi
мoжливoстi пiдприємству i спoдiвaюся нa бiльш ширшi рeзультaти. В рeзультaтi рoбoти ми
змoжeмo пoяснити людям як вирoщувaти хрiн нa кoмeрцiйнiй oснoвi, a нe як пoбiчний
прoдукт. Цe дaсть мoжливiсть людям бiльшe зaрoбляти», – зaзнaчив кeрiвник прoeкту
USAID «Пiдтримкa aгрaрнoгo i сiльськoгo рoзвитку» Пaтрiк Рaйдeр. Нa сьoгoднiшнiй дeнь нa
фaбрицi випускaють пoнaд 50 нaймeнувaнь рiзних прoдуктiв хaрчувaння. Сeрeд яких: хрiн
стoлoвий, гiрчиця, мaйoнeз, сoуси, круп’янi пaлички, сухi снiдaнки, кaшi швидкoгo
пригoтувaння, мукa тeкстурoвaнa, квaс, oцeт стoлoвий. «Зa 18 рoкiв свoгo iснувaння ми в 12
рaзiв збiльшили oбсяги свoгo вирoбництвa. Ми дoдaткoвo ствoрили 62 рoбoчих мiсця. Нaшa
прoдукцiя пoстaчaється мaйжe в усi рeгioни нaшoї дeржaви. В цьoму рoцi ми oтримaли
кoшeрний сeртифiкaт i ужe двiчi вiдпрaвили прoдукцiї дo Iзрaїлю», – пoвiдoмилa дирeктoр
Вiнницькoї хaрчoсмaкoвoї фaбрики Любoв Сeмeнюк. «Нeщoдaвнo USAID прeдстaвили
aнaлiтичнe дoслiджeння рiвня дiлoвoї aктивнoстi сeрeд рeгioнiв Укрaїни. Вiнницькa oблaсть
впeршe визнaнa рeгioнoм з нaйбiльш сприятливим бiзнeс клiмaтoм в Укрaїнi. Цe мaє
вaжливe знaчeння, aджe сaму oцiнку дaвaли прeдстaвники бiзнeсу. Ви збiльшуєтe свoї
пoтужнoстi i цe прaвильний крoк», – кaжe гoлoвa Вiнницькoї oблдeржaдмiнiстрaцiї Вaлeрiй
Кoрoвiй. В лютoму 2018 рoку нa ПрAТ «Вiнницькa хaрчoсмaкoвa фaбрикa» нa дaнiй лiнiї
пeрeдбaчaється зaмiнa трaнспoртeрa, тa пoлoскaльнoї мaшини.
Читати повністю >>>
За матеріалами ilikenews.com.ua
Генеральный директор PepsiCo в Украине об уникальности
бизнеса компании
23.11.2017

Ирина Козлова, генеральный директор PepsiCo в Украине
рассказала об уникальности бизнеса компании, ответственном
потреблении и стратегии развития до 2025 года.
Какие ключевые достижения вы можете выделить за этот период? Самое
важное достижение - это тот путь, пройдя который, мы создали наш уникальный бизнес
PepsiCo в Украине. Ведь большинство людей ассоциируют компанию только с одним
брендом - Рepsi, в то время как наш украинский бизнес имеет совершенно другую историю
и вектор. Очевидно, что в 1992 г., когда PepsiCo официально вышла на украинский рынок,
это был стандартный путь развития бизнеса, начавшийся с категории газированных
напитков. Однако настоящий успех на украинском рынке мы связываем с инвестицией в
производителя соков №1 в Украине. После покупки сокового бизнеса «Сандора» началось
движение к успеху новым и не менее захватывающим для нас путем. Благодаря этой
инвестиции мы не просто стали серьезным игроком сокового рынка, но и создали
производственную базу для дальнейшего развития других категорий и производства снеков, холодного чая и, в том числе, газированных напитков на собственных мощностях.
Сегодня на производственных комплексах в Николаевской обл, где в прошлом производили
только сок, работают также линии по разливу газированных напитков, холодного чая, по
производству снеков. Ведется также сезонная переработка овощей и фруктов. Мы
перерабатываем около 30-40 тыс. тонн овощей и фруктов от местных фермеров ежегодно.
Также благодаря наличию у «Сандоры» разветвленной базы дистрибуции, нам удалось в
разы улучшить рыночные позиции компании в напитках и снеках. Но и это не все. Далеко
не все знают, что 30% портфеля PepsiCo в Украине - это еще и молочная продукция под
брендами «Слов’яночка», «Чудо», «Смачненька», «Агуша», потому что глобально стратегия
PepsiCo заключается в том, чтобы развивать портфель полезных для здоровья продуктов. В
Украине мы строим его на базе соков, детского питания и молочной продукции. …
Читать полностью >>>
По материалам facebook.com

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
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 ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Бренд «Мівіна Фруктель» і вибір, який
неможливо зробити

Ассоциация "Укрцукор" просит премьера решить проблему
обеспечения сахзаводов вагонами

13.11.2017

У відповідь на численні прохання своїх споживачів, компанія Nestle
вирішила випустити солодку вермішель «Мівіна Фруктель» зі смаками
банана та полуниці. Про це пише sostav.ua
У рамках рекламної кампанії «Мівіна» разом із креативним агентством
THINKMcCANN зняли ролик-алюзію на відомий у ті ж 2000-ні фільм «Матриця». У новому
ролику актор, схожий на суворого Морфея, пропонує Новенькому зробити вибір – ніжність
бананового смаку чи солодкий смак полуниці. Але в рекламі не все діється за
кінематографічним сценарієм, адже «Коли мова йде про “Мівіну Фруктель” з молоком,
неможливо обрати одну». Тож ідіть слідом за білим кроликом… Заливайте «Мівіну
Фруктель» молоком і дивіться ролик-алюзію на фільм «Матриця».
Читати повністю >>>
За матеріалами sostav.ua
Agricom Group до декабря запустит завод по
производству овсяных хлопьев
13.11.2017

Компания Agricom Group до 1 декабря 2017 г. намерена запустить
завод по производству овсяных хлопьев в Черниговской области. Об этом
заявил исполнительный директор Agricom Group Петр Мельник.
«Цех фасовки запустили неделю назад, сам завод запускается 26 ноября. 1 декабря
уже выйдет первая партия продукции», - уточнил Мельник в ходе конференция ProAgro
«Прибыльность и эффективность агрокомпании». По оценкам компании, новый завод
будет перерабатывать порядка 12 тыс. т хлопьев из зерновых, а это 30% производственных
мощностей Украины. Широкий ассортимент выпускаемой продукции будет представлен
хлопьями и крупами из овса и других зернобобовых культур, а также мюсли с добавлением
натуральных фруктов и орехов. Разработкой уникальных рецептур занимается собственное
R& D подразделение на основе потребительских предпочтений. Объем инвестиций в новый
завод оценивается в $10 млн. Отметим, Agricom Group специализируется на производстве и
дистрибуции продуктов питания из зерновых культур, объединяет сельскохозяйственные,
перерабатывающие и торговые предприятия. Обрабатывает 40 тыс. га в Ровненской,
Черниговской и Луганской обл. Мощности по хранению на 63 тыс. т представлены двумя
элеваторными комплексами на территории Белокуракинского и Черниговского кластеров.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Шведы инвестируют $2 млн в запуск
мукомольного завода
15.11.2017

Сельскохозяйственная компания Grain Alliance с активами в Украине
планирует инвестировать около $2 млн в запуск в апреле-мае 2018 года
мукомольного завода в Киевской области, в Яготине.
"Сейчас ведем работу, уже привезли оборудование для переработки пшеницы в
муку. Запуск планируем на апрель-май", - сообщил главный исполнительный директор
Grain Alliance Евгений Радовенюк в кулуарах Украинского форума агробизнеса в Киеве. По
его словам, инвестиции в завод составят около $2 млн. Кроме того, компания развивает два
проекта по созданию добавленной стоимости: по производству семян сои, пшеницы, овса,
ржи, по производству жидких микроудобрений. "В ближайшие год-два по инвестициям в
семеноводство мы выйдем на $1-1,5 млн, по муке - около $2 млн, по минудобрениям - около
$1 млн", - отметил Радовенюк. Также компания инвестировала 75 млн грн в запуск в ноябре
2017 года элеватора в Черниговской области "Мы запустили первую очередь элеватора в
Нежине в Черниговской обл. мощностью хранения 24 тыс. тонн. Инвестиции составили 75
млн грн. В целом его мощность достигнет 72 тыс. тонн. Завершить проект планируем в
ближайшие два-три года", - сообщил Евгений Радовенюк.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 КРОХМАЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Перспективы рынка крахмалопродукции
в Украине
13.11.2017

В Украине используется пять основных видов крахмала: кукурузный,
картофельный, рисовый, пшеничный, маниоковый. Однако производится
только два: картофельный и кукурузный.
Лидером в количестве возможных путей использования химических свойств
крахмала и других продуктов переработки кукурузы, пшеницы и картофеля является
пищевая промышленность. Здесь широко задействованы глютен, непосредственно крахмал
и кукурузное масло. Они стали незаменимыми составляющими в технологии производства
колбас, соусов, джемов, напитков и сухих завтраков, а также хлебобулочных и
кондитерских изделий. Вместе «съедобные» продукты занимают почти 40% всего
потребительского крахмального рынка. Как правило, их производители закупают готовое
сырьё, избегая процесса изготовления крахмала на собственных предприятиях. Связующим
звеном крахмал выступает и в бумажно-целлюлозной промышленности. Здесь он ценится
за низкую цену и высокую степень доступности ресурса (с каждым урожаем). Крахмал
отвечает за качество готовой бумаги, размягчая волокна, удерживая наполнители, делает
её листы прочными. Доля данной отрасли занимает 14%. Не могут обойтись без продукции
из крахмала фармацевтика, текстильная и косметическая отрасль. В медицине это сырьё
служит не только при изготовлении препаратов наружного применения (мази, присыпки,
хирургические приспособления), но и для таблеток, порошков, которые придают
лекарствам форму и консистенцию. Применение крахмала в текстильной промышленности
обеспечивает плотность переплетения нити и равномерность оттенка. Её потребление на
рынке насчитывает долю в 9%. Косметические средства с помощью крахмалопродукции
защищены от расслаивания компонентов с разной плотностью (масла, вода и т.д.). Отруби и
отходы производства крахмалопродукции имеют спрос за рубежом, именно поэтому
стратегия такого предприятия может быть направлена следующим образом: основной
продукт – для внутреннего потребителя, а отходы – на экспорт. В других странах их
популярность обусловлена использованием отрубей и остатков при производстве
кормовых добавок и пеллет, где производство более развито. При этом стоит учесть, что
страны ЕС вполне обеспечивают себя кукурузным и пшеничным глютеном, однако в
импорте могут быть заинтересованы Египет, Турция и другие страны Азии. Каждая из
стран имеет свои особенности в приоритетных направлениях использования крахмала и
других продуктов переработки продукции растениеводства. …
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам pro-consulting.ua
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17.11.2017

Ассоциация производителей сахара "Укрцукор" обратилась к премьерминистру Владимиру Гройсману с просьбой решить проблему обеспечения
железнодорожными вагонами отечественных производителей сахара.
Как сообщает пресс-служба ассоциации "Укрцукор", аналогичное обращение также
было направлено в Министерство инфраструктуры и Министерству аграрной политики и
продовольствия. Как отмечает ассоциация, в настоящее время на сахарных заводах
сложилась "угрожающая ситуация" из-за несвоевременного обеспечения предприятий
железнодорожными вагонами, которые используются для перевозки сахарной свеклы и
сахара. "Такая ситуация вызывает обеспокоенность относительно стабильной работы
сахарных заводов как предприятий с непрерывным циклом производства, хранения
сахарной свеклы как сырья с ограниченным сроком хранения, она ставит под угрозу
отгрузку сахара на экспорт согласно подписанным внешнеэкономическим контрактам", говорится в сообщении со ссылкой на председателя правления "Укцукор" Андрея Дикуна.
Ассоциация подчеркивает, что в настоящее время производственный сезон в самом
разгаре, большинство сахарных заводов вынуждены осуществлять перевозку сахарной
свеклы со свеклопунктов, находящихся в других регионах, а также отгружать
значительные объемы сахара, в том числе, на экспорт. Как сообщалось, новый сезон
сахароварения в 2017 году начался 30 августа. По состоянию на 15 ноября заводы
произвели 1,38 млн тонн сахара из свеклы урожая этого года. На указанную дату
переработку осуществлял 41 сахарный завод. По прогнозам ассоциации "Укрцукор", в
текущем МГ производство сахара составит ориентировочно 1,9 млн тонн, экспорт - около
500 тыс. тонн. Производство сахара в 2016/2017 МГ достигло 2 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Десятка найбільших імпортерів
українського цукру
24.11.2017

За 2016/17 маркетинговий рік вітчизняні виробники експортували
рекордну кількість цукру - 767,3 т. на суму $378 млн. Передає Національний
Промисловий Портал, з посиланням на AgroPolit
За даними митних служб, найбільше вітчизняної продукції закупила Шрі-Ланка 112,2 т на $57 млн. Також до трійки лідерів увійшли Грузія та Туреччина, які закупили 47,9
т і 42,5 т цукру відповідно. Значні поставки здійснювались і до африканських країн. Лівія
імпортувала цукру на $21 млн, Кот-д’Івуар - на $16 млн, Єгипет - на $15 млн. Український
цукор купували навіть ті країни, які завжди споживали тростинний. В поточному сезоні, за
прогнозами асоціації, експорт солодкого продукту складе 0,5 млн тонн. Виробництво
очікується в об’ємі 2 млн тонн. Відзначимо, с таном на 17 листопада в Україні працюють 46
цукрових заводів, які вже виробили близько 1,5 млн тонн цукру, що повністю забезпечує
внутрішнє споживання. У 2017/2018 маркетинговому році очікуване виробництво
солодкого продукту складе в межах 2,0 млн тонн (на рівні попереднього періоду).
Враховуючи внутрішню потребу у 1,49 млн тонн та перехідні залишки у 170 тис. тонн,
експортний потенціал цукру оцінюється у 460 тис. тонн. У минулому маркетинговому
періоді Україною було експортовано 770 тис. тонн цукру. Основними покупцями були ШріЛанка (14%), Грузія (7%), Туреччина (6%) та Лівія (6%). …
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами uprom.info
 ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Иностранные инвесторы вложат $300 млн.
в Одесскую обл.
13.11.2017

В 2017 году планируют запустить два инвестиционных проекта по
150 млн долларов каждый. Об этом сообщает УНИАН, передает служба
новостей портала business.ua
Инвесторы из Сингапура и США планируют построить два новых маслоэкстракционные заводы, зерновой терминал и перевалочные мощности в Лиманском районе
Одесской обл. Как отмечают в Одесской ОГА, соответствующий трехсторонний меморандум
был подписан директором сингапурской компании «Дельта Вильмар» Андреем
Романцевым, топ-менеджером американской компании «Грейн Агро Инвест» Сергеем
Тормос и губернатором Одесской области Максимом Степановым. В сообщении уточняется,
что, согласно достигнутым договоренностям между ОГА и иностранными инвесторами,
инвестпроекты по 150 млн долларов каждый должны начаться в этом году. …
Читать полностью >>>
По материалам business.ua
На Полтавщині відкриється перший завод
органічних масел
22.11.2017

В Україні буде введено в експлуатацію перший завод з виробництва
органічних масел «Укролія Органік». Про це повідомляє propozitsya.com з
посиланням на "АПК-Інофрм".
Завод буде відкрито в Полтавській області, а річний обсяг переробки соняшнику
планується на рівні 18 тис. тонн, сої - 50 тис. тонн. «Виробничий цикл і технології
підприємства сертифіковані відповідно до стандартів міжнародних акредитованих органів
сертифікації органічного виробництва та переробки», - йдеться в повідомленні.
Читати повністю >>>
За матеріалами propozitsiya.com
За 10 месяцев т.г. в Украине было произведено 4,2 млн. тонн
подсолнечного масла
24.11.2017

В Украине за 10 мес. 2017 г. произведено 4,209 млн. тонн
нерафинированного подсолнечного масла, что на 26,4% превышает
показатель за аналогичный период годом ранее.
Как сообщила пресс-служба Государственной службы статистики Украины, в
октябре производство данной продукции составило 509 тыс. тонн, что на 47,1% больше
результата предыдущего месяца, но на 1,5% уступает показателю октября 2016 г. Также за
10 месяцев т.г. отмечено увеличение объема производства маргаринов и пищевых жиров на 24,8%, до 181 тыс. тонн. В октябре по сравнению с сентябрем производство данной
продукции увеличилось на 15,6%, а в сравнении с уровнем октября 2016 г. – на 22,9% и
составило до 22,7 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам apk-inform.com

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

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

На Золотоніському маслокомбінаті відкрито оновлений
цех з виготовлення масла

Экспорт украинской молочки достиг
$225,6 млн

21.11.2017

20.11.2017

Украина по итогам 10 мес. 2017 поставила молочных продуктов на
внешние рынки на сумму 225,6 миллиона американских долларов, что на
73,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как передает пресс-служба Ассоциации производителей молока (АПМ) со ссылкой на
аналитика Яну Музыченко, экспорт сыров составил 7,4 тыс. тонн, что на 16,4% больше, чем
в прошлом году. Основным покупателем украинского сыра за анализируемый период стал
Казахстан - 48%, или $12,6 млн. В частности, в сентябре туда поставили продукции на $1,7
млн. Вторым крупнейшим рынком стала Молдова – $6,3 млн, или 23,9% в структуре. В
Египет за десять месяцев было поставлено сыра на $2,9 млн (11% в структуре). Импорт
сыра за 10 месяцев вырос на 42,8% в натуральном выражении и составил 7,7 тыс. тонн, в
денежном выражении он вырос на 58,45% - до $35,6 млн. В АПМ также проинформировали,
что экспорт сыворотки молочной за анализируемый период составил 27,5 тыс. тонн, что на
38,4% больше, чем в прошлом году. В стоимостном выражении объем поставок составил
$21,6 млн (+ 92,2%). Основным покупателем является Китай ($10 млн, или 46,7% всего
экспорта). Как рассказали в ассоциации со ссылкой на официальные данные таможенной
статистики, экспорт масла в январе-октябре 2017 г. составил 24,5 тыс. тонн, что на 152%
больше, чем в прошлом году. Это принесло стране $96,8 млн, что в три раза больше, чем в
2016-м. Тройка крупнейших покупателей остается неизменной: Турция ($18,2 млн),
Марокко ($16,6 млн) и Нидерланды ($10 млн). В то же время импорт масла за
анализируемый период составил лишь 470 тонн, что на 52% меньше, чем в прошлом году. В
денежном выражении импорт сократился на 17%, до $2,8 млн. Покупают масло у:
Нидерландов ($1,4 млн), Германии ($564 тыс.) и Франции ($360 тыс.). Ранее сообщалось,
что экспорт молочных продуктов из Украины в январе-июне 2017 г. составил 117,2 млн, что
на 76,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
 КОМПАНІЇ

Компания "Милкиленд" завершил 9 мес.-2017 с
чистой прибылью EUR4,6 млн
16.11.2017

Молочная группа "Милкиленд" в январе-сентябре 2017 года получила
чистую прибыль EUR4,553 млн против чистого убытка EUR24,81млн за
аналогичный период прошлого года.
Согласно отчету группы на сайте Варшавской фондовой биржи, выручка компании
за 9 месяцев 2017 года сократилась на 6,4% - до EUR105,73 млн в результате сокращения
объемов производства за отчетный период на 22%, что вызвано необходимостью
увеличения рентабельности бизнеса группы. Компания добавляет, что валовая прибыль
группы выросла на 26,3%, до EUR21,053 млн, EBITDA – на 30,8%, до EUR7,902 млн.
Операционная прибыль "Милкиленда" за январь-сентябрь 2017 года составила EUR3,013
млн против операционного убытка EUR2,407 млн за аналогичный период прошлого года.
"Милкиленд" в 2016 году получил чистый убыток в размере EUR38,906 млн, что в 1,9 раза
меньше, чем в 2015 году. Его выручка за год сократилась на 23,3% - до EUR146,76 млн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
LSE возобновила торги акциями "Укрпродукта"
после назначения совітника
20.11.2017

Лондонская фондовая биржа (LSE) 20 ноября с 9:30 по Киеву
возобновила торги акциями компании "Укрпродукт Групп" на
альтернативной площадке биржи (AIM LSE) в связи с назначением ею
номинального советника.
Согласно сообщению компании, ее советником и брокером стала компания Strand
Hanson Limited. Торги акциями "Укрпродукта" были приостановлены с 19 октября в связи с
истечением полномочий номинального советника. Компании был предоставлен месяц для
назначения нового, иначе ее акции были бы исключены из листинга биржи. "Укрпродукт
Групп" является крупным украинским производителем фасованного масла и плавленого
сыра. Компания завершила 2016 г. с чистым убытком GBP1,48 млн, что в 2,6 раза выше
показателя 2015 г.. Ее выручка возросла на 0,2% – до GBP20,19 млн.
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua

Табалов не хочет отдавать банкирам контроль
над Первомайским МКК
23.11.2017

Экс-нардеп Александр Табалов не хочет отдавать банкирам
контроль над крупнейшим производителем сгущенки в стране, пишет
обозреватель «ОЛИГАРХА» Егор Кажанов в статье «Табалов начал
операцию «банки без сгущенки»»
«Дело о банкротстве ПАО «Первомайский молочноконсервный комбинат» открыто
хозяйственным судом Николаевской области еще летом прошлого года по инициативе ООО
«Кировоградпродэкспорт» (в конце прошлого года компания переименовалась в
«Продэкспорт-К»), - напоминает автора материала. - На тот момент инициирующий
кредитор был близок к мажоритарному акционеру своего должника - молочной компании
«Волошкове поле», бенефициарами которой являются владелец группы компаний
«Формула вкуса» Александр Табалов и его сын Андрей Табалов». Управляемый процесс
банкротства предприятия позволил заморозить его долги перед двумя банками, в залоге у
которых находилось его имущество. В этом список вошли Укринбанк с требованиями к
должнику на сумму 58 млн гривен, и ОТП Банк (42 млн гривен). Общая же сумма
утвержденных судом требований кредиторов к должнику превысила 217 млн грн, отмечает
журналист. Владельцы Первомайского молочноконсервного комбината договорились о
выкупе у них долгов своего предприятия с ОТП Банком - судом произведена замена этого
кредитора на ООО «Черкассыхлеб Лтд». Последняя компания официально оформлена на
некую Светлану Бискуб из Кропивницкого, но фактически она работает в одной связке с
Черкасским хлебокомбинатом, главой набсовета которого является Александр Табалов.
«Чтобы полностью обезопасить себя от потери молочноконсервного бизнеса, Табалову
нужно выкупить долги Первомайского МКК перед Укринбанком, - констатирует автор
статьи. - Но сделать это не дает конфликт вокруг этой структуры, которая в 2015 г. была
признана НБУ неплатежеспособной. Укринбанк добился отмены этого решения регулятора
в судах, после чего отказался от статуса финучреждения и переименовался в Укринком,
однако его владельцы до сих пор не могут вернуть полный контроль над ним из-за
конфликта с Фондом гарантирования вкладов». «В итоге на днях с подачи инициирующего
кредитора «на всякий случай» на все имущество Первомайского МКК был наложен арест,
который, очевидно, должен помешать Фонду гарантирования вкладов продать имущество
предприятия Табалова без его ведома», - констатирует Егор Кажанов.
Читать полностью >>>

Читайте также: Табалов начал операцию
«банки без сгущенки» >>>

По материалам oligarh.media

 М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Як і скільки заробляють на виробництві
м'ясних делікатесів
16.11.2017

Компания "Данон Украина" ведет переговоры по експорту
своей продукции на рынки СНГ
20.11.2017

Компания уже осуществляем поставки в Эмираты и Молдову. Об
этом сообщила гендиректор компании "Данон Украина" Натали Алькер в
интервью "Дело", передает a7d.com.ua
«Продуктовые линейки в этих странах не такие широкие, как в Украине, поэтому мы
можем предложить продукты, которые востребованы, но не производятся на там», сообщила Натали Алькер. По ее словам, в Эмираты компания поставляет традиционные
молочные продукты - творог и сметану, в Молдову - йогурты. При этом Натали Алькер
отметила, что объемы экспорта около 0,25% от общего объема продаж. "Но мы намерены
увеличивать долю поставок за рубеж. Как минимум в 2 раза. Наши заводы в Украине очень
конкурентные с точки зрения качества продукции. Мы сейчас ведем переговоры с
Беларусью, Казахстаном и Грузией. Но это достаточно длительный процесс", - рассказала
гендиректор компании. По ее словам, поставки в Беларусь, Казахстан и Грузию могут
начаться в течение года, а возможно и быстрее. Как сообщалось в июне т.г., Группа "Данон"
в Украине планирует инвестировать 200 млн грн в модернизацию производства на заводе
"Кремез" (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2015 г. "Мы продолжаем капиталовложения в
"Кремез". В 2015 г. это на уровне 200 млн грн", - сообщил генеральный директор "Данон" в
Украине. По его словам, инвестиции в частности направлены на приобретение и установку
нового оборудования для производства творожной группы, в том числе зернистого
творога. "Работаем над улучшением технологии и упаковки для новых видов творожного
предложения", - отметил М.Войтина. Производственные мощности предприятия после
завершения соответствующих работ увеличатся до 70 тыс. тонн молочной продукции в год,
уточнил гендиректор компании. По итогам первого полугодия 2015 года "Данон"
планирует произвести в Украине около 60 тыс. тонн молочных продуктов, что практически
отвечает показателю за аналогичный период прошлого года. "Думаю, что мы закончим
первую половину года на уровне почти 60 тыс. тонн. Это на уровне прошедшего года - 1%
роста, что незначительно. Но и это очень сложно", - сказал М.Войтина. В прошлом году
заводы группы, по его словам, произвели 135 тыс. тонн продукции.
Читать полностью >>>
По материалам a7d.com.ua
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На ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» після реконструкції
відкрито цех з виготовлення вершкового масла. Про це повідомляє пресслужба групи компаній «Молочний альянс».
Процес переоснащення тривав близько року, а витрати на ремонт приміщення,
удосконалення обладнання склали близько 3 млн грн. «У цьому році загалом на
переоснащення виробництва ми витратили 26 млн грн. А за останні 5 років тільки у наш
завод було інвестовано близько 100 млн грн. Ці кошти пішли на покращення технологій на
відповідність міжнародним системам безпеки та якості. Наприклад, цього року ми пройшли
аудит найвідомішої швейцарської компанії і отримали сертифікат FSSC 22000. Це найвищий
рівень безпеки у промисловості, який тільки існує на сьогодні. Це дасть можливість без
додаткових перевірок працювати із найвідомішими брендами та мережами», — зазначив
голова правління ПАТ «Золотоніський маслокомбінат» Владислав Кулініч. ПАТ
«Золотоніський маслокомбінат» є експортно-орієнтовним підприємством у складі ГК
«Молочний альянс». На сьогодні комбінат виробляє продукцію під ТМ «Яготинське»,
«Златокрай», «Пирятин». Нагадаємо, з 10 січня 2016 року «Золотоніський маслоробний
комбінат» має право експортувати свою продукцію до країн Євросоюзу.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

Двое містян спробували виробляти дорогі харчові продукти і не
прогадали. У 20-ти кілометрах від Києва працює один із найбільш
розкручених виробників м'ясних делікатесів в Україні.
Це фактично центр з виробництва хамона. Однак, це не Іспанія, батьківщина цього
м'ясного продукту, а Україна, село Глибоке у Бориспільському районі. Треба зауважити, що
це село далеко не справляє враження глухого закутка. Площі, на яких відбувається
виробництво хамона, фінансовий аналітик Юрій Сербін та маркетолог Сергій Чучков
орендують у місцевого м'ясопереробного заводу. Ще два роки тому підприємці навіть не
уявляли, що їхній кулінарний фан-проект переросте у крутий бізнес. Вони просто зав'ялили
пару шматків м'яса на балконі. "Ми вирішили взяти участь в одному з фестивалів. І з цього
все поетапно перетворилося в цей бізнес", – згадує Юрій Сербін, партнер компанії Каро Фуд,
ТМ Ham.Lo. Аби українські делікатеси конкурували із імпортними, партнери постійно
працюють над новими рецептурами. Не маючи профільної освіти, вони навіть поїхали до
Італії на спеціальний м'ясний курс кулінарного університету. "Використовуємо італійські
традиції та технології, але накладаємо на них український колорит, українську душу", –
відзначає Сергій Чучков, партнер компанії Каро Фуд, ТМ Ham.Lo. Компаньйони з самого
початку вирішили, що не робитимуть масового продукту, який роблять повсюду, адже
конкурувати тут ні за ціною, ні за обсягами неможливо. "Тому ми повинні відрізнятися
продуктом. А такого продукту у нас немає, є тільки імпорт", – пояснює логіку побудови
компанії саме на цьому делікатесі Себрін. Приклад торгової марки Ham.Lo говорить про те,
що свій аграрний бізнес можна почати і без значних капіталовкладень, крок за кроком,
поступово. Найголовніше – зробити ставку на правильний вид продукції і на вільну нішу. А
також на переробку сировини. До сировини тут особливе ставлення. Вона має бути лише
українською і відповідати високим критеріям. Тож м'ясо купують у місцевих фермерів або
на м'ясокомбінаті. "У нас у плані сировини дуже відповідальний і вимогливий підхід. Не
всяка сировина нам підходить", – додає Сербін. …
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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 ПЕКАРСЬКО-КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Білоруський McDonald's призупинив закупівлі булочок в
українській пекарні "Іст Болт Україна"

Безпеку продукції «Одеського короваю» підтверджено
провідним міжнародним стандартом

23.11.2017

15.11.2017

Підприємства ТОВ «Одеський коровай» (Lauffer Group) цієї осені
успішно впровадили систему управління безпечністю харчових продуктів
НАССР (ISO 22000:2007).
«Ми постійно вдосконалюємо виробничий процес, щоб забезпечити наших
споживачів смачною, якісною та безпечною продукцією, – говорить керівник Lauffer Group
Віталій Балихін. – На даний момент систему НАССР у світі було визнано найефективнішим
методом гарантування якості та безпечності харчової продукції». За словами директора з
виробництва «Одеського короваю» Віталія Добровольського, на підприємстві було
проведено аудит, а також співробітники «Одеського короваю» були належним чином
підготовлені. «Наші хлібозаводи завжди відповідали провідним стандартам і нормативам, –
пояснює Добровольський. – Наприклад, раніше, з 2005-го року, на підприємстві було
запроваджено систему менеджменту якості ISO 9001. А зараз, згідно з Законами України, усі
харчові підприємства повинні відповідати стандарту ДСТУ ISO 22000:2007 (НАССР). Це
вимога безпеки, яка гарантує, що на нашому підприємстві виконуються усі нормативи на
усіх етапах – від прийомки сировини до передачі готової продукції до торгівельних мереж
та її безпосереднього знаходження в пунктах реалізації.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «Lauffer Group»
Еще менее доступный: как будет дорожать
главный продукт украинцев
17.11.2017

В Украине протяжении следующих 12 месяцев стоимость хлеба
возрастет на 20-26%. Об этом в комментарии «ГолосUA» сообщил глава
Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич.
«Относительно хлеба и хлебобулочных изделий, на протяжении года они
подорожают на 20-26%. Стоимость хлеба будет расти постепенно – ежемесячно в пределах
1,7- 2%.», - сказал Томич. При этом он отметил, что есть ряд факторов, которые определяют
цены на хлеб. «В частности, экспорт зерна. Его цена зависит от внешних рынков.
Соответственно, на внутренний рынок никто не будет продавать дешевле, чем на внешний.
Второй фактор – заработная плата, энергоносители и транспорт. Даже если в следующем
году мы соберем 80 миллионов тонн хлеба, то 2018 году хлебобулочные изделия все равно
подорожают», - резюмировал эксперт. Отметим, средняя цена буханки белого хлеба первого
сорта в торговых сетях в настоящее время составляет 12,8 гривен. …
Читать полностью >>>
По материалам etcetera.media
Украинские слоеные изделия продают
в 20 странах мира
18.11.2017

Украинские производители поставляют слоеные изделия в более чем
20 стран мира. В последние годы структура экспортных поставок изменилась.
Об этом сообщают эксперты Pro-Consulting.
Это связано с обострением отношений с РФ, которая была основным покупателем
данной продукции в 2013 г. Экспортеры быстро сумели переориентироваться на новые
рынки сбыта, а также расширить существующие каналы продаж в другие страны. В
результате такой диверсификации на первые места среди импортеров вышли Румыния,
Молдова, Ирак, Казахстан. Причем доли этих стран распределены равномерно в пределах
10-20% от общего объема. Из-за снижения покупательной способности населения и
нестабильности национальной валюты украинский рынок в период 2014 г. - первой
половины 2017 г. перестал быть привлекательным для иностранных производителей
слоеных изделий. Объемы поставок в Украину в это время были настолько
незначительными, что практически не оказывали никакого влияния на рынок. В 2016 году
главными импортерами слоеных изделий в нашу страну являлись Турция и Испания, доля
которых составляла 45% и 37% соответственно. В настоящее время интересы населения
все больше смещаются в сторону потребления более низкокалорийной пищи. Поэтому
производители, заинтересованные в сохранении и расширении сбыта, разрабатывают
новые рецепты слоеных изделий с пониженной калорийностью. Для их изготовления, в
частности, используются специальные виды маргаринов с уменьшенным содержанием
жиров. На рынке есть предложения и по низкокалорийным начинкам, которые также
применяются при производстве выпечки. Наиболее популярными среди слоеных изделий у
потребителей являются круассаны, немного уступают им по предпочтениям слойки и
язычки с наполнителями. Учитывая современный ритм городской жизни, для покупателей
важно получить возможность быстрого перекуса в обеденный перерыв или по пути из
одной точки города в другую. Немаловажными факторами при выборе продавца являются
широкий ассортимент продукции и доступность цены на нее.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам ubr.ua
Компанія "Київхліб" судиться за свої активи
у збанкрутілому "Хрещатику"
20.11.2017

ПАТ "Київхліб" просить Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
відмовитися від проведення торгів у зв'язку з судовими позовами з банком
"Хрещатик". Про це йдеться в заяві "Київхліба" на офіційному сайті.
"Юристи "Київхліб" звернулися до "КБ "Хрещатик" і Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб з вимогою скасувати торги з продажу низки активів, що враховуються на
балансі "КБ "Хрещатик", серед яких значиться право вимоги за кредитними договорами
"Київхліб", забезпечених нерухомим майном", - йдеться в заяві. У компанії повідомили, що
відкриті аукціони з продажу зазначених активів ФГВФО призначив на 11 листопада (перші
торги), 24 листопада (другі), 8 грудня (треті) і на 22 грудня 2017 роки (четверті).
"Потенційний покупець таких прав вимог ризикує втратити інвестовані в права вимоги
кошти, а також понести додаткові витрати і бути залученим в судові спори", - відзначили в
компанії. Крім того, "Київхліб" стверджує, що у нього відсутня заборгованість перед банком
"Хрещатик". "Всі кредитні зобов'язання погашені, кредитні договори припинені", підкреслюють в компанії. ПАТ "Київхліб" створене у 1996 році шляхом перетворення
державного підприємства "Київхлібпром". Найбільший виробник хліба і хлібобулочних
виробів в Києві. До його складу входять дев'ять виробничих майданчиків в столиці та
Київській області. На виробничих потужностях "Київхліба" випускається 550 тонн
хлібобулочних і 10 тонн кондитерських виробів на добу. Асортимент продукції нараховує
близько 250 найменувань. Нагадаємо, 5 квітня 2016 року НБУ визнав банк "Хрещатик"
неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію. Як
відомо, 24,9379% акцій банку належали КМДА. Опосередкованими власниками банку були
Андрій Іванов з часткою 37,44% і Микола Солдатенко з часткою 24,2% акцій.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Міжнародна мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's в
Білорусі в 2017 році припинила закупівлі булочок для бургерів в української
пекарні "Іст Болт Україна" (ПІІ, Дніпро, з жовтня 2017 - частина групи
компаній Grupo Bimbo).
"Зараз Білорусь купує у нас лише промо-продукцію, а регулярні булочки, біг-маки
вони купують у російській пекарні компанії "Іст Болт Рус". Тобто, для глобальної компанії
East Balt Bakeries (з жовтня 2017 р. - Bimbo Quick Service Restaurants) клієнт залишився, але
пішов з України до Росії", - повідомила в коментарі "Інтерфакс-Україна" генеральний
директор "Іст Болт Україна" Ганна Єжова. За її словами, в 2016 році частка експорту булочок
для глобальної мережі McDonald's становила близько 40%, а в 2017 році цей показник
знизився до 30% внаслідок припинення поставок до Білорусі. "McDonald's забирає близько
80% обсягів усього нашого виробництва, включно з Україною та експорт", - пояснила
Г.Єжова. При цьому вона додала, що наразі пекарня експортує булочки для гамбургерів для
ресторанів McDonald's в Молдові, Азербайджані, Грузії і незначну частину - до Білорусі. За
даними гендиректора, швидкісна лінія дніпровської пекарні виготовляє близько 28,3 тис.
булочок на годину. Зокрема, виробляється 40 видів продукції різноманітної рецептури,
форм і з різними посипаннями, термін придатності якої становить 2-12 міс. у замороженому
вигляді. Усю продукцію сертифіковано за всесвітньо визнаним стандартом якості BRC Food
Safety (Безпека харчової продукції). "Іст Болт Україна" в 2017 році запустила виробництво
нової булочки - Бріош - для серії бургерів "Маестро". Інвестиції в реалізацію проекту
становили близько $40 тис., що переважно були спрямовані на закупівлю нового
обладнання, модернізацію наявного. Згідно з даними веб-сайта McDonald's, до його
білоруської мережі входять 10 ресторанів у Мінську, один у Вітебську. У Молдові
представлені чотири ресторани, в Азербайджані - 11, в Грузії - 12. "Іст Болт Україна" (Bimbo
QSR) виступає постачальником булочок для бургерів мережі McDonald's з 2001 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
В январе-октябре Украина сократила
производство хлеба и муки
24.11.2017

По итогам первых 10 мес. т.г. производство хлеба и хлебобулочных
изделий недлительного хранения в Украине составило 877,1 тыс. тонн, что
на 6,9% уступает показателю аналогичного периода годом ранее.
Как сообщил Госстат, при этом в октябре производство данной продукции составило
89,9 тыс. тонн, что на 0,7% выше уровня сентября, но на 4,6% уступает показателю октября
2016 г. Что касается объемов производства муки, то по итогам января-октября т.г. они
сократились на 1,5% в сравнении с прошлогодним уровнем и составили 1,59 млн. тонн. При
этом в октябре украинскими предприятиями было произведено 180 тыс. тонн данной
продукции, что на 4,4% превышает уровень сентября т.г., но на 2,5% ниже результата
аналогичного месяца годом ранее.
Читать полностью >>>
По материалам apk-inform.com
Хлебный бизнес Александра Лещинского арестовали
счета с подачи банка Рината Ахметова
24.11.2017

Хозяйственный суд Днепропетровской области постановил наложить
арест на денежные средства компании группы Lauffer - ООО “Компания
“Хлибинвест” (Киев), находящиеся на любых банковских счетах.
Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-релиз банка ПУМБ (Киев),
соответствующее решение суд принял 12 октября 2017 года в обеспечение иска банка из-за
невыполнения компанией обязательств по кредитному договору. Во исполнение
указанного постановления отдел принудительного исполнения решений Государственной
исполнительной службы открыл исполнительное производство, на счета предприятия
наложен арест. “ПУМБ действует в рамках действующего законодательства. Владелец и
руководство компании ООО “Компания “Хлибинвест”, прибегая к манипуляциям, пытается
обвинить банк в том, что сотрудники не могут получить зарплату, хотя проблема с
выплатами зарплаты носит системный характер на всех предприятиях группы Laufer. Мы
считаем, что действия собственника предприятия, который пытается избежать
ответственности, прибегая к мошенническим действиям и манипуляций, недопустимы”, цитируется в пресс-релизе заместитель председателя правления ПУМБ Константин
Школяренко. Lauffer - одна из крупнейших украинских бизнес-групп в сфере переработки
сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания. Работает в Украине
14 лет и включает около 100 предприятий, специализирующихся на изготовлении муки,
хлебобулочных изделий, масложировой, консервной продукции и пр. Основателем и
владельцем группы является Александр Лещинский. По данным ПУМБа, между банком и
предприятиями группы в 2007 году был заключен ряд кредитных соглашений. Банк также
указывает, что с 2014 г. заемщик начал испытывать трудности в обслуживании кредитной
задолженности и, несмотря на ряд соглашений о ее реструктуризации, в настоящее время
не выполняет даже минимальные условия по обслуживанию кредита. В связи с
невыполнением компаниями группы Lauffer обязательств по кредитному договору ПУМБ
подал исковые заявления о взыскании долга по ряду предприятий группы, а также с
конечного владельца группы А.Лещинского, который в настоящее время проживает во
Франции. ПУМБ основан в 1991 г. Крупнейшим его акционером к началу января 2017 г.
являлось ООО “СКМ Финанс” (92,24%), владельцем существенного участия - Ринат Ахметов
(опосредованное участие 99,9011%). Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на
1 июля 2017 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 7-е место (42,258 млрд грн)
среди 88 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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Крупный производитель кондитерки выкупил свои акции
у американского инвестфонда за $45 млн
20.11.2017

Один из крупнейших производителей кондитерских изделий в
Украине группа компаний "АВК" в 2013 г. выкупила у регионального
инвестиционного фонда Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) 25%
своих акций за $45 млн.
"В течение 10 лет мы шли вместе (с инвестфондом) и вышли на очень хорошие
цифры: в 2013 году отдали фонду за их акции $45 млн", - сказал в интервью изданию
"Новое Время" основатель и собственник компании Владимир Авраменко. По его словам, в
1999 году инвестфонд WNISEF приобрел 25% акций "АВК" $8,99 млн. После потери 70%
производственных мощностей в результате боевых действий на востоке Украины
кондфабрика направила усилия на то, чтобы не уйти с рынка и сохранить торговую марку.
В настоящее время компания развивается за счет собственных средств: по итогам 2016
года ее выручка возросла на 25-27% по сравнению с 2015 г. Как сказал А. Авраменко, сейчас
"АВК" продолжает вести переговоры о реструктуризации задолженности перед банками и
добавил, что "в ближайшее время планируем начать отдавать долги". Как сообщалось,
группа компаний "АВК" основана 1991 г. Сейчас производит продукцию на кондитерской
фабрике в Днепре. Ей также принадлежали фабрики в Донецке и Луганске, контроль над
которыми утерян. Компания вынуждена была адаптировать мощности в Днепре, дабы
производить более широкий ассортимент продукции. В 2016 г. в новые производственные
линии было инвестировано 150 млн грн. Совладелец компании В. Авраменко совместно с
супругой в 2015 г. зарегистрировали ООО "АВК Конфекшинери", которое является
собственником Днепровской кондфабрики. Владеет торговыми марками компании "АВК",
подписывает договора с внешними и внутренними партнерами, торговыми сетями. В 2016
компания вышла в новую для себя категорию - кофе. Продукция под ТМ Baristi
производится в Европе - в Германии и Испании. АВК намерена расширять ассортимент. "Мы
работали над этим проектом несколько лет, в этом году стартовали. По оценкам компании
Nielsen, доля ТМ Baristi составляет порядка 1,5% рынка, до конца года планируем выйти на
3%", - говорит Авраменко. По его словам, в Украине отсутствуют производственные
площадки, где можно было производить кофе, поэтому и были выбраны европейские
производители. Сейчас АВК развивает экспортное направление, осуществляя поставки в
страны ЕС, в частности, в Великобританию, Польшу, Румынию, Нидерланды, другие страны.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Україна б’є всі рекорди у виробництві
шоколаду
22.11.2017

Українська держава за 8 місяців 2017 р. збільшило виробництво
шоколадних продуктів, а також виробів, що містять какао на 20 відсотків.
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Так, тільки за січень-вересень було вироблено понад 137 тис тонн шоколаду, що на
три відсотки більше, ніж у 2016 році. Примітно, що за дев’ять місяців також було збільшено
виробництво кондитерських цукрових виборів – до 150 тис тонн, що на два з половиною
відсотки менше, ніж за попередній рік. Какао-горщика і солодких виробів було виготовлено
на 20 відсотків більше і склало на 17,6 тис тонн більше від загальної кількості
виготовленого солодкого продукту. Намагайтеся має намір не знижувати темпи, а навпаки
навіть збільшити виробництво і зайняти першість на європейських ринках.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
У Кіровограді відродять виробництво
цукерок
22.11.2017

Кіровоградське підприємство «Східні ласощі» відроджуватиме
виробництво цукерок в обласному центрі. Кондитерський цех, обладнання,
фахівці для реалізації проекту вже є.
«Пам’ятаємо смаки виробів колишньої кіровоградської кондитерської фабрики і
вирішили їх відновити, – розповідає голова правління кондитерського підприємства
«Східні солодощі» Костянтин Чередник. – Збудували новий цех, встановили нове
обладнання, є досвід, розуміння і фахівці. Тепер головне – створити конкурентоздатну
продукцію». За словами Костянтина Чередника, власні інвестиції підприємства у створення
кондитерського цеху з виготовлення вафель та цукерок склали майже мільйон доларів.
Виробничий процес стартує у грудні, а першу продукцію вафельних цукерок кіровоградці
зможуть спробувати на початку січня. «Плануємо виготовляти 150 тон вафельних цукерок
на місяць. Наступним етапом стануть складні цукерки з горіхами і нугою. У перспективі за
п’ять років хочемо дорости до кондитерської фабрики середніх потужностей і увійти у
двадцятку кращих виробників кондитерських виробів в Україні. Продукцію плануємо
продавати не тільки на вітчизняному ринку, а й за кордоном, – уточнює керівник
підприємства і додає, водночас «Східні ласощі» мають намір збудувати мережу
кондитерських крамничок, де можна буде купити продукцію за цінами виробника. – Це нові
робочі місця, податки у місцевий бюджет. Крім того, це ще й душа міста, бо в таких
магазинах завжди панує атмосфера свята і гармонії». Скуштувати й оцінити якість
продукції «Східних солодощів» містяни можуть і зараз – у поки єдиній фірмовій крамниці
«Imaginarium» на розі вулиць Шевченка та Чорновола. «Почитайте книгу скарг у магазині
«Imaginarium», там одні подяки», – констатує виробник і наголошує, для виготовлення
продукції підприємство використовує лише натуральні складники. Упродовж 2017 року
підприємство реалізувало понад 3,5 тисячі тонн кондитерських виробів, збільшивши
обсяги порівняно з попереднім роком майже удвічі.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda-kr.com.ua
Конференція Confectionery&Bakery
2017
23.11.2017

В Києві стартувала конференція для професіоналів кондитерської
галузі Confectionery&Bakery 2017, яка проходить в рамках Ukrainian Food
Expo. Захід відкрив голова Ради з питань експорту продовольства (UFEB).
У своєму виступі він відзначив, що з кожним роком відбувається падіння
споживання кондитерських виробів з цукру, через популяризацію тренду здорового
способу життя: «Проте, найпопулярнішими серед споживачів є борошняні вироби, які
приваблюють своєю ціною, за ними в рейтингу слідують цукрові вироби, які значно
дешевші за шоколадні аналоги і на останньому місці – вироби з шоколаду». Окрім того, він
зазначив декілька основних трендів ринку кондитерських виробів: «Найперше це те, що з
кожним роком падає виробництво кондвиробів з використанням натурального цукру і
переважає органічне виробництво. Окрім того, відбувається збільшення ролі шоколаду та
жувальних цукерок, особливо в азійських країнах, адже вони прагнуть бути схожими на
європейців. Також, збільшується використання білкових інгредієнтів та відбувається
мінімізація продовольчих відходів та переважає тренд екологічного пакування», - пояснює
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Шаповал. Найперспективнішими для України імпортерами кондитерки, на думку експерта,
є Нігерія, Туркменістан та Філіппіни. Відзначимо, експорт кондитерських виробів за
підсумками 7 місяців 2017 р. склав $202,5 тис., тобто зріс на 16% у порівнянні з аналогічним
періодом 2016 р. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвиткуза результатами
зустрічі заступника міністра економічного розвитку і торгівлі - Торгового представника
України Наталії Микольської з представниками кондитерської промисловості. Під час
зустрічі було порушено питання доступу українських товарів не лише на традиційні ринки Європейський Союз та Азія, але й на такі екзотичні ринки як Індія, Гана, Нігерія, Китай.
Продукція кондитерської промисловості - це товари з доданою вартістю, тому потрібно
збільшувати їх експорт на зовнішні ринки. «Кондитерська промисловість найбільше
постраждала від торговельної агресії Росії, але компанії впевнено переорієнтовуються на
інші ринки, наприклад США. Тому нам важливо підтримувати постійний діалог для того,
щоб спільно вирішувати проблеми компаній при виході на зовнішні ринки», - підкреслила
Наталія Микольська у ході зустрічі. Нагадаємо, Україна в 2016 р. експортувала 219,45 тис.
тонн кондитерських виробів, що на 6% менше, ніж 2015 р. Про це повідомила Державна
фіскальна служба. Згідно з її даними, в грошовому вираженні експорт кондитерської
продукції знизився на 10,5%, до 350,23 млн доларів у порівнянні з 2015 роком. …
Читати повністю >>>
За матеріалами UkrainianFoodExportBoard
ЕБРР помог украинской кондитерской фабрике
выйти на международный рынок
24.11.2017

Европейский банк реконструкции и развития предоставил
кондитерской фабрике “Ярич” на Львовщине финансовую и консультативную
помощь для создания собственной торговой марки.
"Благодаря программе финансирования от Евросоюза мы помогли кондитерской
фабрике "Ярич", специализирующейся на производстве печенья и крекеров, внедрить
собственную торговую марку и реорганизовать отдел продаж", - сказано в сообщении ЕБРР.
Как информируют в ЕБРР, для реализации бизнес-плана в сотрудничестве с "Яричем" было
привлечено авторитетного международного консультанта Джорджио Беллачиома из
Италии. В частности, консультант помог компании "Ярич" разработать новую торговую
марку, разобраться с позиционированием бренда и формированием миссии предприятия;
совершил оценки маркетинговой деятельности предприятия и сравнительный анализ с
целью привести ее в соответствие со стратегическим планом; ввел ежегодный
маркетинговый план; предоставил консультации в вопросах дизайна и вывода новых
продуктов на рынок; изменил маркетинговый подход от ориентации на продукт к
ориентации на клиента. В процессе реализации проекта консультации малого бизнеса в
Украине в компании "Ярич" присоединился один из специалистов в сфере продаж. Он помог
сформировать команду продавцов и научил их работать напрямую с супермаркетами
вместо дистрибьюторов. "Сейчас эта фабрика вышла на мировой рынок, начала экспорт
своей продукции в Польшу и Словакию и повысила уровень продаж на 30%", - сообщили в
ЕБРР. Фабрика "Ярич" основана в 1986 году в селе Старый Ярычив на Львовщине. Это была
пекарня, которая специализировалась на хлебо-булочных изделиях. В 1999 году ее
выкупила компания "Нестле", мировой лидер кондитерского рынка. Согласно информации
на сайте фабрики, ООО "Ярич Импорт Экспорт" располагается в городе Белосток, Польша.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Roshen стала крупнейшим експортером
слабостей
24.11.2017

В течение 2017 года экспорт кондитерских изделий из Украины в
Испанию, Узбекистан и Венгрию вырос более чем на 220%. На 170% вырос
экспорт в Беларусь, США, ОАЭ, Ирак.
Экспорт сладостей в Польшу, Болгарию и Эстонию составил около 140%. По объемам
экспорта в январе-июле 2017 года больше всего экспортировала - 47,3 тыс. тонн сладостей
корпорация Roshen. Вторую позицию по объемам экспорта заняла компания "Бисквитшоколад" - 11,6 тыс. тонн. На третьем месте компания "Монделис Украина" - 10,8 тыс. тонн.
За 8 месяцев 2017 года Украина нарастила производство шоколадных продуктов и изделий,
содержащих какао на 20%. За январь-сентябрь было изготовлено более 137 тыс. тонн
шоколада. Это на 3% больше, чем в 2016 году. Украина входит в десятку крупнейших
поставщиков аграрной продукции в страны Европейского Союза. По результатам первого
полугодия текущего года объемы торговли товарами с Евросоюзом выросли на 24,9%,
объемы экспорта - на 26,1%, импорта - на 24,0%.
Читать полностью >>>
По материалам newsoboz.org
 ІНШЕ
 РИНОК СПОРТИВНОГО ХАРЧУВАННЯ

Как выглядит внутренняя кухня рынка спортивного
питания в мире и Украине
21.11.2017

В профессиональной среде понятия спорт и питание неразделимы.
Добиться значимых результатов в любой спортивной дисциплине без
правильного питания практически невозможно.
«Умный» подход к питанию является важнейшим компонентом успеха для любого
профессионального спортсмена, от пилотов Формулы 1 до боксеров и атлетов. Чаще всего в
профессиональной среде за него отвечают индивидуальные специалисты, тщательно
составляющие рацион, определяющие тип и режим питания спортсмена, помогая достигать
вершин Олимпа. Питание является важной частью и многих видов любительских
спортивных тренировок, растущая популярность которых давно стало мировой
тенденцией на фоне роста количества людей, стремящихся вести активный и здоровый
образ жизни. Этот тренд не обошел и Украину. По данным информационно-аналитической
платформы FitnessConnectUA, потребителями фитнес-услуг сегодня являются более 1 млн.
человек или 2,4% населения Украины. Годовой оборот рынка фитнес-услуг Украины
составляет порядка $201,8 млн. и в ближайшем будущем эти цифры будут расти. Эксперты
платформы считают, что ориентиром для развития фитнес и спорт-индустрии Украины
является Польша, где в 2016 году показатель покрытия такими услугами составил 7,2%
населения, а аналогичный среднеевропейский показатель составляет 10,3%. Вместе с
ростом рынка фитнес и спорт-услуг активно развивается и его фактический спутник рынок спортивного питания, также демонстрирующий серьезные показатель роста. По
оценкам различных исследовательских компаний, среднегодовой рост глобального рынка
спортпита в ближайшие пять лет составит от 8,1% до 11%, что в абсолютных цифрах может
достигать 90 млрд. долл. общемирового объема. Может ли спортивное питание быть также
широко востребовано в Украине как в странах Европы и Америки и как формируется
национальный рынок спортпита, разбиралась LIGA.net. ...
Читать полностью >>>
По материалам liga.net

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

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

 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ

 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Крупнейшие налогоплательщики подакцизных
пищевых продуктов

АМКУ расследует концентрацию "Сан ИнБев Украина"
и "Эфес Украина"

13.11.2017

Четыре крупнейшие отечественные табачные компании, за первое
полугодие сгенерировавшие в Сводный бюджет более 20 млрд грн.,
традиционно заняли в рейтинге налогоплательщиков верхние строчки.
Две из них - “В.А.Т.-Прилуки” и “Филип Моррис Украина” вошли в Топ-5 крупнейших
плательщиков налогов. Причем в текущем году в составе лидеров по уплате налогов
произошли изменения. Так, по итогам І полугодия 2017 г. “В.А.Т.-Прилуки” возглавила
рейтинг, обогнав по выплатам “Филип Моррис Украина”. В свою очередь, “Джей Ти
Интернешнл Украина” и “Империал Тобакко Продакшн Украина” хоть немного и отстают от
лидеров отрасли, также занимают высокие позиции в рейтинге - 9-ю и 12-ю
соответственно. Одним из самых громких событий для табачного рынка в первой половине
2017 г. стал скандал, в котором главным “подозреваемым” выступил крупнейший
дистрибутор сигарет в стране - ООО “ТЕДИС Украина” (закрывает пятерку в рейтинге
крупнейших среди табачников), которое, собственно, и заподозрили в уклонении от
уплаты налогов и незаконном выводе денег из Украины. После того как в офисе компании
начали проводить обыски, а ее счета заблокировали, с прилавков торговых сетей стали
пропадать сигареты, что вызвало дефицит продукции. В итоге компания заплатила штраф
в размере 300 млн грн., что стало крупнейшим штрафом в истории Антимонопольного
комитета. Из приятного для рынка: наконец-то одобрена Кабмином долгожданная
Стратегия в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных
изделий на период до 2021 г., направленная на ликвидацию незаконной торговли
сигаретами и другими табачными изделиями, их незаконного производства и подделки.
Документ лежал без движения в Кабмине еще с 2015 г. Но для того чтобы Стратегия
заработала, нужны еще и конкретный план действий, исполнители и сроки. На
алкогольном рынке тоже произошли события, немного подкорректировавшие его
развитие. Так, в августе правительство приняло постановление, согласно которому должны
быть повышены минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды
алкогольных напитков. В частности, розничные цены на водку и ликероводочные изделия
увеличились на 14,0-19,41%, на виски, ром и джин - на 6,5-6,6%, на коньяк (бренди) - на
12,3-29,1%, на вина с добавлением спирта, игристые - на 7,1-13,3%. Таким образом, по
итогам года можно будет увидеть, насколько изменилась динамика потребительского
спроса на алкоголь. Кардинальных ротаций среди лидеров отрасли по уплате налогов в
первом полугодии не было. Разве что “на горизонте” появилось госпредприятие
“Укрспирт”, которое и закрыло пятерку.
Читать полностью >>>
По материалам business.ua
В Україні впало виробництво
горілки
23.11.2017

Виробництво горілки у жовтні порівняно з аналогічним періодом
2016 р. скоротилося на 15,8% и склало 1,1 млн дал. Про це повідомляє
Держстат у звіті з промислового виробництва в Україні.
Відзначимо, що до вересня 2017 року виробництво горілки зменшилася на 2,7%.
Загалом за 10 місяців було вироблено 10,7 млн дал, що на 16,4% менше порівняно з
аналогічним періодом 2016 року. При цьому виробництво коньяків і брендів в жовтні
збільшилося на 5,5% порівняно з жовтнем 2016 року і становить 249 тис. дал, а порівняно з
вереснем 2017 року - зросло на 22,3%. Виробництво лікерів, солодких наливок, спиртових
настоянок та інших спиртних напоїв в жовтні 2017 року проти жовтня минулого року
зросло на 48,4% і склало 569 тис. дал. Також наголошується, що порівняно з вереснем
поточного року - збільшилася на 18%. Виробництво пива солодового, не включаючи пиво
безалкогольне і з вмістом алкоголю менш ніж 0,5%, у жовтні 2017 року у річному вираженні
зросло на 21,1% - до 11,8 млн дал, у місячному - скоротилася на 3,6%.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

Дмитрий Шпаков возглавит объединенный бизнес
AB InBev и Efes в России и Украине
21.11.2017

Президент бизнес подразделений пивоваренной компании AB
InBev в России и Украине Дмитрий Шпаков возглавит объединенное
предприятие с турецкой Efes, в которое войдут пивоваренные активы
обеих компаний в России и Украине.
В августе стало известно, что крупнейший в мире пивоваренный концерн AB InBev и
крупнейшая пивоваренная компания Турции Anadolu Efes заключили соглашении о
намерении объединить бизнес на территории России и Украины в равных долях. Решение
является результатом сделки по слиянию AB InBev с SABMiller, которая завершилась в
октябре 2016 г. В результате сделки AB InBev получила 24% акций Anadolu Efes.
Уточнялось, что объединенная компания будет носить название AB InBev-Efes, совет
директоров будет состоять из представителей обеих компании в равном соотношении.
Предполагается, что сделка может быть закрыта до конца первого полугодия 2018 года.
«Управляющая команда будет осуществлять свою деятельность под руководством
Дмитрия Шпакова, президента объединенной компании. Все назначения вступят силу
только после закрытия сделки и завершения всех необходимых корпоративных процедур.
До этого момента AB InBev и Anadolu Efes в России и Украине продолжат работать как
независимые бизнесы», — следует из сообщения. Вчера был объявлен состав управляющей
команды будущей объединенной компании. Кроме Шпакова, в нее вошли Рой Корниш в
должности финансового директора, Ораз Дурдыев (директор по правовым вопросам и
корпоративным отношениям), Константин Тамиров (директор по маркетингу) и другие.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела о концентрации в
виде приобретения компанией Сан ИнБев Украина активов компании Эфес Украина.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Рада одобрила рост акцизов на
сигареты на треть

 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО

14.11.2017

У ТПП України втретє пройшов Національний
виноробний форум
15.11.2017

Торгово-промислова палата України спільно з Українською
корпорацією по виноградарству і виноробній промисловості «Укрвинпром»
та іншими втретє провела Національний виноробний форум.
Винороби країни знову зібралися, щоб чітко окреслити подальші спільні дії і
виробити необхідні рішення для розвитку галузі. «Для ТПП при проведенні Національного
виноробного форуму одним із пріоритетів є повернення довіри до українського вина,
престижу професії винороба, підвищення культури споживання та просування бренду
«Українське вино» у світі. В вітчизняному виноробстві намітилися суттєві позитивні зміни.
Майже всі експерти галузі зазначають, що головною тенденцією на винному ринку
України протягом останніх декількох років є розвиток авторського виноробства, в якому
поєднуються нові технології з авторськими ідеями. І тут важливо виділити, що до наших
відомих майстрів уже приєдналася ціла когорта молодих виноробів, зокрема, із Закарпаття,
Запоріжжя і навіть із Дніпропетровської області. Набирають ваги та стверджуються сімейні
винарні й авторське виноробство із якісним продуктом», – сказав президент ТПП України
Геннадій Чижиков. Представники малих і середніх підприємств та лідерів ринку
обговорили фіскальну політику у виноградно-виноробній галузі, державне регулювання у
сфері виноробства, органічного виноградарства, вдосконалення земельного законодавства,
боротьбу з рейдерством, спрощення процедури отримання дозволу на виробництво
виноробної продукції, зміни в оподаткуванні для фермерських господарств, умови
кредитування, державні програми підтримки тощо. У роботі форуму взяв участь Жан-Марі
Оран, генеральний директор Міжнародної організації з виноградарства та вина. Одним із
питань, що розглядалися на форумі, стало приєднання України на офіційному рівні до
Міжнародної організації винограду та вина. «Це додає нам упевненості в наших силах,
мотивації на шляху до приєднання до когорти відомих виноробних країн світу. Мені
думається, що й українським виноробам час подумати про вступ до цієї поважної
міжнародної структури. Її досвід, досвід її членів буде для нас дуже корисним», – підкреслив
Чижиков. «Виноробство – це не лише економіка, технології, але й історія. Українські вина
мають значний потенціал. Бажаю виноробній галузі України процвітання», – сказав Ж.М.
Оран. Особливістю третього Національного виноробного форуму стало й те, що цьогоріч
його було доповнено практичною частиною: семінаром і майстер-класом від Людвіга
Венґенмаєра, міжнародного консультанта з питань виробництва та маркетингу вина.
Читати повністю >>>
За матеріалами ucci.org.ua
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АМКУ начал рассмотрение дела концентрации по приобретению
ПАО "Сан ИнБев Украина" (Киев) активов, преимущественно торговых
активов и торговых марок, ЧАО "Эфес Украина" (Донецк).
"Сан ИнБев Украина" является одним из лидеров пивоваренного рынка Украины,
занимая 30% украинского рынка пива. Ей принадлежат Черниговский, Харьковский и
Николаевский заводы. Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: BUD, Corona
Extra, Stella Artois; международных ТМ: Corona, Staropramen, TALLER, Hoegaarden, Leffe,
Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Beck's, а также локальных ТМ: "Чернігівське", "Рогань",
"Янтарь", "Жигулевское". Компании Efes в Украине принадлежит пивоваренный завод в
Донецке, который сейчас находится на неподконтрольной Украине территории. На сайте
компании указано, что она потеряла контроль над этими мощностями с 1 февраля 2017 г. В
августе т.г. крупнейший мировой пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev)
со штаб-квартирой в Бельгии и крупнейшая пивоваренная компания Турции Anadolu Efes
(Efes) заключили соглашение о намерениях по объединению своего бизнеса на территории
России и Украины в равных долях. Предполагается, что сделка может быть закрыта до
конца первого полугодия 2018 года. Все изменения вступят в силу после закрытия сделки,
до этого момента AB InBev и Anadolu Efes продолжать работать как независимые бизнесы.
Данное решение является следствием сделки о слиянии AB InBev и SABMiller, которая
завершилась в октябре 2016 года, после чего AB InBev получила 24% акций Anadolu Efes.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Верховная Рада приняла в первом чтении правки в Налоговый кодекс
об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 г.,
предусматривающий увеличение акцизов на табачные изделия на 29,7%.
Законопроектом предусматривается постепенное до 2025 г. повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового
обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий, а именно в 2018 г. - на
29,7%, а в последующие годы - на 20% до уровня, эквивалентного €90 за 1 тыс. штук.
Отмечается, что сейчас минимальное налоговое обязательство для сигарет в Украине
составляет €20 (596,05 грн) за 1 тыс. штук. Принятие законопроекта позволит увеличить
поступления в бюджет Украины, в частности, общие поступления от внедрения норм этого
законопроекта в 2018 г. составят 12,46 млрд грн, из которых за счет акцизов на табак –
11,74 млрд грн. Напомним, количество взрослых курильщиков в Украине на сегодняшний
день составляет 7,2 млн человек.
Читать полностью >>>

Читайте также: В Украине стали меньше курить:
почему и что будет дальше >>>

По материалам korrespondent.net
Табачная компания JTI сменит
директора в Украине
24.11.2017

Генеральным директором "JTI Украина", одной из крупнейших
международных табачных компаний, с 1 января 2018 года будет назначен
руководитель "JTI Кавказ" Пол Холловей.
Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку, на этом посту он сменит Виктора Веклича, который
возглавлял компанию почти 4,5 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на ИнтерфаксУкраина. Пол Холловей начинал свою карьеру в Украине в качестве одного из
дистрибьюторов JTI. Ранее сообщалось, что с 1 января 2018 г. президентом и генеральным
директором группы компаний Japan Tobacco будет назначен Масамичи Терабатаке. Как
сообщалось, ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" (Кременчугская табачная фабрика),
закончила 2016 год с убытком 48,13 млн грн после прибыли в 1,06 млрд грн годом ранее.
Напомним, в 2015 году ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина", согласно международным
стандартам финотчетности, увеличила чистую прибыль на 50,8%, до 1,06 млрд грн по
сравнению с 2014 годом, увеличив чистый доход на 54,54%, до 6,05 млрд грн. "JTI-Украина"
входит в состав группы компаний JTI со штаб-квартирой в Женеве (Швейцария), которая в
Украине владеет Кременчугской табачной фабрикой. Компания выпускает сигареты таких
международных марок, как Camel, Winston, Glamour, Monte Carlo.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

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

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



ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ІНСТИТУЦІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ

СБУ отрапортовала об открытии уголовного
дела против луганской Gloria Jeans

На Оболони предприятия китайцев уклонились
от уплаты 50 млн налогов

24.11.2017

14.11.2017

Прокуратурой и ГФС в г. Киеве разоблачена незаконная схема,
направленная на уклонение от уплаты налогов рядом предприятий с
участием граждан Китайской народной республики.
Установлено, что группа лиц с участием граждан Китайской народной республики в
период 2016 - 2017 гг. осуществлялся ввоз на таможенную территорию Украины товаров
(текстиля, обуви и т.п.) на общую сумму 50,3 млн грн от подконтрольных китайских
предприятий-нерезидентов и в дальнейшем документально оформлялась реализация
импортируемых товаров на фиктивные предприятия. В ходе проведения обысков изъято
385 печатей и штампов субъектов предпринимательской деятельности с признаками
«фиктивности» и предприятий-нерезидентов, наличные средства, а именно более 9 млн
гривен, около 200 тыс. долларов США и почти 23 тыс. евро, черновые записи, электронные
носители, мобильные телефоны, банковские карты, финансово-хозяйственные документы,
компьютерная и другая техника, а также спецсредства …
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
ШВЕЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ВИРОБНИЦТВО (ШИТТЯ & В’ЯЗАННЯ)
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ ФАБРИКИ (ОДЯГ. ВЗУТТЯ. ТОЩО), в цілому \ А→Я


Best Fashion Awards 2017. Названы лучшие
дизайнеры Украины

Сотрудники СБУ разоблачили производителя одежды, который
организовал производство на неподконтрольной территории Луганской обл., в
финансировании террористической организации “ЛНР”.
Во время следствия правоохранители установили, что дельцы организовали
производство продукции на временно неподконтрольной территории Луганской области, а
изготовленный товар реализовывался в сети фирменных магазинов по всей территории
Украины. Дельцы платили “налоги” в так называемые государственные органы “ЛНР”, эти
средства использовались, в частности, на финансирование незаконных вооруженных
формирований боевиков. Следователи СБУ осуществили ряд санкционированных обысков
в офисах и складских помещениях коммерсантов в Киевской, Харьковской, Одесской,
Львовской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. Во время обысков
правоохранители обнаружили документацию и значительное количество готовой к
реализации продукции. Анализ изъятых материалов и документов подтверждает факт
производства продукции именно на производственных мощностях, расположенных на
оккупированной территории Луганской обл. В дальнейшем товар транспортировали через
неконтролируемый участок украинской границы на территорию Российской Федерации.
Дельцы подделывали документы по изготовлению продукции якобы на территории РФ и
других стран и на их основании ввозили товар через таможенную границу Украины для
реализации, указали в СБУ. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч.
2 ст. 200, ч. 1, 2, 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. В
сообщении не указано название производителя, но на одной из прилагающихся к
сообщению фотографии видно название Gloria Jeans.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

15.11.2017

Во вторник, 14 ноября, в Киеве состоялась официальная церемония
вручения ежегодной премии Best Fashion Awards (BFA). Об этом сообщает
служба новостей портала nv.ua
Премия Best Fashion Awards основана в 2010 г. как способ отметить достижения
деятелей украинской модной индустрии. Победители в каждой из шести номинаций
определяются голосованием группы из 30 экспертов. В состав экспертной группы входят
известные fashion-журналисты, критики, байеры и лидеры общественного мнения. В 2017
году победителями в каждой из номинаций стали: лучший дизайнер женской одежды ELENAREVA - Елена Рева; лучший дизайнер мужской одежды - sasha.kanevski - Александр
Каневский; лучший дизайнер аксессуаров - Ruslan Baginskiy - Руслан Багинский; открытие
года - The Coat by Katya Silchenko - Катя Сильченко; прорыв года - Ienki Ienki - основатель
Дмитрий Евенко; лучшая fashion-постановка - Frolov - Иван Фролов; специальная премия
Вдохновение в 2017-м досталась дизайнеру Полине Нене. А новая, учрежденная только в
этом году премия Бизнес-прорыв - Андре Тану. ...
Читать полностью >>>
По материалам nv.ua
Новая форма для велогонщиков
Сборной Украины
10.11.2017

Независимое рекламное агентство «Royal Advertising» проявило
инициативу и «зарядило» своё видение спортивной велоформы для
гонщиков Сборной Украины. Об этом пишет sostav.ua
Задача оказалась настолько же интересной, насколько и непредсказуемой. Во-первых,
форма спортсменов давно уже перестала носить характер «спецодежды», присоединившись
к индустрии красоты. Т.е. её неоспоримые функции для спортсмена (токмо, тепло и
влагоотвод, эластичность и прочие) являются настолько «тихими» факторами её оценки,
что партию первых скрипок шестерней болельщик уже видит в эстетике и
привлекательности лекал и визуальных сюжетов. Во-вторых, спортивная форма #внезапно
оказалась носителем целой кучи технических необходимостей, связанных с организацией
телетрансляций и требований к осуществлению судейства. И, при всём при этом, вынеся за
скобки регламентирующие условности Union Cycliste Internationale, сконцентрироваться на
fashion-составляющей формы «сборников» арт-директор Royal ® Advertising Стас Низамов
поручил творческой команде, одухотворяемой дизайнером новой волны, молодой и
талантливой Кате Котихиной. Именно в её воображении родился образ, воплощённый
теперь уже в серийную партию официальной формы для спортсменов национальной
сборной страны по велоспорту, «скрещенный» из сюжетов национального орнамента XIX
века и крупных цветовых пятен, превращающих гонщика, в прямом смысле, в несущееся по
небу солнце, вселяющее в соперников реликтовый страх и уважение одновременно.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
Нова швейна фабрика на Тернопільщині
буде шити одяг для Європи
19.11.2017

В місті Чортків, що на Тернопільщині, відкрили перший цех швейної
фабрики на 46 чол. В перспективі планується відкриття другого цеху та
збільшення чисельності працівників до 100 чоловік.
Новостворене швейне підприємство з робочим візитом відвідав міський голова
Володимир Шматько. “Відкриття швейного підприємства є дуже важливим для розвитку
нашого міста! Не менш важливим є і те, що всі працівники тут офіційно працевлаштовані, а
це гарантує гідне забезпечення на схилі літ! Окрім цього, не забуваймо, що кожна гривня
податку із заробітної плати, що надійде до міського бюджету, сприятиме економічному
розвитку Чорткова”, – сказав Володимир Петрович. Швейна фабрика, яка займається
пошиттям одягу, відкрилась нещодавно (7 листопада п.р.). За інформацією, наданою
директором підприємства Михайлом Гевком, наразі на виробництві працевлаштовано 46
людей ( 20- жителі міста, 26 – району). З метою розширення виробництва, у перспективі
планується відкриття другого цеху та збільшення штату співробітників орієнтовно до 100
чоловік. Продукція, що виготовляється на фабриці орієнтована на експорт.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ФАБРИКИ ВЗУТТЯ, в цілому (ВЗУТТЯ ЗІ ШКІРИ, РЕЗИНИ, ТОЩО)

Рынок обуви Украины:
обзор 2017 г.
17.11.2017

Рынок обуви в Украине подвержен влиянию тех же факторов, что и
весь легпром. Есть, конечно, несколько специфических моментов, но
падают и растут обувщики вместе со всей отраслью.
Если до кризиса в Украине продавали 150-170 млн пар отечественной обуви, то в
2015 году, по данным Лиги производителей обуви, кожгалантереи, меховых изделий
"Укркожобувьпром", рынок упал до 70 млн пар (без учета оккупированного Крыма и
неконтролируемых территорий Донбасса). При этом 30 млн пар составлял товар
украинского производства. Только восточные регионы производили, по данным Госстата,
около 20% всей обуви. Однако в 2016-м, как отмечает президент "Укркожобувьпрома"
Александр Бородыня, наметилась положительная динамика — рынок немного вырос до 80
млн пар (при этом его емкость при стабильной экономической ситуации составляет 120140 млн пар). Подобная тенденция сохранилась и в 2017-м. Если учитывать, что средняя
минимальная отпускная цена кожаных туфель в прошлом году составляла 650-800 грн
(данные "Укркожобувьпрома"), то объем обувного рынка Украины можно оценить в 52-64
млрд грн. Доля отечественной продукции на украинском обувном рынке, которая до этого
традиционно составляла 20-25%, в 2016 году выросла до 30-40%. В первой половине 2017
года ситуация была похожа на прошлогоднюю, возможно, по итогам года будет отмечен
небольшой рост. По оценкам аналитиков, емкость украинского рынка обуви при
стабильной экономической ситуации — это 120-140 млн пар (из расчета населения страны
в 40 млн человек, по 3-4 пары на человека в год). В долларах емкость рынка оценивают в
$1,5-2 млрд. При этом доля рынка, которую потенциально могут занять украинские
обувщики, составляет $0,9-1,3 млрд.
Без толлинга. По данным "Укркожобувьпрома", в Украине насчитывается около 1,5
тыс. производителей обуви и предприятий кожевенной промышленности. Среди них много
небольших (до 50 сотрудников), десятки производств, где работают 100-200 сотрудников,
и несколько крупных фабрик, оставшихся со времен СССР на 1,5-2 тыс. сотрудников, таких
как, например, черниговская "Берегиня". При этом активными игроками являются 350-400
производителей, среди которых запорожская Mida, днепропетровская Viko, броварские
Caman и Bistfor, харьковская Strado, львовская Stepter, работающие для масс-маркета в
сегменте "средний" и "средний минус". Получается удачно работать в "среднем плюсе"
броварской Tuto, одесской L.A.P.T.I., львовской Kasandrа, киевской Kachorovska atelie,
которые удерживают клиента за счет более выгодной, чем у зарубежных брендов, цене при
сопоставимом качестве. В отличие от текстильной отрасли, где 80-90% объема рынка
обеспечивают предприятия, работающие по толлинговым схемам (производство на
условиях давальческого сырья), в обувной промышленности это не более 15% объема
рынка, а предприятия, работающие по давальческим схемам, можно пересчитать по
пальцам одной руки. Как правило, такие предприятия имеют иностранных инвесторов.
Например, компанией "Риф-1" (заводы в Житомире и Бердичеве) владеет итальянская
корпорация Condor Trad. Компания совмещает работу по давальческой схеме с
собственным производством. Продукция под ТМ InBlu продается как на внутреннем рынке,
так и в Беларуси, Казахстане, России, Италии, Германии и Польше. Качество держат за счет
технологий из Италии, а среднерыночную цену — за счет масштаба производства. Причина
столь низкой популярности толлинга среди производителей обуви в отличной от
швейников технологии производства. Обувщикам требуется больше различных машин и
комплектующих, в частности, они используют ручной раскрой в отличие от
компьютеризированного у швейников. Все это увеличивает добавленную стоимость и
делает толлинговый заказ менее выгодным. Так, пошив пары обуви может стоить $12-15. В
"Укркожобувьпроме" замечают, что частично уходят с рынка мелкие предприниматели, а
большинство маленьких ликвидируется как компания, но продолжают работать в черную в
подвалах, не видя возможности платить рабочим обязательную минимальную зарплату —
3 200 грн. "Такая ситуация ведет к параличу, — комментирует тенденцию Александ
Бородыня. — Государство должно сразу сказать, что у него такие-то правила игры, и они
являются необходимыми для выплаты пенсий, содержания армии и т. п. В бизнесе важно,
чтобы конкурент платил налоги тоже. Иначе, какой бы ты не был умный, — проиграешь".
Сырьевой аспект. Еще одной особенностью украинского обувного рынка является
то, что почти вся обувь производится из натуральной кожи — таковы предпочтения
отечественного потребителя. Кожа не только импортная, но и наша. И хотя украинские
кожевенники активно поставляют полуфабрикаты за рубеж, что-то остается и для
внутреннего рынка. Но рынок кожи сдерживает сокращение поголовья скота. При этом
перспективность его развития достаточно высок, так как внутренний производитель
способен обеспечить постоянный спрос при условии нормальной экономической ситуации.
Примером инвестиций (причем украинских инвестиций) в эту отрасль стало строительство
кожзавода "Ультра" в Барышевке. Закупают сырье в основном в Италии и Турции. Цена на
кожу в валюте не изменилась и составляет 30 центов за дм2, в гривне подорожала
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пропорционально росту курса доллара, что сказалось на ценах на обувь. Совсем не
производят в Украине химические препараты для кожи, их приходится импортировать, а
это до 40% себестоимости производства. С подошвами дела обстоят лучше: 80%
изготавливают на украинских предприятиях. Основную долю производят на пяти
фабриках. Но часто сами обувщики открывают параллельное производство подошв, чтобы
контролировать качество. Так сделали "Берегиня", Mida, Stepter. Каблуки и фурнитура
также в основном импортные, но уже открываются предприятия для их производства.
Оборудование для кожевенных и обувных производств также полностью завозится из-за
рубежа. Потому существенным облегчением для предпринимателей станет отсрочка на 36
месяцев по уплате НДС с импортированного оборудования.
Фактор цены. Обувщики, как и текстильщики, очень осторожно поднимали цены. В
2016 году средняя цена кожаной обуви украинского производства в магазине составляла 1
000-1 200 грн (в 2015-м — 700-800 грн, а в 2014-м — 600-700 грн). Такая обувь стоит за
рубежом дороже — 60-90 евро, то есть 1 700-2 500 грн. При этом наценка магазина на
отечественную обувь составляет 50-70%, на импортную — 200-300%. Но так как рынок
высококонкурентный, то маржа у производителя получается небольшая — от 5% до 15%.
Например, себестоимость пары спортивной обуви сегодня составляет 500 грн. Иногда
маржа уменьшается до нуля или даже переваливает в минус. "Это реальности нестабильной
экономики, — констатирует Александр Бородыня. — Производитель закупил материалы,
оборудование, оплатил труд рабочих, аренду, рассчитывая на определенный объем продаж,
но тут рынок падает, и вся маржа съедается". Крупной компании выстоять в кризис легче,
так как есть возможность держать низкие цены за счет товарооборота. По такому пути
пошла, например, запорожская "МИДА", развернув широкую сеть своих магазинов — в 2016
году их насчитывалось 100. Объем сбыта рос и в 2015, и в 2016, и в 2017 году. При таких
условиях выстоять в кризис легче крупным производителям, которые могут держать
низкие цены за счет высокого товарооборота. По этому пути пошла, например, запорожская
Mida, развернувшая широкую сеть магазинов по всей Украине — в 2016 году их уже
насчитывалось 100, что позволило наращивать объем сбыта и в 2017 году.
Фактор девальвации. Девальвация стала тем фактором, что повлиял на
конкурентноспособность украинских компаний — привел потребителя в магазины за
украинской обувью, которая оказалась более доступной по цене, чем резко подорожавшая
импортная. Это длилось, пока украинский производитель мог работать не повышая
зарплат, пока у него не увеличились расходы на электороэнергию и т. п. Но позитив от
девальвации, как известно, явление временное, длится около года. За это время
увеличиваются внутренние расходы предпринимателя: он вынужден повысить зарплаты, у
него стали больше счета за электорэнергию, увеличились расходы на материалы (кожу и
фурнитуру), на оборудование и химию. Потому наступает необходимость повышать цены.
За последние полтора года цены на обувь подросли, но не в три раза, как доллар, а в
полтора-два. Но к этому времени изменились в лучшую сторону потребительские
настроения. Девальвационный шок у потребителя прошел, чему помогли стабилизация
гривны и повышение зарплат. Как показывает официальная статистка, потребитель стал
больше тратить. В розничном товарообороте на обувь пришлось 171,4 млн грн, что на 19%
больше, чем в предыдущем году.
Спасительная Европа. В последнее время Украина экспортировала около 35%
производимой на ее территории обуви — это 12-14 млн пар, в том числе 6-7 млн пар в
страны ЕС. При этом экспорт в Европу практически компенсировал потерю российского
рынка, во многом благодаря обнулению пошлин в рамках зоны свободной торговли. Как
отмечает Александр Бородыня, европейский рынок более чем привлекательный: в
Евросоюзе 500 млн. человек в среднем потребляют по 5 пар в год — то есть на рыке
реализуется около 2,5 млрд пар обуви в год, при этом обувь в странах ЕС практически не
производят, отмечает эксперт. Европейские производители закрывают лишь 15-20%
потребности рынка. Причина в том, что производство обуви требует высокой
квалификации рабочих, а значит высокой зарплаты. Вторым огромным рынком,
импортирующим обувь, является Северная Америка: США и Канада. И эти страны также
приоритетны для выхода на их рынки со своей продукцией. Перспективу масштабного
выхода украинских обувщиков на рынок ЕС увеличивает и то, что требования к
производителям обуви в ЕС не такие жесткие, как к производителям одежды: для
производства обуви может быть использовано любое сырье любого происхождения, она
все равно будет считаться made in Ukraine. Хорошая новость ожидала украинских
обувщиков в середине лета. ЕС снизил пошлину на украинскую обувь до нуля, сообщила
Наталья Микольская, заместитель министра экономического развития и торговли,
торговый представитель Украины. Для рынка обнуление пошлин — это существенный
прогресс. На конкурентном рынке это хорошие деньги, ведь большой прибыли там нет,
процентов — 10-15%. При этом в 2017 году на обувь из натуральной кожи действовала
пошлина в 5,3%, а на обувь из синтетики — 13,5%. Одна из проблем, которая заботит
обувщиков, также как производителей одежды и текстиля, — подписание соглашения ЗСТ с
Турцией. В Лиге "Укркожобувьпром" детализируют в чем риски: соглашение ЗСТ снимает
барьеры для торговли между странами. Украина традиционно продавала Турции химию и
зерно. Турки везли нам одежду, обувь и другие товары легпрома, а так же курагу и прочие
дорогие пищевые продукты. Если мы сейчас раскроем им рынок, то пустим их товары с
высокой добавленной стоимостью, а они пустят к себе наше сырье. Турция сейчас ведет
себя очень активно на украинском рынке. В 2016 году турецкие предприниматели
объявили, что намерены нарастить поставки обуви на 40-50%, которые рухнули в
предыдущем году из-за падения покупательной способности населения в два раза до $13,2
млн. Ассоциация "Укрлегпром" настаивает на том, чтобы не давать полное обнуление
таможенной пошлины турецким товарам, оставив ее на готовые изделия: одежду, обуви,
текстиль.
Что тормозит? Проблемы, которые тормозят развитие производства обуви в
Украине, те же, что и у рынка одежды: отсутствие честной конкуренции из-за теневого
производства, засилья контрабанды и контрафакта. Инвестиции придут на рынок, только
если удастся побороть серый импорт и контабанду, которые, по оценкам "Укрлегпрома"
занимают 90% импорта. Импорт — самый большой сектор, где процветает нечестная
конкуренция на украинском рынке обуви, замечает Александ Бородыня. По его словам,
рынок, немного подросший в 2016 году, начинает себя чувствовать тревожно. Эффект
девальвации, бьющий по импорту закончился, и импорт растет. Если в январе было
импортировано 2,7 млн пар обуви, то в феврале уже 5 млн пар. А внутри импорта львиная
доля "серого". Сегодня 2/3 рынка или даже больше по любым товарам — в тени, замечает
эксперт. Должна быть регуляция государства и равные правила для всех. Этого ожидают
обувщики в 2018 году: и как первостепенный шаг — детенизация экономики.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua

ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ЛІСОЗАГОТІВЛЯ

Голова Комітету ВР Віктор Галасюк побував в австрійській
деревообробній корпорації
12.11.2017

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики та
підприємництва Віктор Галасюк відвідав штаб-квартиру «Швайгофер
Груп». Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Разом з Viktor Vovk відвідали штаб-квартиру Швайгофер Груп у Відні та провели
зустріч з їх керівництвом. Поважна і впливова австрійска корпорація - лідер деревообробки
в Європі. До того ж історія цього сімейного бізнесу налічує вже 400 років, - написав Галасюк.
- Як не дивно, але порозумітися з європейськими промисловцями значно легше ніж з
українськими урядовцями-компрадорами. Навіть коли мова йде про таке непросте питання
як 10-річний мораторій на експорт лісу-кругляка. У Швайгофері з розумінням та повагою
ставляться до нашого з Олег Ляшко та однодумцями "лісового закону", прийнятого
Парламентом. Наше ж завдання - створити комплекс умов, від якого виграло б українське
суспільство, інвестори та держава одночасно. Представив австрійським інвесторам
#ПромПакетРеформ, який дає відповіді на низку питань, що стримують їх від масштабного
інвестування в Україну. Дуже важливо було також почути з перших вуст про ті проблеми, з
якими стикаються європейські інвестори в Україні, і які на жаль досі не вирішені.
Продовжуємо наполегливу роботу з усунення бар'єрів та створення стимулів для
інвестицій!", - написав Віктор Галасюк у Фейсбуці. Нагадаємо, Компанія «Швайгофер»
викупила у Коломиї маже 30 гектарів землі, підготувала усю проектну документацію та
почала підготовчі роботи з будівництва деревообробного заводу на 300 робочих місць. У
2014 р. через політичну ситуацію в Україні будівництво заводу зупинили. Відзначимо, в
серпні 2017 р. ЗМІ повідомили, що компанія погоджує з “Укрзалізницею” прокладання колій
на майданчик “Швайгофера”. До наступного літа завод мав би запрацювати.
Читати повністю >>>
За матеріалами lesovod.blogspot.com
Группа депутатов просит премьера пересмотреть Стратегию
реформирования лесхоза
17.11.2017

Группа народных депутатов обратилась к премьер-министру
Украины с просьбой не допустить реализации Стратегии реформирования
лесного хозяйства, принятой Кабмином 15 ноября 2017 г.
Как сообщил нардеп Олег Кулинич на странице в Facebook, обращение подписали 17
парламентариев от разных фракций и групп. "Обращаемся к премьер-министру Владимиру
Гройсману с просьбой вмешаться в данную ситуацию и не допустить реализации стратегии
(реформирования лесхоза – ИФ), которая была утверждена непрозрачно и противоречит
интересам профильных организаций", - говорится в обращении. Как сказал О.Кулинич,
депутаты опасаются, что реализация отдельных положений стратегии негативно отразится
на лесной отрасли. В частности, документ предполагает создание новой структуры с
корпоративными правами – некой акционерной компании. "Специалисты лесной отрасли
утверждают, что все это может иметь негативные последствия - как экономические, так и
социальные", - говорится в сообщении. Помимо этого, как отмечает О.Кулинич, недоумение
у нардепов вызывает предусмотренная в стратегии передача полномочий ведения лесного
хозяйства с местного на центральный уровень. Как сообщалось, 15 ноября 2017 г. Кабмин
утвердил Стратегию реформирования лесного хозяйства на период до 2022 г. Согласно
документу, общая площадь лесных участков, относящихся к Лесному фонду Украины,
составляет 10,4 млн га. Запас древесины в лесах оценивается в 2,1 млрд куб. м. Ежегодный
объем заготовки ликвидной древесины от всех видов рубок по Гослесагентству составляет
около 16 млн куб. м. "В Украине в течение года вырубается только 0,9% запаса, тогда как в
Швейцарии ежегодный объем рубок составляет 1,9%, Чехии – 2,4%, Финляндии – 2,8%,
Великобритании и Бельгии – 3% и 3,1% соответственно", - говорится в стратегии. Для
реализации поставленных целей Кабмин планирует создать службу лесных инспекторов,
внедрить электронный оборот древесины для всех постоянных лесопользователей,
провести аэрокосмическую фотосъемку, упростить условия получения разрешительных
документов для постоянных лесопользователей на землю лесохозяйственного назначения,
внедрить единую процедуру продажи необработанной древесины, повысить
ответственность за нарушения в отрасли, четко распределить полномочия между
правоохранительными органами для фиксации и сбора доказательств нарушений.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 ПИЛОМАТЕРІАЛИ & ПРОДУКЦІЯ (ВИРОБИ) З ДЕРЕВИНИ

На Рівненщині завершилось будівництво деревообробного
заводу ТОВ «Українські лісопильні»
20.11.2017

Завершуються
роботи
по
впровадженню
найпотужнішого
інвестиційного проекту – будівництва деревообробного заводу ТОВ
«Українські лісопильні» з виробництва пиломатеріалів.
Вартість проекту становить 25 млн.євро. На підприємстві сьогодні активно йде набір
та навчання працівників, адже робота за сучасним та високоточним обладнанням вимагає
відповідних професійних навиків. Сьогодні тут створені робочі місця 107 працівникам.
Окрім цього, набір спеціалістів таких професій як інженер із автоматизації, електрик,
енергетик, механік, машиніст котлів, оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній,
водій автонавантажувача продовжується. Наразі на підприємстві проводяться роботи по
налагодженню високотехнологічного обладнання. Підприємство планує переробляти при
повній потужності 600 тис. кубометрів лісу на рік. Обсяг виробництва пиломатеріалів
(готової продукції) – 300 тис.куб.метрів у рік. Передбачається використовувати 100%
лісосировину з регіональних поліських лісів, що мають сертифікат походження FSC.
Товариство забезпечуватиме ринок високоякісними обрізними пиломатеріалами, які є
сировиною для будівельних, столярних, меблевих та інших підприємств.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

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

СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

РИНОК ТОВАРІВ ДЛЯ ДОМУ & ОФІСУ

Львовский производитель офисных столов STIYSTIL
выпустил AR-приложение

Костопільский завод скловиробів протягом 2017 року випустив
товарної продукції на понад 400 млн грн.
18.11.2017

Підприємство є одним з лідерів своєї галузі та входить до п’ятірки
кращих склозаводів України. Передає Національний Промисловий Портал, з
посиланням на Рівне Вечірнє.
На даний момент за обсягами виробництва займає друге місце серед провідних
промислових підприємств Костопільського району. Крім того «Костопільський завод
скловиробів» є найбільшим бюджетоутворюючим підприємством району. На підприємстві
працює більше 400 осіб персоналу. На підприємстві використовується найсучасніше
високотехнологічне обладнання і технології. Сьогодні тут виготовляють скляні пляшки для
напоїв, парфумерні пляшки, медичну тару, які відповідають європейським стандартам
якості. «Костопільський завод скловиробів» є найбільшим бюджетоутворюючим
підприємством району, майже 72% сплачених платежів до місцевих бюджетів залишається
в районі. Окрім цього, як зазначають у Костопільській РДА, підприємство є лідером своєї
галузі і входить у п’ятірку кращих скляних заводів України. Сучасна історія підприємства
розпочалася в 2000р., коли два скляні заводи – Гостомельський склозавод і Костопільський
склозавод – об’єднали зусилля і заснували Костопільський завод скловиробів.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

16.11.2017

Недавно IKEA выпустила AR-приложение для подбора мебели,
созданное на недавно представленной платформе дополненной реальности
Apple ARKit. Об этом пишет retailers.ua
И вот сейчас стало известно еще об одном похожем «мебельном» приложении
дополненной реальности на платформе Apple ARKit для iOS-устройств. Оно называется
StiyStil AR и разработано украинской студией TSUKAT по заказу львовского производителя
офисных столов STIYSTIL. Само приложение работает по тому же принципу, что и продукт
IKEA - оно позволяет клиентам наглядно оценить, как тот или иной стол будет смотреться
в их офисе. Едва ли какие-либо обвинения в плагиате будут уместны, поскольку сама по
себе идея не является чем-то оригинальным. И по мере развития сегмента дополненной
реальности будут появляться другие продавцы, жаждущие внедрить подобные технологии
для продвижения собственной продукции. И подобные приложения - один из самых верных
с практической точки зрения сценариев применения дополненной реальности.
Приложение позволяет расположить виртуальную версию реального офисного стола на
любую поверхность, позволяя клиенту оценить его реальные размеры, рассмотреть
всевозможные опции и выбрать финальный вариант. Там же - в приложении - можно
сделать заказ. Для работы с приложением StiyStil AR нужно устройство с ОС iOS 11. Скачать
его можно уже сейчас в App Store. В будущем должна выйти версия для Android. Очевидно,
она разрабатывается на платформе дополненной реальности Google ARCore.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
Под руководством 21-летней «куркулихи» заработает
мариупольская фабрика игрушек

Корпорация «Артериум» запустила инициативу по
предупреждению развития диабета
10.11.2017

Нестандартный способ подтолкнуть занятых людей, которые не
находят времени для визита к врачу, проверить в online-режиме риск
заболевания диабетом. Об этом пишет sostav.ua
Сахарный диабет диагностирован у 1,2 млн украинцев. Еще приблизительно 2 млн
уже имеют повышенный сахар крови, но не знают об этом. Диабет II типа, который
наблюдается у 85% всех пациентов, в отличие от I типа, развивается со временем из-за
неправильного образа жизни, и 80% таких случаев можно предупредить. Существует
понятие «переддиабет» – обратимое состояние, когда организм дает первые сигналы о
помощи. Если вовремя диагностировать переддиабет и решительно поменять образ жизни,
развитие диабета можно предотвратить. Организаторы проекта по профилактике диабета
«Начни сегодня» предложили нестандартный способ подтолкнуть занятых людей, которые
не находят времени для визита к врачу, проверить в online-режиме, есть ли повод для
волнения, и узнать, что делать дальше, если подозрения подтвердятся. ...
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
АМКУ оштрафовал фармкомпанию и двух
дистрибьюторов на 140 млн грн.
13.11.2017

АМКУ оштрафовал Санофи-Авентис Украина и дистрибьюторов
БаДМ и Оптима-Фарм на общую сумму 139,094 млн грн за поставки
лекарственных средств, которые осуществлялись в 2010-2011 гг.
Санофи-Авентис Украина, выступающая единственным импортером лекарственных
средств Sanofi, оштрафована на 69,547 млн грн, а фармацевтические дистрибьюторы БаДМ на 28,788 млн грн и Оптима-Фарм – на 40,759 млн грн. Панаиотиди отметила, что длившемся несколько лет расследованием установлено, что Санофи-Авентис Украина в 2010-11 гг.
импортировала в страну 174 лексредств производства группы Sanofi, 27 из которых не
имели аналогов, 147 имели аналоги других производителей. Лексредства Sanofi были
предназначены для лечения аритмии, эпилепсии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых
и онкологических заболеваний. Панаиотиди подчеркнула, что эти три компании в свои
договор купли-продажи ввели специальные условия продаж и предоставления скидок,
стимулируя дистрибьюцию лекарственных средств, которые давно потеряли патентную
защиту и имеют много заменителей, и, таким образом, ограничивая продажи лексредств, не
имеющих или имеющих ограниченное количество заменителей. …
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
ІНДУСТРІЯ ТАРИ & УПАКОВКИ

В парламенте зарегистрирован проект закона № 4028
"Про упаковку и отходы упаковки"
14.11.2017

Законопроект предусматривает, что производители упаковки будут
самостоятельно утилизировать только определенный процент тех отходов,
которые подлежат вторичной переработке.
За утилизацию всех других отходов должен будет заплатить потребитель. Эксперты
в сфере ЖКХ считают, что с запуском мусороперерабатывающей отрасли, подобная
инициатива повлечет за собой подорожание коммунальных платежей в среднем на 200 грн
с человека в месяц. Законопроект ориентируется на требования производителей,
желающих минимизировать расходы. Так его уже поддержали влиятельные лоббистские
бизнес-ассоциации:
Европейская
бизнес
ассоциация,
Американская
Торговопромышленная палата, а также Ассоциация упаковщиков, куда входят: "Тетра Пак", "Кенпак", "Carlsberg Ukraine", "Крафт Фудз Украина", "Сандора" "Нестле Украина", и другие
крупные производители упаковки. Как заявляла ранее автор законопроекта Елена Бабак,
"бизнесу нужно продать свою продукцию конечному потребителю, соответственно он
будет искать оптимальные и дешевые пути обеспечения утилизации отходов упаковки".
Позицию производителей упаковки поддерживают и остальные авторы законопроекта
среди которых: Анатолий Матвиенко, Татьяна Острикова, Олег Кришин, Остап Еднак и
скандальный Борис Розенблат. В то же время в парламенте успокаивают, говоря, что
проект закона вряд ли будет поддержан в зале. Как альтернатива ему предлагается
комплексное решение проблемы мусора - пакет законопроектов про переработку отходов:
№ 4835-д, 4836, 4837, 6602. Этот пакет законопроектов предусматривает запуск
комплексной системы обращения с отходами, создание новой отрасли переработки
отходов, строительство современных перерабатывающих заводов, очистку страны от
свалок, внедрение сортировки отходов, стимулирование эко-дизайна упаковки и товаров. ...
Читать полностью >>>
По материалам dsnews.ua
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19.11.2017

Конкурс бизнес-проектов «Украинский донецкий куркуль» сделал
возможным открытие в Мариуполе фабрики, где будут производить мягкие
игрушки до 5 метров высотой, сообщает Новости Мариуполя.
Имея свой бизнес в сфере моды, 21-летняя Руслана Щербина не оставляла мечту
когда-нибудь наладить производство мягких игрушек. Осуществить ее удалось благодаря
грамотно разработанному бизнес-проекту, который принес девушке победу на конкурсе
«Украинский донецкий куркуль» и около 500 тысяч гривен финансовой поддержки.
Руслана рассказывает о своей фабрике как о крупном производстве, где будут производить
качественные мягкие игрушки по доступной цене от самых маленьких размеров до
огромнейших - 5 метров высотой. Девушка надеется обеспечивать популярным товаром не
только мариупольцев, но также со временем выйти на всеукраинский рынок, затем - на
международный. «Почему бы не прославить город фабрикой, которая, возможно, со
временем превратится в большую империю, где можно будет проводить экскурсии детям.
Мягкие игрушки не имеют возрастного ограничения, это хороший подарок и для ребенка, и
взрослой девушки», - говорит молодая предпринимательница. По словам Русланы
Щербины, она уже получила первый транш и начала реализацию своего проекта: выбрано
помещение, в котором уже проводятся отделочные работы, закуплена часть оборудования,
которое производитель изготавливает его под заказ. Уже сейчас предпринимательница
занялась подбором кадров для своей фабрики. «Работать на фабрике будет до 10 человек. Я
отправила заявку в центр занятости, с некоторыми людьми уже пообщалась. У меня уже
есть примерное представление, какая команда будет на меня работать», - рассказала
Руслана. Молодая бизнес-леди объяснила, что «живая» рабочая сила будет выполнять
только половину производственных процессов, работу будет дополнять специальная
техника. Например, набивная машина будет заполнять чехол игрушки, сшитый вручную,
наполнителем. Руслана Щербина также поделилась, что, если не будет задержек с
поставкой оборудования, то уже через 3 месяца мариупольцы смогут оценить результаты
работы первой в городе фабрики мягких игрушек "Мари и Поль".
Читать полностью >>>
По материалам link.mariupol.news
Сколько стоит открыть собственное архитектурное бюро –
основатель Sergey Маkhno Architects
20.11.2017

Сергей Махно основал Sergey Маkhno Architects в 2003 г. и с тех пор
развивает работу архитектурной студии. За это время работы дизайнера и
архитектора стали популярны не только в Украине, но и за рубежом.
Как развивалась компания, сколько стоит зайти в архитектурный и дизайнерский
бизнес и почему в Украине только 1% компаний делает классный дизайн интерьеров. О
том как началась карьера в архитектурном бизнесе? Все началось в 1997 г. Я считал
себя уличным художником и увлекался граффити. Именно тогда юношеское хобби
переросло в серьезные проекты по росписи интерьеров. Со временем ко мне пришло
понимание, что я могу делать больше. Я запустил собственную коллекцию мебели, люстр и
предметов интерьера, но они никого не заинтересовали. Так продолжалось до 2003 г, до
того момента как я получил премию "Выбор покупателя" в Национальном конкурсе
мебельных технологий. Именно это событие стало отправной точкой для открытия
собственной мастерской. Сначала было тяжело. Мое виденье дизайна не совпадало с
требованиями клиентов того времени. Можно сказать, что я всегда был словно на распутье.
Были случаи, когда мне приходилось идти на поводу у клиента, отходить от своих идей.
Возникали сложности с подрядчиками. При этом доминировало желание сделать что-то
другое, отменное от дизайна двухтысячных годов. Зачем собственные производства?
Мы компания закрытого цикла - от А до Я - придумываем, рисуем, проектируем,
изготовляем, инсталлируем. К нам обращаются за авторскими светильниками, люстрами,
диванами, стульями, которые требуют индивидуального подхода. Таким образом, со
временем нам понадобились собственные мануфактуры, которые бы делали все это под
наш заказ. Сейчас у нас есть производство керамики, гипса, камня, стекла, ковров, металла
и бронзы. Для мастерских мы полностью закупали все необходимое оборудование для
производства. Часть заказов мы отдаем на аутсорсинг. К примеру, заказы по дереву мы
отдаем Диме Золотореву - прекрасный специалист по обработке древесины. У него есть
свой цех с производством. В нашей стране много талантливых дизайнеров, скульпторов,
художников, которых нужно поддерживать, и я считаю это своей миссией. ...
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ

Аэропорт Киев запустил мобильный
бетонный завод
22.11.2017

В Украине значительно выросли темпы
строительства
23.11.2017

Строительные предприятия Украины в январе-октябре 2017 г.
увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 23,4% – до 73,5 млрд грн.
В частности, по данным Госстата, объемы работ по строительству зданий за
отчетный период увеличились на 19,4% – до 37,427 млрд грн, в том числе по строительству
жилых зданий – на 12,8%, до 17,96 млрд грн, по строительству нежилых зданий – на 26,6%,
до 19,46 млрд грн. Работы по строительству инженерных сооружений выросли на 28% – до
36 млрд грн. В Госстате отмечают, что работы по новому строительству, реконструкции и
техническому перевооружению в январе-октябре составили 75,4% от общего объема, в то
время как работы по капитальному и текущему ремонту – 14,7% и 9,9% соответственно.
Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период увеличили
объемы работ на 33,1% – до 18,88 млрд грн, выполнив 25,7% от общего объема работ в
стране. В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета
временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а
также части зоны проведения антитеррористической операции.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua

На территории аэропорта Киев (Жуляны) появился мобильный
бетонный завод. Как информируют на предприятии, необходимость в его
установке возникла в связи со строительством нового перрона.
Последний будет рассчитан на четыре воздушных судна. Вместе с тем, ранее
председатель совета директоров аэропорта Денис Костржевский говорил, что есть
вероятность размещения здесь и пяти самолетов. «В этом году мы проинвестировали
порядка 4 миллионов долларов в строительство дополнительных мест для воздушных
суден - увеличили перрон еще на 4 места, а может и 5 получится. Это дополнительные
стоянки под типы воздушных суден Boeing 737-800», - говорил он. Также руководитель
аэропорта сообщал, что проведенный ремонт взлетно-посадочной полосы позволит
принимать более тяжелые типы воздушных судов, такие как Airbus A321.
Читать полностью >>>
По материалам prompolit.info

 БУДІВЕЛЬНІ КОМПАНІЇ
 КОМПАНІЇ ЗАБУДОВНИКИ

СБУ викрила колишнього депутата Одеської міськради та
забудовника на фінансуванні тероризму
16.11.2017

 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
 ВИДОБУТОК СИРОВИНИ

На Житомирщині припинено право користування
родовищем граніту
15.11.2017

За позовом Новоград-Волинської прокуратури господарський суд
Житомирської обл.і припинив право користування надрами, розробку яких
підприємство не проводило протягом декількох років.
Йдеться про те, що у жовтні ц.р. Міністерством охорони навколишнього природного
середовища України видано ТОВ «Славія» спеціальний дозвіл на користування надрами
Майстровольського родовища площею 5,3 га, що на території Новоград-Волинського р-ну.
Однак підприємство, порушуючи вимоги чинного законодавства щодо надрокористування,
протягом тривалого часу не проводило видобування граніту для виробництва щебеню
будівельного. Також товариство не вчинило жодних заходів щодо оформлення земельної
ділянки протягом 2015-2017 рр. Внаслідок такої бездіяльності надрокористувача місцевий
бюджет не отримав очікуваний прибуток від видобування надр. Місцевою прокуратурою
вжито заходів представницького реагування та захищено інтереси територіальної громади.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua

Співробітники СБУ викрили факти фінансування колишнім
депутатом Одеської міської ради спільно з менеджментом будівельної
компанії незаконних збройних формувань так званих «ДНР» та «ЛНР».
Правоохоронці встановили, що один із великих одеських забудовників частину
проданої нерухомості не відображає у фінансовій документації та отримує готівкою. Потім
гроші передавалися одному з колишніх депутатів міськради Одеси, який має «інтереси» у
будівельному бізнесі. Співробітники СБУ задокументували, що депутат, оголошений у
міжнародний розшук, переховується від українського правосуддя на території Росії та
спрямовує відсоток від суми на фінансування незаконних збройних формувань
терористичних організацій «ДНР/ЛНР». Для отримання додаткових доказів фінансування
тероризму у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 258-5
Кримінального кодексу України, відбуваються обшуки в офісних приміщеннях будівельної
компанії та місцях проживання фігурантів справи. За результатами слідчих дій
співробітники СБУ виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад
двадцять мільйонів гривень готівкою та більш ніж сто печаток фіктивних підприємств.
Наразі слідство досліджує обставини використання зазначених підприємств та грошей у
схемі фінансування тероризму за участю колишнього депутата Одеської міської ради.
Тривають слідчо-оперативні дії.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБУ
Ощадбанку разрешили получить контроль над компаниями
российского бизнесмена

 ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ

24.11.2017

В Мариуполе турки открыли мощный
асфальтобетонный завод
14.11.2017

Турецкая
компания,
выигравшая
тендер
на
капитальное
строительство дорог в Мариуполе, презентовала ультрасовременный завод
по производству асфальтобетона для укладки дорог.
Компания Onur Construction International привезла завод по изготовлению
асфальтобетона из Турции, сам завод оснащен итальянским современным оборудованием.
Завод ввели в эксплуатацию всего 15 дней назад, но он уже полноценно работает и
производит 210 тонн асфальтобетонной смеси в час. Параллельно идут работы по укладке
асфальта на центральных улицах города. Всего около 30 турецких специалистов работают
на асфальтировании и две местные бригады взяты в помощь на замену бордюр.
Модифицированный асфальтный бетон соответствует мировым стандартам качества.
Гарантию на асфальтовое покрытие компания дает – 10 лет. «В случае несоответствия
качества продукта, подрядчики бесплатно должны будут исправить неполадки, а также на
них будут наложены штрафные санкции», - сказал директор «Мариупольавтодора». В
следующем году состоится новый тендер на капитальное строительство мариупольских
дорог, но турецкая компания не собирается уступать первенство в будущем конкурентном
отборе на предоставление своих услуг. «Мы изготовляем асфальт высокого качества и
надеемся, что еще долго и долго будем работать в Мариуполе и останемся еще не на один
год», - сообщил руководитель проекта Мехмет Емпах Багйапан. Оценил функциональность
нового завода и городской голова Вадим Бойченко ...
Читать полностью >>>
По материалам link.mariupol.news
Рынок цемента Украины:
обзор 2017 г.
15.11.2017

Поставки цемента из Беларуси на территорию Украины выросли в
2017 г. на 170%, а общий объем импорта цемента - на 110%. Такие данные
сообщил глава ассоциации «Укрцемент» Павел Качур.
«Даже сырье для производства цемента - клинкер, мы стали в два раза больше
завозить из России. И это во время боевых действий на востоке страны», - заметил он.
Увеличение импорта в ассоциации «Укрцемент» объясняют тем, что в Украине белорусский
цемент продается примерно в 1,5 раза дешевле, чем в самой Беларуси. «Кроме того,
юркомпания, проводившая исследование рынка по нашему заказу, установила три факта
субсидирования соседним государством импорта в Украину», - рассказал Качур. Наконец,
поставки осуществляются с нарушениями сертификационных процедур, что создает
неравные условия работы для украинских производителей. В «Укрцемент» говорят о
выявлении фактов ввоза белорусского цемента по фиктивным сертификатам ГП
«Киевоблстандартметрология» и ГП «Черниговстандартметрология». Минэкономразвития
уже отменило эти сертификаты. За счет роста импорта не могут наращивать производство
украинские цементные заводы. Так, по данным МЭРТ, строительная отрасль в этом году
самая быстро растущая среди всех, в том числе благодаря дорожному строительству. За 8
мес. 2017 г. объемы строительства выросли на 25,4% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, в том числе в августе - на 23,6%. Однако производство цемента за
то же время выросло всего на 2,5 %.
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua
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АМКУ разрешил Ощадбанку взять под контроль активы компаний
Нитеко и Строительные технологии, которые контролируются российским
бизнесменом с литовским гражданством Дмитрием Буряком.
Так, Антимонопольный комитет дал разрешение Ощадбанку на получение контроля
над активами украинских компаний Нитеко и Строительные технологии, что позволит
банку обеспечить возможность осуществления хозяйственной деятельности по сдаче в
аренду офисных помещений, торгово-развлекательных помещений и предоставлению
гостиничных услуг. Обе компании контролируются российским бизнесменом Буряком и
имеют кредиторскую задолженность перед Ощадбанком. В пресс-службе Ощадбанка
агентству Українські новини объяснили, что решения АМКУ связаны с процедурой
финансовой реструктуризации компании Нитеко. "Существует несколько сценариев
проведения этой реструктуризации, данное решение АКМУ нужно для реализации одного
из этих возможных сценариев", - добавили в банке. Буряк контролирует в Украине
компанию DeVision, в активе которой находятся гостиница Ramada Encore, торговые
центры Домосфера и Атмосфера, а также бизнес-центр Европа. 100% акций Ощадбанка
находится в государственной собственности. По данным НБУ, на 1 июля по размеру
активов банк занимал 2-е место (220,7 млрд грн) среди 88 действующих банков. В сентябре
Ощадбанк начал процедуру финансовой реструктуризации данных долгов компании.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
 КОНСАЛТИНГОВІ КОМПАНІЇ (БРОКЕРИ)

Департамент торговой недвижимости Cushman & Wakefield
возглавила Евгения Соломатина
14.11.2017

Евгения Соломатина вернулась в украинский офис Cushman &
Wakefield после нескольких лет работы в киевских ТРЦ Ocean Plaza и
Gulliver, а также девелоперской компании в Беларуси.
Как уточнили RAU в пресс-службе Cushman & Wakefield, опыт работы Евгении на
рынке коммерческой недвижимости в Украине и за ее пределами составляет более 11 лет.
Свою карьеру Соломатина начинала в компании DTZ (теперь Cushman & Wakefield), где
работала в период с 2008-го по 2012 г. После этого она занимала должность руководителя
коммерческого департамента в ТРЦ Ocean Plaza в Киеве и заместителя коммерческого
директора в ТОЦ Gulliver, где отвечала за формирование управленческой команды с нуля,
сдачу помещений в аренду и операционное управление объектами. Последние два с
половиной года она была коммерческим директором в девелоперской компании в
Беларуси, где полностью отвечала за коммерческое и операционное управление активами
компании общей площадью более чем 200 000 кв. м. Евгения имеет практический опыт в
формировании стратегий развития компаний и их реализации, а также практической
имплементации полного цикла управления проектом, в частности в торговой
недвижимости. Комментируя свое назначение в Cushman & Wakefield Евгения Соломатина
отметила, что для рынка торговой недвижимости Украине как никогда актуальна
потребность в расширении горизонтов — после того, как часть игроков ушли с рынка,
торговым центрам стало сложнее дифференцироваться от конкурентов уникальным
составом арендаторов, поэтому нужно искать новые современные концепции.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
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 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
 ЗЕМЛЯ. БУДІВЛІ

Китайці нададуть півмільярда доларів для будівництва
житла військовим і переселенцям

В одіозного екс-регіонала вилучили
гектар землі під Києвом
17.11.2017

У колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Сергія
Клюєва суд вилучив гектар землі в селищі Козин під Києвом, інформує
прес-служба прокуратури Київської області.
«Встановлено, що рішенням виконавчого комітету Козинської селищної ради
незаконно передано у власність громадянину земельну ділянку для будівництва та
обслуговування житлового будинку площею майже 1 га, розташований в смт. Козин
Обухівського району. Проте виділення земельної ділянки відбулося з порушенням вимог
Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» без
прийняття відповідного рішення сесією селищної ради, а виконавчий комітет органу
місцевого самоврядування не має права на розпорядження землями від імені
територіальної громади. Надалі, вказану земельну ділянку у громадянина придбав
колишній народний депутат від «Партії регіонів» Клюєв», – йдеться в повідомленні.
Прокуратурою Київської області заявлено позов про визнання незаконним та скасування
рішення виконавчого комітету селищної ради, визнання недійсними державних актів на
право власності на земельну ділянку та витребування його з незаконного володіння
зазначеного народного депутата. Суд апеляційної інстанції погодився з доводами
прокуратури, позов задоволено в повному обсязі та в інтересах територіальної громади
с.Козин з незаконного володіння витребуваний земельну ділянку площею майже 1 га.
Читати повністю >>>
За матеріалами expres.ua
Суд окончательно вернул Киеву больше
100 га земли в Пирогово
17.11.2017

Высший хозяйственный суд Украины оставил без изменений
решение судов первой и апелляционной инстанций, которые признали
незаконным выделение 102 га земли Музея архитектуры и быта
Украины в Пирогово.
Таким образом, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Киевскому горсовету,
ОКЖК "Педагог" и другим ответчикам о признании недействительными решений, договора
аренды, государственных актов и свидетельств, и отсутствии прав коммерческих структур
на указанные земельные участки. Согласно сообщению, на территории Киева реализована
схема незаконного присвоения земли, расположенной в пределах исторического ареала
города, зоны охраняемого ландшафта Национального музея архитектуры и быта Украины.
С этой целью создавались жилищно-строительные кооперативы, в том числе
обслуживающий кооператив жилищного кооператива (ОКЖК) "Педагог", которые в силу
закона имели право бесплатно получить в собственность земельные участки для
строительства жилья и обеспечения им членов кооператива. В то же время установлено,
что упомянутый кооператив создан с нарушением требований законодательства,
поскольку его основатели не нуждались в улучшении жилищных условий и не планировали
их улучшать за счет строительства дома. "Несмотря на указанные требования
законодательства, в 2007 г. Киевским городским советом безвозмездно предоставлены в
собственность этого кооператива земельные участки историко-культурного назначения
общей площадью более 102 га стоимостью почти 266 млн грн, которые в соответствии с
требованиями ст. 83 Земельного кодекса Украины не могут передаваться в частную
собственность", – напомнили в ГПУ. Как сообщалось, дело рассматривалось судами
неоднократно. Отметим, что о возвращении указанных участков земли в коммунальную
собственность по решению Хозсуда Киева ГПУ заявляла в феврале 2016 г.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 ЖИТЛОВА
 ПРИВАТНІ БУДИНКИ. КОТЕДЖНІ МІСТЕЧКА. БАГАТОКВАРТИРНІ БУДИНКИ

В столице снесут несколько
тысяч хрущевок
13.11.2017

Столичные власти планируют избавиться от 3000 старых домов,
среди которых 90% - хрущевки. Об этом сообщает "Вечерний Киев". Об этом
пишет издание nashkiev.ua
Городские власти хотят провести реконструкцию жилого фонда к 2025 г. и
избавиться от аварийных зданий. По данным КГГА, в Киеве находится более 3000
устаревших зданий на 211 512 квартир, из которых 90% - это пятиэтажные хрущевки. Из
эксплуатации планируется вывести более 2 800 000 м² устаревшего жилья. Реконструкцию
устаревшего жилого фонда планируют начать с Лесного массива Деснянского района.
Сообщается, что всем жителям, дома которых пойдут под снос, будет предложено переехать
в новостройки с аналогичной площадью и современной планировкой. Отказаться, согласно
закону, от такого предложения владельцы устаревшего жилья не имеют права.
Читать полностью >>>
По материалам nashkiev.ua
Микитась за 60 тисяч купив фірму, яка придбала в центрі Києва
3 тисячі «квадратів» нерухомості
16.11.2017

Народний депутат з «Волі народу» Максим Микитась у суттєвих
змінах у декларації повідомив, що у жовтні став власником ТОВ
«Регіональні ресурси», яке напередодні придбало нерухомості.
Микитась у жовтневих змінах в декларації вказав, що став одноосібним засновником
фірми зі статутним капіталом у розмірі 33,2 тис грн. Частку у розмірі 90% йому продав
Олександр Ляпунов (згідно з декларацією за 50 тис грн.), а 10% Микитась придбав у Ірини
Бєлицької за 10 тис грн. За даними Держреєстра речових прав на нерухоме майно, у квітні
2016 р. «Регіональні ресурси» за договором купівлі-продажу придбали нежилий будинок
площею 2910 кв м (літера «А) за адресою вул. Пушкінська 27, а також двоповерховий
адміністративний будинок на вул. Пушкінській 25 (літ «Б»), на 409 кв м. У травні 2017 р. цей
адмінбудинок продавали за $470 тис. У кінці липня фірма купила окремо збудований гараж
в садибі житлового будинку площею 15,7 кв м на вул. Пушкінській 27. А вже невдовзі у
Київській міськраді підготували проект рішення про передачу ТОВ «Регіональні ресурси»
земельної ділянки в оренду на 15 років площею 0,09 га (8000000000:76:031:0006) для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі та гаражу на вул. Пушкінській, 25-б у
Шевченківському районі м. Києва. Причому сусідню ділянку (8000000000:76:031:0004) за
адресою вул. Пушкінська 27 пл. 0,06 га, на якій знаходиться одна з придбаних будівель
«Регіональними ресурсами» площею 2910 кв м. та гараж, орендує ПАТ
«Південтеплоенергомонтаж». У декларації за 2016 рік Микитась вказав акції
«Південтеплоенергомонтажу». Саме у цьому підприємстві нардеп розпочинав офіційну
трудову діяльність, де його батько був першим заступником гендиректора. Ляпунов, який
раніше мав частку «Регіональних ресурсів» у розмірі 90%, був директором цієї фірми до її
придбання нардепом, та продовжує очолювати «Регіональні ресурси» наразі.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Китайський національний генпідрядник став переможцем конкурсу
Державної іпотечної установи на залучення позики для фінансування
проекту із забезпечення житлом.
Відповідні підсумки конкурсу оприлюднені в урядовому виданні "Урядовий кур'єр",
передає "Інтерфакс-Україна". Згідно з інформацією, сума очікуваних запозичень становить
500 млн доларів. Термін залучення - 15 років. Ефективна ставка по кредиту - 4,5% річних.
Кредитні кошти будуть забезпечені державними гарантіями, передбаченими у державному
бюджеті. Проектом передбачено використання кредиту у двох напрямках: фінансування
будівництва 1,4 млн кв. м житла на загальну суму 20,7 млрд грн, а також забезпечення
викупленими квартирами 30,6 тисячі сімей на умовах іпотечного кредитування або
фінансового лізингу. Кредитування здійснюватиметься за ставкою 15,3% річних. При цьому
на придбання житла буде направлено 200 млн доларів. На фінансування будівництва буде
направлено 300 млн доларів, три транші по 100 млн доларів. Як повідомлялося, Кабінет
міністрів з метою залучення іноземних інвестицій на розвиток іпотечного сектора і
відновлення банківського кредитування наприкінці 2015 року запропонував передбачити в
бюджеті державного бюджету на 2016 рік надання державних гарантій в сумі еквівалентній
500 млн доларів за зовнішніми кредитами ДІУ. Такі дані містяться в пояснювальній записці
до урядового проекту закону №3000 "Про державний бюджет на 2016 рік" від 14 вересня
2015 року. "Кошти, які повинні бути залучені ДІУ, планується направити на будівництво і
забезпечення житлом державних службовців, в першу чергу, військовослужбовцівучасників АТО, і громадян України, переміщених з окупованих частин території України", йдеться в документі. Згідно з документом, сума таких держгарантій на зазначені цілі
повинна бути вказана у відповідному Меморандумі. ДІУ створено урядом України у жовтні
2004 року. Основний вид діяльності - рефінансування іпотечних кредиторів за рахунок
коштів, залучених від розміщення цінних паперів. Зареєстрований капітал ДІУ до кінця
першого кварталу 2017 року становив 755,66 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Ринок новобудов прямує до обвалу, а столична влада
не поспішає цьому зарадити
20.11.2017

Ризики покупців житла у новобудовах наростають, як снігова куля.
Забудовники ввели в експлуатацію рекордні площі житла. За даними КМДА,
в нових будинках залишаються не проданими близько 60 тис. квартир.
Мер Віталій Кличко вважає, що можливий обвал ринку призведе лише до
падіння цін. Але зниження вартості квадратних метрів, навіть вельми істотне - не
найбільша загроза для галузі. Фінансовий голод і скандали, пов'язані з незаконною
забудовою і шахрайствами на первинному ринку, можуть призвести до справжнього
обвалу. Тисячі звичайних покупців наражаються на ризик.
Правила "кидка". У київській мерії прекрасно знають про проблемні будівництва.
Інформацію про них збирають і ретельно фіксують на сайті містобудівного кадастру Києва.
І з кожним роком їх стає все більше. Згідно з кадастром, в Києві зводиться близько 350
житлових комплексів. З них 80 належать до проблемних. А це - 23% від загальної кількості. І
це лише офіційна статистика, реальність може виявитися страшнішою. Зводити
багатоповерхівку без дозвільних документів і прав власності на землю - одне з
найпоширеніших порушень з боку "сірих забудовників". Простіше кажучи - будівництво
ведеться незаконно, а люди купують нерухомість, з якою буде купа проблем при
оформленні. Чому ж ні мерія, ані прокуратура, знаючи про ці численні «міни уповільненої
дії», готові у будь-який момент стати новими «Еліта-центрами», не вживають превентивних
заходів? Річ у тім, що будівельна індустрія десятиліттями жила в правовому хаосі, і
вибиратися звідти досі не бажає. У забудовників потужне лобі в парламенті і місцевих
радах, і вони добиваються ухвалення вигідних їм рішень. Верховна Рада роками
"штампувала" закони, які фактично позбавляли будь-якого захисту звичайних покупців
житла від свавілля будівельних компаній. А міські ради всіма правдами і неправдами
виводили з комунальної власності привабливі наділи для зведення новобудов, одночасно
закриваючи очі на те, як і де будують. І, звичайно ж, все це свавілля було б неможливим без
підтримки судових інстанцій, які виносять потрібні вердикти. Ось кілька прикладів. Чи
можна в Києві купити школу, а заодно величезну територію навколо неї? Виявляється заіграшки. Один із забудовників в спальному районі столиці домовився з районною
адміністрацією про реконструкцію середньої школи. З якихось причин зведення
навчального закладу давно зупинилося, і місцева влада все ніяк не могла довести школу до
пуття. Аж раптом з’явився забудовник. Адміністрація уклала з ним договір інвестування.
Начебто все чисто. Але був в угоді і такий пункт: "передача на баланс забудовника об'єкту
незавершеного будівництва". Тобто, самої школи і прилеглих до неї аж 2,5 гектарів
київської землі. Звісно ж, забудовник скористався умовами угоди. Після чого звернувся до
суду, вимагаючи від бюро інвентаризації перереєструвати право власності. Очевидно, що
просто так, на умовах договору, це зробити неможливо без серйозних кримінальних
наслідків для чиновників. Як і слід було очікувати, суд виніс необхідне рішення: школа
належить забудовнику. Поруч з довгобудом школи за кілька років з'явився житловий
комплекс. Ну а сам навчальний заклад як був недобудованим, так і залишився. Забудовник
не став витрачатися навіть на те, щоб вивезти бетонні плити, які давно перетворилися на
руїни. Цинізм ситуації змусив втрутитися прокуратуру. Більше того, прокурори навіть
зуміли виграти кілька судів. Але інший, вищий суд, скасував усі рішення, яких вони
добилися. А ось іще одна не менш показова. Київрада передала Київському річковому порту
в оренду на 15 років земельну ділянку площею 4,5 га в Подільському районі. Було вказане
цільове призначення землі - експлуатація та обслуговування майнового комплексу. А це аж ніяк не будівництво багатоквартирного будинку. Одним з пунктів договору
передбачалося, що орендар може в разі потреби реконструкції або нового будівництва
зайнятися оформленням дозвільної документації, відповідно до вимог законодавства. З
огляду на вкрай розпливчасті формулювання, власники річкового порту вирішили, що вони
мають право на орендованій землі побудувати житловий комплекс. Спроби прокуратори
протидіяти беззаконню були блоковані рішеннями судів. Такі історії можна розповідати
нескінченно. Нових житлових комплексів, збудованих напівлегально, завжди вистачало. І
тут ми підходимо до тонкого моменту, коли проблеми юридичні перетворюються на
фінансові. "Сірим прорабам" традиційно важко знайти охочих ризикнути і вкластися в
недобудований самобуд. Тож вони відчайдушно демпінгують на ринку. Ви ж знаєте, що у
спорудження новобудов інвестують покупці: у забудовників немає власних грошей на
будівництво. Умовно кажучи, покупець заплатив - кран запрацював, гроші закінчилися чекають, поки прийде новий клієнт. Коли у покупців багато грошей, та ще й можна взяти
іпотеку - усе працює. А коли грошовитих людей стає все менше - деякі будівництва можуть і
зупинитися. За такого несприятливого сценарію нечистим на руку компаніям буде
простіше зникнути із залишками грошей покупців, ніж закінчувати будівництво і
витрачатися на нескінченні суди. ...
Читати повністю >>>
© Дмитро Гонгальский
За матеріалами texty.org.ua
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ХК "Киевгорстрой" начала строительство мини-города
на 2 млн кв. м в Киеве
21.11.2017

Почему Украина не получит 10 лет
гарантии на дороги
15.11.2017

ХК "Киевгорстрой" выступило инвестором проекта строительства
мини-города Svitlo Park общей площадью 2 млн м² по ул.Надднепрянское
шоссе, 2а на границе Печерского и Голосеевского районов Киева.
Как сообщила пресс-служба жилого комплекса, проект предусматривает 23
многоэтажные дома "комфорт-класса" от 10 до 26 этажей. Общая площадь земельного
участка недалеко от станции метро Выдубичи составляет 20,2 га, общая жилая площадь –
более 0,5 млн кв. м, коммерческая – 50 тыс. кв. м. ЖК рассчитан на 7,6 тыс. квартир
площадью от 28 до 141 кв. м. Сумму инвестиций в проект "Киевгорстрой" не разглашает.
Согласно сообщению, генеральным подрядчиком выступает ООО "Укрбуд Инвест",
заказчиком – ООО "Эквилибриум Трейд". Проект также включает строительство семи
детских садов, центров детского развития, школы, также рядом будет построена
поликлиника. На коммерческих площадях разместятся магазины, ресторан, спортклуб,
салоны красоты, химчистки, отделения почты и банков, аптеки, ветклиника. Кроме того,
проект предусматривает наземный и подземный паркинги и станции зарядки для
электромобилей. По информации пресс-службы, вдоль территории Svitlo Park будут
установлены шумоизоляционные экраны и созданы две дополнительные остановки
общественного транспорта. Кроме того, в ЖК строится новая транспортная развязка,
которая обеспечит удобный доступ на территорию комплекса со стороны Столичного
шоссе. ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной
строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 г. путем объединения в ее уставном
капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК
входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51
предприятие на правах ассоциированного члена. "Киевгорстрой" по итогам 2016 года
увеличил чистую прибыльи на 9,8% по сравнению с 2015 годом – до 99,885 млн грн. По
словам главы правления – президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, в 2016 году введено
в эксплуатацию более 300 тыс. м² жилой недвижимости, а также паркинги и коммерческие
площади. В 2017 г. "Киевгорстрой" планирует начать строительство новых объектов жилой
недвижимости общей площадью около 700 тыс. кв. м. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал
переход Украины к десятилетним гарантиям подрядчиков на качество
ремонта автодорог. Об этом сообщает delo.ua
Он объяснил, что теперь компания-подрядчик в течение 10 лет в случае любых
дефектов будет устранять их за свой счет. Министр напомнил, что второй год в Украине все
компании, осуществляющие дорожные работы, дают гарантии минимально на пять лет.
Что на сегодняшний день могут гарантировать дорогостроител и почему заявления
министра невыполнимы? И даст ли это уверенность в том, что дороги не сойдут весной
вместе со снегом? В Украине законодательно действуют оформленные стандарты по
межремонтным срокам эксплуатации дорожного покрытия. Как рассказали в
"Укравтодоре", есть документ по государственным строительным нормам Украины "Автомобильные дороги. Часть I Проектирование. Часть II Строительство", изданный в
2015 году. Этот документ устанавливает технические требования к проектированию
нового строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования. По
данным "Укравтодора", между капитальными ремонтами дороги I-й технической
категории (расчетная перспектива более 14 тыс. автомобилей в сутки) для
цементобетонных дорог должно пройти 18 лет, а для асфальтобетонных - 12 лет. В этом же
документе установлены минимально допустимые сроки эксплуатации годности элементов
дорог. Есть еще один документ - СОУ 42.1-37641918-128: 2014 "Руководство по принятию
работ по текущему среднему ремонту автомобильных дорог общего пользования",
которого нет в открытом доступе. Данный документ устанавливает порядок принятия
работ по текущему среднему ремонту на дорогах общего пользования и искусственных
сооружениях на них. С помощью текущего среднего ремонта дорог восстанавливают
необходимых транспортно-эксплуатационных показателей проезжей части, исправляют
незначительные повреждения отдельных элементов дороги. ...
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

В Україні побудували майже 7 млн м²
житла

Госагентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в
следующем году получит 60% средств, выделяемых на дорожную отрасль,
но не все они будут направлены на ремонт и строительство дорог.
Однако ситуация с финансированием будет лучше, чем в предыдущие годы. Об этом
в интервью ЦТС рассказал и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак. "Согласно
предложениям Минфина, дорожная отрасль в следующем году должна получить 32,6 млрд
грн., из которых 60% получит "Укравтодор", 35% - местные власти, 5% - пойдет на
безопасность движения. Благодаря решению Кабмина, мы также получим 4 млрд грн на
дорогу GO Highway Львов-Умань-Одесса-Николаев-Херсон и 2 млрд грн на ХарьковДовжанский. Вместе с тем, в 2018 г. нам нужно погасить 6 млрд грн задолженности, 5 млрд
грн пойдет на содержание дорог. У нас остается 14 млрд грн на следующий год - это уже
больше, чем в текущем", - сообщил Славомир Новак. Он также отметил, что на местные
дороги, с учетом содержания, пойдет 11 млрд грн, что, по его словам, почти в десять раз
больше, чем в 2017 году. Отметим, что 6 ноября вице-премьер-министр Украины Владимир
Кистион заявлял, что Кабмин выделит более 40 млрд грн на ремонт дорог в 2018 году. "На
следующий год правительство будет планировать более 40 млрд грн. Надеюсь, мы получим
поддержку депутатского корпуса", - отметил вице-премьер. Он также заявил, что в этом
году правительство направило на ремонт и реконструкцию дорог 26 млрд грн. Напомним,
что в конце минувшего года анонсировалось финансирование ремонта дорог в 2017 году на
уровне 35 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua

"Укравтодор" в 2018 году отдаст 6 млрд грн долгов, а на
ремонт дорог останется 14 млрд
16.11.2017

23.11.2017

Показник введення в експлуатацію житла в Україні в січні-вересні
2017 року зріс на 21,4% в порівнянні з тим же періодом 2016 року та склав
6,889 млн. кв.м.
У містах введено в експлуатацію 4,945 млн. кв. м, у сільській місцевості – 1,944 млн.
кв. м. При цьому 40,9% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в
одноквартирних будинках, 58,6% – в будинках з двома та більше квартирами, і 0,5% – у
гуртожитках. В цілому було прийнято в експлуатацію 84,411 тис. квартир, при цьому в
містах – 66,328 тис. квартир, в сільській місцевості – 18,029 тис. Середня площа квартир
склала відповідно 71,7 кв. м і 105,2 кв.м. Найкращі показники зростання в січні-вересні
зафіксовано в Луганській області (в 2,9 рази, до 12,9 тис. кв.м) і в Тернопільській області (на
99,8%, до 224,5 тис. кв.м).
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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За два роки на дорогах Київщини буде споруджено
понад 130 острівців безпеки

В 2018 году в Украине на трех национальных трассах
начнут менять асфальт на цементобетон

13.11.2017

Група компаній Urban Consulting Group отримала замовлення на
розробку стратегії «Нульової смертності» від Управління з питань
оборонної роботи Київської обласної державної адміністрації.
«У Київській області людей на дорогах гине в 2 рази більше, ніж по всій Україні. У нас
найвищий показник смертності на дорогах. На території Київської області велика кількість
доріг міжнародного значення. Усі капітальні ремонти, які відбуваються на дорогах, які
мають цю категорію, зумовлюють підвищення швидкісного режиму до неприпустимих
показників», - розповідає голова Київської обласної державної адміністрації Олександр
Горган. «Перше, що потрібно розуміти про програму «Нульова смертність на дорогах
Київщини», - це те, що це унікальний для України досвід, коли органи державного
управління, зокрема обласна державна адміністрація, публічно і відверто зізнається в тому,
що у нас немає спеціальної експертної компетенції в питаннях, як знизити смертність, тому
ми були змушені купити позицію експертів за рахунок проведення вільних торгів, тобто ми
провели тендер на розробку програми. В підсумку цього тендеру перемогла компанія,
спеціалісти якої навчалися за кордоном, вони мають передову інноваційну компетенцію,
вони мають практичний досвід застосування своїх знать. Приклад цієї програми - це
приклад того, як сьогодні органам державної влади, де немає перспективи підвищення
заробітної плати для державних службовців, потрібно діяти. Коли є проблема, держава
повинна щиро визнавати відсутність компетенцій і купувати експертне бачення, яке потім
потрібно організаційно впроваджувати», - пояснює Олександр Горган. …
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadskeradio.org

16.11.2017

Министерство инфраструктуры Украины запланировало на 2018 г.
начать три проекта реконструкции в общем 232 км дорог,
предусматривающих цементобетонное покрытие, которые обойдутся
примерно в 8 млрд грн.
Речь об этом шла на заседании транспортного комитета Верховной Рады Украины.
Первый проект - реконструкция Северного обхода г. Житомир по трассе М-06 Киев - Чоп
(22,3 км). "Планируется повышение категории дороги до 1б (расширение дороги с 2-х до 4х полос, расчетная интенсивность движения - 14 тыс. авто - ИФ). Землеоотводы уже
сделаны", - сообщил директор департамента стратегического развития дорожного рынка и
автомобильных перевозок Министерства инфраструктуры Виктор Сасин. По словам
представителя Госагентства автомобильных дорог Украины А.Чабановского, стоимость
реконструкции составит 1 млрд грн. Проект финансируется за счет кредита ЕБРР. Кроме
того, инвестиционный проект реконструкции дороги Н-31 Днепр - Решетиловка предусматривает расширение дороги с двух до четырех полос, а также выполнение покрытия в
цементобетоне (137 км), сообщил В.Сасин. Стоимость проекта, по данным "Укравтодора",
составляет 5,4 млрд грн. Также на автотрассе Н-11 Кропивницкий - Николаев
предусматривается проведение капитального ремонта дороги в границах Николаевской
области (73 км), добавил А.Чабановский. Покрытие дороги, согласно подготовленному
проекту – цементобетон. Стоимость проекта - 1,6 млрд грн, начало работ в 2018 году.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

Одне із найважливіших завдань - інтеграція дорожньої мережі
України до європейської TEN-T мережі

У Мінінфраструктури хочуть з'єднати 13 портів
бетонною дорогою

15.11.2017

Одне із найважливіших завдань, яке наразі стоїть перед дорожньою
галуззю, є інтеграція дорожньої мережі України до європейської TEN-T
мережі. Про це заявив керівник Укравтодору.
Ініційований проект GO Highway – згідно з європейським принципом мереж доріг –
має поєднати транспортним коридором українські порти Чорного моря (Велика Одеса,
Миколаїв, Херсон) з європейськими портами на Балтійському та Північному морях. Це є
пріоритет на найближчі 4 роки. Реалізація проекту GO Highway передбачає 2 етапи. Перший
– ремонт існуючої дороги. Другий – реконструкція цього коридору із розширенням проїзної
частини до 4 смуг та будівництвом, де це буде необхідним, об’їздів населених пунктів (за
умови додаткового фінансування МФО або гранти ЄС). «Мені приємно, що цього року
проект GO Highway вже почав реалізовуватися. Повністю відремонтовано дорогу М-09 від
Тернополя до Львова та частково – М-12», - зазначив керівник Державного агентства
автомобільних доріг Україн Славомір Новак. Наступного року на цей проект передбачено
додаткових 4 млрд гривень. Укравтодор запланував відремонтувати цей коридор на
ділянці від Тернополя до Умані та розпочати капітальний ремонт і реконструкцію від
Хмельницького до кордону з Вінницькою областю.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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У Міністерстві інфраструктури висловлюються за те, щоб з'єднати
бетонною дорогою 13 морських портів країни - від Рені до Маріуполя. Про це
заявив заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань.
"На мою думку, бетонна дорога повинна з'єднати всі діючі в Україні 13 портів від
Рені до Маріуполя", - зазначив заступник міністра в інтерв'ю виданню "Дело".. Довгань
нагадав, що зараз в міністерстві обговорюється проект будівництва бетонної дороги ОдесаМиколаїв-Херсон. "Ми вже почали готувати проекти: це бетонна дорога першої категорії,
яка з'єднає порти Великої Одеси - Чорноморськ-Одеса-Южний-Миколаївський порт і
Херсонський порт. Це близько 150 км, чотири смуги і відсутність обмежень по вазі фур.
Власне, це ідеальне рішення питання логістики в портах", - повідомив він. За його словами,
на будівництво бетонної дороги між Одесою і Херсоном необхідно близько 150-200 млн
доларів. Цю суму планується залучити шляхом позики у Ексімбанку Китаю. Будівництво
цієї магістралі має розпочатися у 2018 році і триватиме близько півтора року. "Думаю, що з
2018 року МІУ запустить будівництво бетонної дороги, яка з'єднає порти", - заявив Довгань.
Також заступник міністра зазначив, що бетонні дороги в 1,5 рази дорожче асфальтних. До
того ж, в Україні дуже мало підрядників, які можуть їх будувати. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Стіна Яценюка: хто отримує мільйони
за облаштування кордону

Игорь Тынный оформит контроль над 47% крупнейшего
перевозчика мусора Киева
15.11.2017

14.11.2017

Проект з інженерного облаштування кордону “Стіна”, широко
анонсований у 2014 р. тодішнім прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком, вже
коштував 680 мільйонів гривень.
Гроші на будівництво укріплень розподілені за непрозорою процедурою, а серед
отримувачів коштів - фірми-прокладки, йдеться у розслідуванні Мар’яни Мотрунич “Стіна”
для програми “Наші гроші з Денисом Бігусом”. За даними Державної прикордонної служби
України на проект “Стіна” витрачено 680 млн грн. Генеральних підрядників із будівництва
“Стіни” ДПСУ обрала без конкурсних процедур у закритому режимі. У службі не змогли
пояснити причини обрання нинішніх підрядників. Основним критерієм при відборі
генпідрядників проекту була наявність дозволів по будівництву військових об`єктів. За
версією прикордонників такий допуск має надаватися СБУ. Водночас СБУ повідомила дозволи фірмам, які працюють над проектом “Стіна” не передбачені. Над інженернотехнічним облаштуванням кордонів працює 13 генпідрядників. Серед них 2 державних
автодори, та 11 - приватних компаній. Найбільші генпідряди отримали харківські компанії.
Компанія “Скорпіон-РП” отримала замовлення майже у 50 млн грн. Власники фірми два
брати Володимир та Павло Левченки. Володимир Левченко зокрема є співвласником
мисливської компанії «Сафарі-ХХІ» разом з нардепом від Оппоблоку Дмитром Шенцевим, на
території округу якого і йде облаштування кордону. Сам народний обранецт стверджує, що
з Левченком не знайомий. “Не знаю и к строительству не имею никакого отношения и не
имел вообще” - зазначив нардеп. Ще одна харківська фірма “Констракшн груп
інтернешенал” отримала замовлення від прикордонників замовлення на 58 млн грн.
Компанія донедавна належала сину екс-прокура Харківської області й Автономної
Республіки Крим Василя Синчука. Зараз фірма записана на бізнес-партнера родини Синчука
- Ігоря Моруса. Керівник Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах зазначає, що
син прокурора вийшов із компанії, коли інформація про його участь у бізнесі з`явилась у
ЗМІ. Серед субпідрядників харківської “Констракшн груп інтернешенал” - житомирське
підприємство “РЦ Шляхобудівництва” (Коростень, Житомирської області). Констракшн
перерахував цій компанії 18 млн грн. Субпідрядник записаний на пенсіонерів (72-річний
чоловік та 79-річна жінка, місцеві мешканці). Місце юридичної реєстрації фірми - місцевий
завод залізобетонних конструкцій. Охорона заводу переконує, що подібна фірма у них на
території відсутня. Інший харківський генпідрядник фірма “Будцентр Вітязь”. Власник
“Вітязю” - Агаверді Аділов. Його син тривалий час був помічником нардепа від Оппоблоку
Юрія Павленка. “На той момент ніяких в нього не було проектів по стіні, але бажання,
велике бажання влізти у якісь державні проекти, які виділялися на відновлення Донбасу в
нього було” - зазначив нардеп. Нині “Витязь” - один з найбільших генпідрядників Стіни. За
будівництво кордону компанія отримала 65 мільйонів гривен. Шість із них за матеріали
перерахували київській фірмі з адреси масової реєстрації. Крім будування стіни, ця ж фірма
фігурує у кримінальних провадженнях по контрабанді цигарок. А зрештою, її взагалі
перереєстрували на мешканця російського Магадану. ...
Читати повністю >>>
© Мар'яна Мотрунич
За матеріалами bihus.info
 КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
 ОСВІТЛЕННЯ

У Дніпровському районі столиці збудуть мережу зовнішнього
освітлення прибудинкової території
16.11.2017

На ділянці від проспекту Павла Тичини, 11 до проспекту Павла
Тичини, 13 у Дніпровському районі Києва збудуть мережу зовнішнього
освітлення прибудинкової території.
Відповідне розпорядження КМДА підписав Київський міський голова В.Кличко.
Замовником робіт визначено КП «Київміськсвітло». Комунальному підприємству доручено
у встановленому порядку отримати вихідні дані для проектування, визначити генеральні
проектну та підрядну будівельну організації для виконання робіт та забезпечити
розроблення і затвердження проектної документації. Важливо зазначити, що під час
укладання договорів підряду на виконання робіт замовників зобов’язано передбачити
умови щодо надання гарантії якості будівельними організаціями та встановлення
гарантійних термінів експлуатації не менше 10 років. Фінансування здійснюватиметься в
межах показників, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва.
Орієнтовна кошторисна вартість будівництва об’єкта складає 1,1 млн грн. Житлові будинки
від просп. Павла Тичини, 11 до просп. Павла Тичини, 13 збудовано у 70-х роках, а зовнішнє
освітлення прибудинкових територій за вказаними адресами взагалі відсутнє.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бизнесмен Игорь Тынный планирует приобрести 46,8349% акций в
ЧАО "Киевспецтранс", занимающейся вывозом твердых бытовых отходов
(ТБО) в Киеве и Киевской области.
Согласно данным в системе раскрытия информации Национальной комиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку, крупнейшим совладельцем "Киевспецтранса" с долей
51% выступает территориальная община Киева, а указанный пакет 46,8349% акций на
середину этого года принадлежал ООО "Геотрон". "Геотрон" приобрело этот пакет акций на
приватизационном конкурсе в ноябре 2003 г. за 16 млн грн (по тогдашнему официальному
курсу – $5 млн). В объявлении указано, что в настоящее время Тынный и связанные с ним
компании отсутствуют в числе акционеров, однако с конца августа 2015 г. по май 2017 г. он
являлся членом набсовета компании. Тогда переизбран весь набсовет "Киевспецтранса", и
Игорь Тынный был включен в него как представитель "Геотрона". От "Геотрона" тогда же в
ревизионную комиссию вошел Ярослав Мартынов – заместитель директора ООО "Центр
экономических инициатив", в котором Тынному принадлежит 60%. Согласно данным в
госреестре, собственником "Геотрона" с уставным капиталом 22,89 млн грн выступает
"Геотрон Л.Л.С." (Оклахома-сити, США), которое не раскрывает своих бенефициаров. ЧАО
"Киевспецтранс" является правопреемником ОАО "Киевспецтранс", созданного путем
преобразования одноименного государственного коммунального предприятия по санитарной очистке Киева. "Киевспецтранс" в 2016 г. увеличил чистый доход на 12,9% – до 82,2
млн грн, однако его чистый убыток увеличился на 79,2% – до 8,2 млн грн. Своими
конкурентами компания называет коммунальное предприятие "АТП Шевченковского
районного в г.Киеве совета", ООО "Селтик", "Спецкоммунтехника", "Эковтор Транс", "Крамар
Рисайклинг" и ДП "Альтфатер-Киев".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Селище на Сумщині заробляє на роздільному
зборі відходів
20.11.2017

Історію вдалого прикладу господарювання на власній території
показали в Краснопільській об’єднаній громаді. Тут по селищу Краснопілля
можна побачити ось такі симпатичні сміттєві майданчики.
Створюють їх у рамках реалізації проекту з благоустрою. Один такий обходиться в
15 тисяч гривень. Сюди входять два залізні баки та сітка для пластику, обмежувальна сітка,
аби сміття не розліталося вулицями. Поки що таких у Краснопіллі встановлено сім. Утім,
почали отримувати замовлення на виготовлення аналогічних від сіл, які входять до
громади розповів «СпецКору» Григорій Маслюк, начальник Краснопільської житловоексплуатаційної дільниці. Також по селищу Краснопілля планують встановити ще 12-ть
таких сміттєвих майданчиків. Може похвалитися Краснопільська громада і новим
сміттєвозом. Його придбали за рахунок коштів із фонду охорони навколишнього
середовища та місцевого бюджету. Усього витратили близько 2 мільйонів гривень. “До
благоустрою територію долучаються активно й самі мешканці. Бачать, наприклад, що
встановлюємо майданчик для сміття, і самі намагаються якось облагородити територію
біля будинків. Тут ось, приміром, люди попросили дитячий майданчик. За кошти громади
ми його придбали, а мешканці допомогли встановити та підтримувати його чистоту”, –
повідомила Інна Лісун, начальник відділу ЖКГ, благоустрою та комунальної власності
Краснопільської ОТГ.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
У Вишгороді презентували проект роздільного
збирання побутових відходів
22.11.2017

На Київщині у м.Вишгород за участі місцевої влади та представників
Української
Пакувально-Екологічної
Коаліції
(УКРПЕК)
відбулася
презентація пілотного проекту з роздільного збирання побутових відходів.
Учасники заходу змогли не тільки почути про принципи та переваги нового
експерименту, а й на власні очі побачити процес реалізації проекту у дії під час збирання та
вивезення відходів безпосередньо на вулицях міста. «Світовий досвід каже, що
оптимальним рішенням є роздільний збір побутових відходів із подальшою переробкою
або екологічною утилізацією. Саме тому ми пристали на пропозицію Української
Пакувально-Екологічної Коаліції. Меморандум з УКРПЕК був підписаний у серпні. Документ
був затверджений на сесії Вишгородської міської ради», - розповів під час презентації
міський голова Олексій Момот. Суть проекту полягає у тому, що з листопада поточного року
містянам на безкоштовній основі пропонуються додаткові сміттєві контейнери, до котрих
вони зможуть складати відходи упаковки: скло, пластик, поліетилен, жерсть тощо. Вміст
цих контейнерів, які задля зручності громадян вирізняються яскравим жовтим кольором,
відправляється на сортування та подальшу переробку. «У той час, як вітчизняні звалища
потерпають від навантаження, переробними вимушені закуповувати вторинну сировину за
кордоном. Недолуге поводження з побутовими відходами породжує проблеми в двох
площинах: екологічній та економічній. Ми маємо це змінити, скориставшись досвідом
провідних світових держав», - відзначив голова правління УКРПЕК Володимир Слабий. За
його словами, інвесторами проекту виступили члени Коаліції, серед яких такі відомі
виробники упаковки та товарів в упаковці, як PepsiCo Україна, ІП «Кока-Кола Беверіджиз
Україна», Tetra Pak, ПрАТ «Елопак-Фастiв», ТОВ «Кен-Пак (Україна). «УКРПЕК забезпечує
фінансування інфраструктури збирання (закуповує контейнери), вивезення та сортування
відходів упаковки, організовує проведення освітньої та інформаційної компанії серед
населення», - додав пан Слабий. Слід зазначити, що на першому етапі реалізації проекту
мешканцям міста пропонується розділяти відходи упаковки та інші побутові відходи. Проте
в подальшому кількість та різновид контейнерів буде збільшуватися – відповідно до різних
фракцій та типів відходів.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Компанії «PepsiCo Україна»
В Черкасах збудують сміттєпереробний завод
23.11.2017

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Депутати міськради дозволили будівництво сміттєпереробного
заводу. За це проголосувало 28 депутатів. Питання будівництва
сміттєпереробного заводу розглядалось на сесії двічі.
Завод збираються збудувати на території колишнього “Хімволокна”. Згідно з
проектом договору, міська рада обіцяє віддавати підприємству протягом 25 років усі тверді
побутові відходи. Орієнтовний розмір інвестицій, які будуть залучені на будівництво і
введення в експлуатацію заводу, становить 80 млн доларів.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

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

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

ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА

Николаевский международный аэропорт получил сертификат
авиационной безопасности
19.11.2017

Транспортні підприємства України протягом 10 місяців 2017 р.
збільшили перевезення вантажів на 2,2%
22.11.2017

Транспортні підприємства України протягом 10 місяців 2017 року
збільшили перевезення вантажів на 2,2% в порівнянні з січнем-жовтнем
2016 року – до 522,3 млн тонн.
Такі дані наводить Державна служба статистики. Вантажообіг перевізників за
вказаний період зріс на 6,9% – до 283,5 млрд.ткм. Згідно зі статистичними даними, в січніжовтні 2017 року залізничним транспортом перевезено у внутрішньому сполученні і на
експорт 230,5 млн т вантажів, що на 4,4% менше, ніж в січні-жовтні 2016 року. Перевезення
лісових вантажів знизилася на 34,2%, коксу – на 30,6%, кам’яного вугілля – на 23,8%,
хімічних і мінеральних добрив – на 19,0%, чорних металів – на 18,1%, залізної та
марганцевої руди – на 7,4%. Разом з цим перевезення брухту чорних металів збільшилася
на 16,1%, будівельних матеріалів – на 17,4%, зерна і продуктів перемолу – на 19,8%, нафти і
нафтопродуктів – на 28,7%. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом
зарубіжні становили 44,5%. У порівнянні з січнем-жовтнем 2016 обсяги закордонних
перевезень вантажів впали на 20%. У січні-жовтні 2017 року збільшилися обсяги
перекачування вантажів трубопровідним транспортом. Так, перекачування нафти виросла
на 7,9%, газу – на 13,2%. Транзит нафти зріс на 4,2%, газу – на 18,5%. Разом з цим
перекачування і транзит аміаку скоротилася відповідно на 28,4% і 28,8%.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА
 АЕРОПОРТИ

Тернопільський аеропорт
запрацює?
17.11.2017

Стало відомо, що тернопільський аеропорт підписав контракт з
фірмою, що займається вантажними перевезеннями. Про це повідомляє
служба новин порталу galas.te.ua
Як повідомили у прес-службі обласної ради, нещодавно між комунальним
підприємством «Фірма «Тернопільавіаавтотранс» та ТОВ «Вулкан Ейр» була підписана
угода щодо базування літаків до кінця 2018 р. Компанія-партнер нашого летовища згідно із
документами займається вантажними авіаційними перевезеннями. Згідно держреєстру
юридичних осіб, зазначена компанія була зареєстрована в листопаді 2016 року в Києві. Її
засновником є фізична особа Вадим Герасимов, статутний капітал – 50 тис гривень.
Основним видом діяльності компанії, згідно з реєстром, є авіаційні вантажні перевезення, –
повідомляє “Українська правда”. Згідно з даними реєстру повітряних суден, за станом на 21
серпня в парку компанії знаходиться два повітряних судна Ан-26Б 1980 і 1985 року випуску,
які були внесені в реєстр 12 червня поточного року з кодами UR-CQD і UR-CQE. Один літак
належить естонській Aegna Holdings OU, інший – сейшельської Vulkan Air (PTY) LTD.
Читати повністю >>>
За матеріалами galas.te.ua
Аэропорт "Борисполь" за 9 мес. нарастил чистую прибыль
почти на 60%, перевыполнил годовой фінплан
17.11.2017

МА"Борисполь" в январе-сентябре 2017 г. получил чистую прибыль в
размере 1,63 млрд грн, что с учетом ранее обнародованных данных на 58,8%
больше, чем за аналогичный период 2016 г.
За девять месяцев его пассажиропоток вырос на 24% - до 8,07 млн, количество
трансферных пассажиров - еще на 33%. Как отмечает аэропорт, достичь таких показателей
удалось благодаря конструктивной работе с авиакомпаниями, эффективной модели
развития. "За последние годы "Борисполь" стал одним из крупнейших доноров
государственного бюджета. В то же время, согласно ориентирам, заданным регулятором,
аэропорт движется в направлении снижения аэропортовых сборов. Несомненно, это
оживит рынок, но и спровоцирует существенное уменьшение отчислений в госбюджет", отмечает генеральный директор аэропорта Павел Рябикин, которого цитирует прессслужба. В целом по итогам 2017 года аэропорт "Борисполь" планирует нарастить объем
пассажиропотока более чем до 10 млн чел. Как сообщалось, аэропорт "Борисполь" в январеиюне 2017 года увеличил чистую прибыль на 77,7% по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года - до 951,2 млн грн, его чистый доход вырос на 30% - до 1,87 млрд грн.
Финансовый план "Борисполя" на 2017 год предполагал получение 1,508 млрд грн
прибыли, что на 8,8% превышает фактический показатель 2016 года. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Курс на взлёт: кому нужен аэропорт
«Херсон»?
17.11.2017

На прошлой неделе в здании аэропорта состоялась первая встреча
директора
КП
«Херсонские
авиалинии»
Виталия
Кучерука
с
представителями местного самоуправления по обсуждению Стратегии
развития предприятия.
Автором Стратегии выступил сам директор аэропорта, имея колоссальный опыт
работы в авиации. Достаточно сказать, что Кучерук был директором Департамента
стратегического развития гражданской авиации Украины Государственной авиационной
службы. В начале мероприятия Виталий Петрович отметил, что если объединить усилия и
возможности самого аэропорта, бюджета области и города, а также и инвесторов, то за пять
лет работы, согласно Стратегии, вполне реально добиться результата с показателем
объёма перевозок от 1 до 1,5 миллиона пассажиров. На сегодняшний день эта цифра
составляет 60 тысяч. "Вся авиационная деятельность начинается со стратегического плана
развития. Чтобы двигаться в правильном направлении, нужно четко понять, где наше
место в государственной политике транспортной сферы, какую нишу занимаем, и что
можно сделать для улучшения нынешнего состояния аэропорта, - отметил Виталий
Кучерук. – Мы должны отдавать себе отчёт, что аэропорт - это достаточно дорогой объект.
Но этот объект дает такие возможности для стремительного развития региона, что оно
того стоит". Представляя стратегию развития аэропорта, ее разработчик остановился на
том, что предприятие может и должно зарабатывать как на авиационной, так и на не
авиационной деятельностей. И детально остановился на каждом предлагаемом комплексе
мероприятий, в ходе реализации которых аэропорт «Херсон» имеет все шансы выйти на
мировые стандарты авиаобслуживания. В ходе встречи к обсуждению Стратегии развития
КП присоединился заместитель председателя областного совета Виталий Булюк.
Читать полностью >>>
По материалам kherson-pro.info
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Николаевский
аэропорт
получил
сертификат
авиационной
безопасности. Об этом сообщил председатель Николаевской областной
государственной администрации Алексей Савченко.
«Поздравляю коллектив предприятия и спасибо за старания и неустанную работу на
пути к возрождению инвестиционных ворот Николаевщины. Впереди - много работы и
достижений », - написал николаевский губернатор. Сертификат авиационной безопасности
подтверждает способность предприятия обеспечивать надлежащий уровень защиты
гражданской авиации от актов незаконного вмешательства и соответствие Службы
авиационной безопасности КП "НМА" требованиям законодательства Украины в сфере
авиационной безопасности.
Читать полностью >>>
По материалам novosti-mk.org
 ПЕРЕВІЗНИКИ.

Суд начал банкротство авиакомпании Игоря Коломойского
по иску подконтрольной ему “Укртатнафты”
14.11.2017

Хозяйственный суд Днепропетровской области 13 ноября начал
процедуру банкротства ПАО “Днеправиа” по иску “Укртатнафты”. Об этом
сообщает enkorr, передает ukrrudprom.com
Предлогом для начала процедуры банкротства является долг авиакомпании за
авиатопливо Кременчугского НПЗ в размере 163,3 млн грн без учета пени и штрафов. Этот
долг в июне 2017 г. был подтвержден этим же судом. Свою задолженность “Днеправиа”
признала, и решение суда о его подтверждении вообще не оспаривала. Этот долг
сформировался по договору поставки авиационного топлива от сентября 2010 г., по
которому за 6 лет в адрес “Днеправиа” было поставлено топлива на 440,4 млн грн, из
которых оплачено было 277,1 млн грн. Напомним, 30 марта текущего года суд обязал
собственника акций “Днеправиа” компанию “Галтера” вернуть государству 94,6% акций
авиакомпании. Судебное разбирательство по этому поводу продолжается. ПАО
“Укртатнафта” - крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной
мощностью 18,6 млн т. В октябре 2007 года оперативный контроль над “Укртатнафтой”
установила группа “Приват” Игоря Коломойского. “Днеправиа” — базовая авиакомпания
аэропорта Днепр. Создана в 1933 году. Эксплуатирует 17 воздушных суден Embraer.
Выполняет внутренние, международные регулярные и чартерные рейсы. Входит в сферу
влияния группы “Приват” через компанию “Галтера”.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Игорь Коломойский перевел все самолеты
“Днеправиа” на WindRose
24.11.2017

По данным Госавиаслужбы Украины, 4 октября у “Днипроавиа”
закончился срок действия сертификата эксплуатанта. Об этом пишет
Авиатранспортное обозрение.
Ранее самолеты “Днеправиа” активно переводились в парк другого украинского
перевозчика WindRose. Сейчас, по данным реестра гражданских судов, в парке WindRose
находится семь региональных реактивных 50-местных самолетов ERJ145 выпуска 19982003 годов. Все они ранее эксплуатировались в “Днеправиа”. Представитель Embraer
подтвердил, что в распоряжении “Днеправиа” больше нет машин бразильского
самолетостроителя. Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян
сообщал, что авиакомпания “Днипроавиа” может остановить работу в сентябре. “Мы
пережили такое с “АэроСвитом”, теперь переживаем с “Днипроавиа”, когда вместо того,
чтобы отдать государству долги, активы переводятся на “Розу Ветров” а государство
получает дырку от бублика”, - заявил министр. Авиакомпания “Роза Ветров” в конце мая - в
начале июня пополнила свой флот пятью региональными самолетами Embraer 145,
которые ранее летали в “Днипроавиа”. В мае 2017 г. стало известно, что “Роза Ветров”
открыла продажу на все регулярные направления “Днипроавиа”. В частности, продажа
билетов ведется на маршруты из Киева в Бухарест, Софию, Любляну, из Днипра в Киев,
Львов, Батуми и Бургас. Права на полеты по большинству данных направлений “Роза
Ветров” получила на заседании Госавиаслужбы 28 апреля. Напомним, 30 марта Хозсуд
Днепропетровской области принял решение о разрыве договора купли-продажи и возврате
94,5% акций “Днипроавиа”, которая также владеет аэропортом Днепропетровск, в
собственность государства. Истцом по данному делу выступил Фонд госимущества,
который в январе 2016 г. подал в суд из-за невыполнения условий договора купли-продажи
и концепции послеприватизационного развития аэропорта Днепропетровск на нынешнего
владельца “Днипроавиа” - ООО “Галтера”, которое входит в сферу влияния Игоря
Коломойского. “Галтера” с решением суда первой инстанции не согласилась и подала
апелляцию. По данным единого госреестра судебных решений, Днепропетровский
апелляционный хозсуд изначально вернул апелляционную жалобу “Галтеры”, а затем
возобновил срок подачи апелляции и назначил судебное заседание на 6 июня. В этот день
Днепропетровский апелляционный хозсуд остановил апелляционное производство до
рассмотрения Высшим хозсудом Украины кассационной жалобы “Галтеры”. Напомним,
“Днипроавиа”, “Роза ветров” и МАУ, как и “Укртатнафта” подконтрольны экс-акционеру
“Приватбанка” Игорю Коломойскому.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 СЕРВІС

Украерорух підвищує професійний рівень
авіадиспетчерів
14.11.2017

У Київському центрі керування повітряним рухом працює сучасний
диспетчерський тренажер. Про це повідомляє прес-служба Державного
підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух).
Введено в експлуатацію новий сучасний диспетчерський тренажер автоматизованої
системи керування повітряним рухом «Стріла-Аленія» виробництва фірми «Leonardo S.p.A.»,
Італія. Закупівля і встановлення тренажера є першим реалізованим контрактом,
профінансованим Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) спільно з
Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) у рамках проекту модернізації аеронавігаційної
системи України. Використання тренажера підвищить якість та ефективність навчального і
тренувального процесу в професійній підготовці авіадиспетчерів, зокрема щодо застосування розширеної функціональності автоматизованої системи керування повітряним рухом
після її модернізації. В результаті підвищиться надійність системи організації повітряного
руху та безпека польотів у Київському районі польотної інформації. Новий тренажер має 5
робочих місць для тренування фахівців районного диспетчерського центру і диспетчерського пункту підходу, 2 місця для тренування диспетчерів аеродромної диспетчерської
вишки і 10 робочих місць псевдо-пілотів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Украероруху

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

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

 ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
 СТИВІДОР. СЕРВІС & ІНШЕ

Международный оператор Hutchinson Ports
готов начать работать в Украине

Комітет пропонує проект Закону «Про внутрішній водний транспорт»
направити на доопрацювання
16.11.2017

Комітет ВРУ з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи розглянув проект закону
України № 2475а-3 та вважає, що він потребує доопрацювання.
Метою законопроекту визначено запровадження гармонізованої із європейської
державної системи регулювання ринку послуг внутрішнього водного транспорту задля
відродження внутрішнього водного транспорту України. Комітет підтримує заявлену у
Пояснювальній записці до законопроекту мету та висловлює зауваження до нього. Так,
законопроектом практично руйнується визначена природоохоронним законодавством
система охорони та використання природних, передусім водних ресурсів. Зокрема,
передбачено проведення днопоглиблювальних робіт, зокрема і для підтримання габаритів
суднового ходу (фарватеру) без визначених чинним законодавством дозволів на
проведення робіт на землях водного фонду. Це передбачено як новим законопроектом, так і
змінами до Водного кодексу України. Ці положення не можуть бути підтримані, оскільки
проведення будь-яких днопоглиблювальних робіт на землях водного фонду є екологічно
небезпечним видом діяльності і має здійснюватись за єдиними вимогами. Метою
документа дозвільного характеру на проведення робіт на землях водного фонду є
визначення умов здійснення таких робіт у спосіб, який унеможливлює, запобігає та/або
мінімізує несприятливі наслідки для навколишнього природного середовища у процесі
здійснення такої діяльності, забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки, вимог
природоохоронного, водного та земельного законодавства. Автори законопроекту
відносять внутрішній водний транспорт до пріоритетів водокористування (зміни до ст. 66
Водного кодексу), що є неприйнятним, оскільки головними функціями водосховищ,
каскадів водосховищ є попередження негативних наслідків від великих повеней та
паводків та зменшення збитків для населення і галузей економіки. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Украина готовится к аудиту Международной
морской организации
22.11.2017

Министерство инфраструктуры Украины начало подготовку к аудиту
Международной морской организации (ІМО/ЕМСА). Об этом заявил глава
ведомства Владимир Омелян.
«На 112-й сессии Ассамблеи Международной морской организации был определен
график аудита государств-членов Международной морской организации, согласно с
которым аудит в Украине запланирован на июнь 2018 года», - сказал он. Омелян напомнил,
что в декабре 2015 года в Украине с целью оказания технической помощи в подготовке к
аудиту находились представители Международной морской организации, которые изучили
сложившуюся ситуацию и направили отчет с рекомендациями по первоочередным
мероприятиям по подготовке государства к аудиту. «За период с декабря 2015 нами
разработан и принят ряд национальных нормативно-правовых актов для обеспечения
выполнения международных конвенций ІМО, к которым присоединилась Украина», отметил глава министерства. С целью еще большего приближения Украины к высоким
стандартам безопасности в области мореплавания и максимального осуществления всех
возможных мер по надлежащей подготовке Украины Министерство инфраструктуры
обратилось к Европейскому агентству по морской безопасности с просьбой о проведении
подготовительного визита. Контактным лицом от Украины для координации проведения
аудита назначен директор Департамента реформирования и функционирования морского
и речного транспорта Мининфраструктуры Александр Басюк.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 ІНФРАСТРУКТУРА
 МОРСЬКІ ПОРТИ

СБУ выявила хищения в порту "Южный"
(обновлено)
17.11.2017

Служба безопасности Украины разоблачила сделку, с помощью
которой на государственном предприятии "Морской торговый порт
"Южный" (Одесская обл.) похищено 2,5 млн грн.
"Установлено, что ведущий бухгалтер одного из секторов централизованной
бухгалтерии и отдельные должностные лица предприятия вносили неправдивые данные в
реестр на перечисление социальных выплат. На самом деле деньги поступали на
банковские карточные счета родственников и близких лиц злоумышленников", - сообщает
пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook. Правоохранители задокументировали, что
в течение 2016-2017 гг. бухгалтерия порта перечислила "подставным" лицам почти 2,5 млн
грн. По предварительным оценкам, общая сумма нанесенных ГП убытков превысила 5 млн
грн. По факту растраты имущества в особо крупных размерах с использованием служебного
положения (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса) отрыто уголовное производство. Ведущему
бухгалтеру порта была объявлена мера пресечения в виде содержания под стражей. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
В морпорту "Черноморск" реконструируют
причал за 74 млн грн
20.11.2017

Ильичевский филиал АМПУ объявил в ProZorro тендер на закупку
работ по реконструкции гидротехнической части причала № 1 морпорта
"Черноморск".
Проект предусматривает увеличение глубины у стенок причала до 15 м. За лицевой
стенкой причала, в граничной зоне существующей эстакады, планируется забивание ряда
стальных шпунтовых свай, которые будут экранировать лицевую стенку. Проект также
предусматривает ремонт фасадной поверхности надстройки лицевой стенки. "Реализация
проекта вместе с проектом дноуглубления подходного морканала порта и операционной
акватории 1-го ковша Сухого лимана обеспечит конкурентную и инвестиционную
привлекательность порта. Это позволит принимать судна с большим водоизмещением", отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс. Ожидаемая стоимость всех работ
составляет 74,4 млн грн без НДС. Конечный срок подачи тендерных предложений - 25
января 2018 г. Тендерные торги планируется провести 2 марта 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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13.11.2017

Один из крупнейших портовых операторов мира Hutchinson Ports
подал в региональное отделение Фонда госимущества в Одесской области
заявку на аренду причалов в порту Черноморск.
Как прокомментировал эту информацию ЦТС министр инфраструктуры Владимир
Омелян: “Да, Hutchinson подал заявку. Но еще будет проведен конкурс на аренду”,
подчеркнув, что все будет сделано согласно процедуре. По данным портала, гонконгский
оператор намерен развивать мощности по контейнерной перевалке. Стоит отметить, что
Hutchinson Ports подал в ФГИ две заявки: одну - на аренду имущества ГП “Морской
торговый порт Черноморск” в тылу причалов №1-6, вторую - на аренду причалов №1-6. По
словам замминистра инфраструктуры Надежды Казначеевой: “Hutchinson Ports
действительно интересуется развитием контейнерного бизнеса в Украине еще с 2007 года.
После долгого анализа Черноморский порт был выбран в качестве возможной локации
мощностей оператора. Ввиду того, что существующий контейнерный терминал не
используется портом по назначению, приход профильного оператора может оживить и
порт, и регион. Инвестор заинтересован в проведении прозрачного конкурса на аренду
терминалов, для чего и была инициирована заявка в ФГИУ”. О том, что Hutchinson Ports уже
в этом году начнет работу в Украине 29 августа сообщила пресс-служба МИУ: “Ми будемо
раді вітати компанію “Hutchison Ports” цього року в Україні. Про це заявив Міністр
інфраструктури України Володимир Омелян під час зустрічі з Головним виконавчим
директором компанії “Hutchison Ports” Клеменсом Ченгом, яка відбулась 29 серпня 2017
року. Володимир Омелян наголосив, що Україна стає відкритішою для іноземного
інвестора: “Вчора ми підписали меморандум із компанією “BUNGE”, яка інвестуватиме у
розвиток інфраструктури Миколаївського порту. Сьогодні ми вітаємо в Україні найкращу
авіакомпанію світу - “Qatar airways”. Сподіваюсь, вже до кінця року ми зможемо привітати і
одного з найбільших світових портових операторів - “Hutchison Ports” в Україні”. Как стало
известно “УкрРудПрому”, уже минимум два месяца согласовывается проект “Основных
условий аренды недвижимого и движимого имущества в государственной собственности”.
Его должны подписать Мининфраструктуры, Фонд госимущества, Администрация морских
портов Украины, порт “Черноморск” и Hutchison Ports. По имеющейся информации пока на
подписание документа в таком виде согласны только МИУ и порт “Черноморск”. В
распоряжении редакции есть проект этого документа от середины сентября. Возможно, с
тех пор что-то изменилось, но этот вариант отражает начальные договорённости. ...
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
ТИС получила два нових контейнерных
крана
20.11.2017

Стивидорная компания ТИС, оперирующая в морском порту
«Южный», получила два новых причальных контейнерных кранаперегружателя (STS). Об этом сообщила компания в Facebook.
«Они проделали путь продолжительностью 20 дней - из Роттердама до ТИС. Их
швартовали два буксира. Восемь сварщиков открепляют их от судна, чтобы перегрузить на
специальные тележки и переставить на причал. Скоро на причале №22 контейнерного
терминала ТИС - новые STS», - сообщила компания. «Выгрузить их с судна - сложная и
специфическая задача. Для этого у нас уже заготовлены специальные тележки, которые
называются самоходные модульные транспортеры (СМТ). Тележки произведены мировым
лидером по транспортировке негабаритных грузов - компанией Mammoet. Каждая тележка,
имеющая систему управления, может включать до восьми пар колес и принять груз в 350
тонн. Общая грузоподъемность сцепки из десятков СМТ - более 5 тыс. тонн. Колеса могут
вращаться на 360 градусов независимо от остальных осей. В результате платформа с
грузом может двигаться во все стороны. СМТ подгоняют под груз, а затем, с помощью
гидравлики, платформа приподнимается и принимает его на себя», - пишет компания.
Новые STS-краны будут установлены на причале №22 терминала «ТИС-Контейнерный
терминал», рядом с тремя действующими кранами. Компания осуществила удлинение
причала №22 до 600 метров. Грузоподъемность одного приобретенного STS-крана
составляет 74 тонны. «Кроме перегрузки контейнеров, STS-краны могут использоваться
для работы с сыпучими грузами, поэтому перегружатели укомплектовали грейферами
вместимостью 40 м³. Это позволит нам выгружать суда типа Capesize с импортными
навалочными грузами пятью кранами одновременно со средней скоростью 50 тыс. тонн в
сутки», - сообщала компания. Группа терминалов ТИС — крупнейшая частная стивидорная
компания Украины. Оперирует терминалами «ТИС-Зерно», «ТИС-Минудобрения», «ТИСРуда», «ТИС-Уголь» и «ТИС-Контейнерный терминал» в морском порту «Южный». Группа в
2016 году сократила грузооборот по сравнению с 2015 годом на 19% - до 21,46 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам ports.com.ua
Астерс виступає юридичним радником ЧБТР щодо надання
кредиту компанії "Новотех-Термінал"
23.11.2017

Юридична фірма "Астерс" виступила радником Чорноморського банку
торгівлі і розвитку (ЧБТР) у зв’язку з наданням кредиту на суму $5 млн. ТОВ
"Новотех-Термінал", українській приватній стивідорній компанії.
Кредит строком на сім років буде спрямований на розширення та модернізацію
зернового елеватора компанії в Одеському морському торговельному порту. План розвитку
ТОВ "Новотех-Термінал" передбачає збільшення пропускної здатності зернового елеватору
компанії до 2,5 млн. тон за рік. Над проектом працювала команда практики банківського та
фінансового права Астерс у складі партнера Ірини Поканай, радника Габріела Асланяна та
юриста Інни Бондаренко. Чорноморський банк торгівлі і розвитку (ЧБТР) – це міжнародна
фінансова організація, заснована Албанією, Азербайджаном, Болгарією, Вірменією, Грецією,
Грузією, Молдовою, Росією, Румунією, Туреччиною та Україною. Штаб-квартира ЧБТР
знаходиться у місті Салоніки (Греція). ЧБТР підтримує економічний розвиток та
регіональну співпрацю шляхом надання позик, кредитних ліній, капіталу та гарантій для
проектів та торговельного фінансування компаніям державного та приватного секторів у
країнах-учасницях. Статутний капітал Банку становить 3,45 млрд. євро. ЧБТР отримав
довгостроковий рейтинг "А-" від агентства Standard and Poor’s і "А2" – від Moody’s. ТОВ
"Новотех-Термінал" - це приватна стивідорна компанія, заснована у 2004 році в Одеському
морському торговельному порту в Україні. Компанія працює в експортному, а також
імпортному і транзитному напрямках, за прямим варіантом з металами і через склад – із
зерновими, надаючи клієнтам широкий спектр послуг.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ЮФ "Астерс"

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

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

На швартовке в украинских портах зарабатывает “Портосервис”,
принадлежащий окружению Порошенко и Авакова

 ПЕРЕВІЗНИКИ (ДЕРЖАВНІ. ПРИВАТНІ)

Нацполіція проводить 50 обшуків у
справі корупції на УЗ

24.11.2017

Почти 10 млн грн за 8 мес. 2017 заработала связаная с бизнесменом
Леонидом Крючковым частная фирма “Портосервис-Николаев”, которая
предоставляет услуги по швартовке судов. Об этом говорится в
расследовании Схем.
“Портосервис-Николаев” принадлежит компании “Портосервис-Украина”, за которой
стоит оффшорная фирма с Белиза “Фенелон Инвестментс”. Согласно реестру, ее бенефициарным владельцем указан директор “Портосервис-Украина”, прописаный в Николаеве
Анатолий Онч. В то же время в реестре юридических лиц есть еще одна фирма, 99
процентами которой владеет эта же “Фенелон Инвестментс” - “Транспортная компания
“Укрморсервис”. Ее конечный владелец - киевлянин Леонид Крючков, младший брат
Дмитрия Крючкова, народного депутата 5-го созыва. Крючков является владельцем
скандальной фирмы “Энергомережа”. “Энергомережа” получила известность на рынке в
2014 г., когда проводила агрессивную дисконтную скупку кредиторских обязательств
промышленных предприятий перед местными энергодистрибуционными компаниями. За
полтора года работы “Энергомережа” вывела из “Запорожье-”, “Харьков-” и
“Черкассыоблэнерго” до 2 млрд грн. Председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики Дмитрий Вовк отмечал, что к Крючковым благосклонно относился
близкий друг президента Игорь Кононенко. В письменном ответе “схемы” Леонид Крючков
признал свою причастность к бизнесу в государственных портах. “Этот вид услуг является
свободнорыночным. Мы провели анализ всех портов и рынка швартовых услуг,
разработана калькуляция возможных расходов. В результате мы получили стоимость
услуги, которая меньше тарифа, предложенного Администрацией морских портов
Украины”, - отметил он в письме. Как сообщается, около половины заработанных средств
“Портосервис-Николаев” в 2017 году перечислила киевской компании “Элитстройгрупп”,
которой владеют два человека. Первый - директор и соучредитель нескольких компаний,
связанных с Леонидом Крючковым, Александр Емельянов, который отказался комментировать деятельность своей компании. Вторым владельцем “Елитбудгруп” является житель
села Добряны Львовской обл. Владимир Голыш. “Схемы” обнаружили его возможную связь
с главой Департамента защиты экономики и заместителем главы Нацполиции Игорем
Купранцом. Ранее Голыш был директором фирмы “Берком Инвест Запад”, которой владела
бизнес-партнерша уже бывшей жены Игоря Купранца Натальи. Кроме того, Голыш был
прописан в одном доме с родственниками этого чиновника из Нацполиции. Сам факт
знакомства с Купранцом Голыш сначала отрицал, но потом все же признал, что знает отца
Игоря Купранца Михаила. Начальник департамента защиты экономики Нацполиции Игорь
Купранец комментировать его возможный отношение к бизнесу в государственных
морских портах отказался. Бизнесмен Леонид Крючков тоже отказался объяснить, что
связывает его с Купранцом, отметив, что это личный вопрос. Также журналистам программы удалось выяснить, что влиятельный полицейский имеет отношение и к фирме “Альфа
Безопасность”, которая охраняет пропускные пункты в морском торговом порту Николаева.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
 ІНФРАСТРУКТУРА (ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ. ВОКЗАЛИ. ІНШЕ)

Мукачево превратят в железнодорожный хаб
13.11.2017

Уже в начале следующего года Укрзализныця планирует превратить
вокзал Мукачево в крупный транспортный хаб для поездов широкой и
европейской колеи.
С пассажирской платформы, которую построят на станции, будут отправляться
пассажирские поезда в страны Евросоюза. В Мукачево по евроколею будут прибывать
поезда из Европы. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. "ПАО "Укрзализниця"
планирует реализовать проект в кратчайшие сроки. Из Мукачево поездами пассажиры
смогут отправиться в Венгрию, а затем - в Словакию, Румынию и другие страны. Из
поездов, которые будут прибывать в Мукачево по евроколее из Европы, пассажиры смогут
делать удобную пересадку на другие поезда, курсирующие по широкой колее по Украине", говорится в сообщении. На данный момент евроколея существует от границы до города
Мукачево и используется только для грузовых перевозок. Евроколея расположена в
трехстах метрах от вокзала. Поэтому на первом этапе предусматривается строительство на
ст. Мукачево пассажирской платформы для поездов евроколеи возле существующей колеи
шириной 1435 мм. Это позволит организовать движение поездов в Венгрию (Будапешт,
Захонь), а затем - в Словакию (Кошице, Братислава) и Румынию (Сату-Маре). Таким
образом появится возможность начать движение поездов в Европу в кратчайшие сроки.
Железнодорожники сейчас активно обсуждают этот проект с местной властью Мукачево, а
также с транспортниками Венгрии. С властью Мукачево также обсуждается возможность
ремонта автомагистрали, ведущей к этой платформе.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
В травні 2018 року Бескидський тунель буде
введено в експлуатацію
21.11.2017

В інтерв’ю Data.ua держсекретар Міністерства інфраструктури Андрій
Галущак розказав, що 25 травня 2018 року “Укрзалізниця” планує ввести в
експлуатацію Бескидський тунель.
Тунець має пришвидшити доставку вантажів з України до Європи в два рази,
повідомляє Національний промисловий портал. Після завершення будівництва пропускна
здатність тунель збільшиться з 47 до 100 пар потягів за добу, а швидкість проходження
зросте з 15-40 км/годину до 60-70 км/годину. Бескидський тунель побудований в 1886 році
і вже вичерпав свій експлуатаційний ресурс, крім того його слабка пропускна здатність
накладає обмеження на весь міжнародний транспортний коридор. Бескидський тунель –
єдиний одноколійна ділянка на всій довжині V Критського коридору, що проходить по
території Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини, України та Росії (Трієст-ЛюблянаБудапешт-Братислава-Ужгород-Львів).
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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Національна поліція проводить близько 50 обшуків в шести регіонах
по справі зловживань у особливо великих розмірах і злочинній змові з
метою корупційних доходів.
"Підозрюються громадяни Дубневичі, Михальчук, Костюк і інша весела гопкомпанія", - написав міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у
Facebook. "Правоохоронці запевняють, що йдуть до кінця і на жодні компроміси не згодні", додав Омелян. Як відомо, низка пов’язаних із Дубневичами людей працює на керівних
посадах в "Укрзалізниці", компанії, пов'язані з братами, виграють мільйонні тендери на УЗ.
Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України розслідує
кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії
братів Дубневичів. Зокрема, більше року НАБУ проводить розслідування у відношенні
високопоставлених чиновників "Укрзалізниці", які в обхід системи закупівель Prozorro
через підвідомче підприємство "Коростенський завод залізобетонних шпал" закуповували
продукцію за завищеними цінами у належних Дубневичам фірм, у результаті чого залізниці
було завдано збитків на 26 млн грн. На початку квітня НАБУ провело обшук в офісах
компаній, які належать братам Дубневичам, однак про результати обшуку нічого невідомо.
Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та
серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і
величезна кількість зареєстрованого них і членів їх сімей нерухомого майна. Зокрема, брати
Дубневичи виявилися лідерами серед українських політиків за кількістю задекларованих
готівкових коштів. Богдан Дубневич задекларував 11,5 млн дол., його дружина Тетяна має
137,1 мільйонів гривень. Ярослав Дубневич зберігає готівкою 8 мільйонів 230 тисяч
доларів США, 2 млн 780 тисяч євро та 5 мільйонів гривень готівкових коштів. Нинішній
член правління "Укрзалізниці" Сергій Михальчук у 2009-2011 роках був заступником
гендиректора "Укрзалізниці" Михайла Костюка. Останній відомий тим, що запатентував
разом із Дубневичами рейкові скріплення, за які УЗ щороку сплачувала мільйони гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
На последней электричке: Как УЗ будет обновлять
пригородные поезда?
16.11.2017

Видео о том, как пассажиры толкают остановившийся дизель-поезд
сообщением Ивано-Франковск - Рахов, уже успело стать вирусным. Об этом
пишет Александра Ярославская на портале cfts.org.ua
И хотя в "Укрзализныце" говорят, что случай произошел еще весной - при старом
руководстве, к сожалению, остроты проблемы это не снимает - это далеко не единичная
ситуация выхода региональных и пригородных поездов из строя, ведь их парк в УЗ - в
наихудшем состоянии. Но при этом, они остаются одним из самых востребованных видов
ж/д транспорта - ежегодно пригородные поезда перевозят около 350 млн пассажиров. Это,
например, почти 80% всех пассажирских перевозок УЗ и почти 25% всех перевозок страны.
Почему пригородные поезда оказались в такой ситуации и как компания собирается
решать эту проблему?
В старом парке. Парк пригородных поездов УЗ состоит из электричек, рельсобусов,
дизель-поездов и поездов, которые сформированы из обычных пассажирских вагонов с
сидячими местами под локомотивной тягой. На направлениях с низким спросом может
ходить даже один вагон, который тянет тепловоз. В инвентарном парке УЗ - 290 составов
электропоездов, 150 составов дизель-поездов и 14 рельсобусов. Примерно 12% электричек
и около 30% дизель поездов и 35% рельсобусов на маршруты не выходят. Статистики по
поездам в составе обычных вагонов под локомотивной тягой нет. В среднем в сутки на
пригородных маршрутах курсирует около 1370 поездов. Самые новые из них - рельсобусы.
Первые два УЗ закупила в 2005 году. Почти все - производства польской Pesa. С остальным
парком все намного хуже. Например, большая часть электро- и дизель-поездов была
построена еще на Рижском вагоностроительном заводе и венгерском заводе MAVAG. Сейчас
возраст этих поездов перевалил за 40 лет. "Свыше 70% парка электричек исчерпали свой
нормативный срок эксплуатации, износ парка достигает 85%. Парк дизель-поездов
изношен на 97%", - приводят цифры в ПАО УЗ. По оценкам специалистов железной дороги,
неотложного обновления требует 70 составов электропоездов постоянного тока, 23 состава
поездов переменного тока и 55 составов дизель-поездов. Но это весьма непростой момент
- свои расчеты УЗ ведет, опираясь на официальную статистику - количество перевозимых
пассажиров и загрузку поездов. Средняя загрузка электричек - 60%, у рельсобусов, в
зависимости от направления, - 30-70%. Но эти цифры могут сильно отличаться от
реальности - автоматизированного учета пассажиров нет. Например, в прошлом году на
Юго-Западной железной дороге составы пригородных электричек Киева сократили с 10 до
8-6 вагонов и столкнулись с перегрузкой поездов. По официальным отчетам, эти
электрички ходили не полностью заполненными.
Хуже всех. Пригородные поезда - наиболее запущенное подразделение железной
дороги - за последние 15 лет УЗ приобрела не менее 50 электропоездов постоянного и
переменного тока, семь дизель-поездов и 14 рельсобусов. Это больше, чем, например,
остальных пассажирских поездов, но в контексте перевозимых пассажиров - масштабы не
сопоставимы. В соответствии с законодательством, помимо УЗ, финансово участвовать в
покупке подвижного состава для пригородных перевозок на железной дороге должны и
местные власти. Также, финансировать такие покупки деньги должно и правительство - из
госбюджета Украины. "Но деньги на обновление подвижного состава не выделяются ни из
государственного, ни из местного бюджета", - сетуют в УЗ. За всю современную историю на
железной дороге был только один случай, когда в покупке подвижного состава принимали
участие местные власти - в 2012 году из бюджета АР Крыма выделили часть денег на
покупку рельсобуса PESA. К тому же пригородные перевозки - это самое убыточное
направление железной дороги. Как сообщают в УЗ, себестоимость затрат на услуги
перевозки пассажиров в дальнем сообщении за 1 полугодие 2017 года составляет 49,7
копейки за один пассажиро-километр, а в пригородном сообщении - 106,1 коп.
"Действующие тарифы на пассажирские перевозки в дальнем сообщении пока ниже
себестоимости в среднем в 3 раза, а в пригородном сообщении - в 7-8 раз", - отмечают в
компании. "Проблема расчета себестоимости перевозок - достаточно больная для УЗ, ведь
есть очень много вопросов к аллокации затрат. Но даже если проигнорировать этот аспект,
очевидно, что потери УЗ в пригородном сегменте часто вызваны неадекватно низкой
стоимостью перевозок (по сравнению с маршрутками и автобусами, например), а также
отсутствием действенного контроля за оплатой проезда", - говорит руководитель
экспертного направления ЦТС-Консалтинг Андрей Шкляр. В прошлом году пассажирские
перевозки принесли железной дороге почти 7 млрд гривен убытков, в которых на долю
пригородных перевозок пришлось около 4,7 млрд гривен. Есть и другие проблемы сложности с упомянутым подсчетом реально провезенных пассажиров и компенсацией за
провоз льготной категории граждан. Если верить статистике УЗ, около 70% пассажиров
пригородных поездов - льготники. Совокупный долг перед железной дорогой бюджетов
разных уровней за перевозку льготных категорий граждан превышает миллиард гривен.
Задолженность тянется еще с 2012 года.
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Поставить на рельсы. Для того, чтобы решить проблемы с пригородным
сообщением железной дороге, по словам экс-замминистра инфраструктуры Александра
Кавы, в ближайшие годы потребуется около сотни дизель-поездов и около трех сотен
электропоездов. "Ориентировочная стоимость одного состава электропоезда переменного
или постоянного тока составляет 440-450 млн грн, а дизель-поезда - 200 млн. грн", говорят в УЗ. Это значит, что железной дороге на обновление парка пригородных поездов
понадобится около 153,5 млрд грн. В инвестплане УЗ на 2017-2021 годы запланировано
потратить на пассажирские поезда 34 млрд гривен, из которых 3,5 млрд пойдут на закупку
дизель-поездов и около 11 млрд грн - на закупку электропоездов. Кроме этого, в УЗ решили
сделать акцент на ремонте и модернизации старого подвижного состава - на эти цели
компания планирует к 2021 г. потратить около 10 млрд грн. В конце лета т.г. сообщалось,
что железная дорога отремонтировала 80 вагонов пригородных поездов (восемь составов),
что обошлось ей в 265,3 млн грн. В планах до конца года - отремонтировать 93 секции
электропоездов, еще 159 секций будут охвачены капремонтом в 2018 г. Такая, например,
модернизированная электричка ходит по маршруту Киев-Фастов - на ее преображение и
ремонт УЗ потратила около 46 млн млн гривен (стоимость ремонта секции, состоящей из
двух вагонов, - 8,7 млн гривен). Подобный ремонт, говорят железнодорожники, может
продлить срок эксплуатации минимум на 6 лет. Еще один вариант - закупка б/у
подвижного состава из Европы - в УЗ подтвердили, что рассматривают такую возможность.
А министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщил о том, что немецкий Deutsche Bahn
может продать Украине "по остаточной стоимости" 100 подержанных региональных
дизель-поездов. В то же время, на одном из недавних заседаний правительства премьерминистр Владимир Гройсман напомнил министру инфраструктуры об опыте Винницы с
получением швейцарских трамваев и попросил проработать над тем, чтобы немецкий б/у
подвижной состав достался Украине бесплатно. Как бы там ни было, с 9 ноября в Германии
находится группа специалистов УЗ и МИУ, которая изучает немцкие поезда на предмет
возможности использования в Украине. "По качеству вопросов нет - оно выше, чем в
Украине. Что касается переоборудования, то это тоже не проблема. Окончательное решение
мы примем после ознакомления с документацией", - заявил Владимир Омелян, и уже успел
поделиться фотографиями осмотренного подвижного состава. О каких именно поездах
идет речь, официально еще не сообщали. Но, скорее всего, речь идет о модели DB-Baureihe
628. "Два поколения 1985 и 1992, а также следующая серия 1995. Почти все находятся в
консервации с 2008 года, после завершения большой электрификации", - написал
Александр Завгородний, и.о руководителя УЗ с июля 2015 по март 2016 г. Baureihe 628 (а
также модели 928, 629) - серия дизельных многоцелевых поездов компании Deutsche Bahn,
которые могут использоваться как в двухвагонной комплектации, так и в составе
нескольких вагонов. Часть подвижного состава находится на консервации, но многие
единицы еще используются на неэлектрифицированных участках немецкой железной
дороги. "Эти поезда используют колею шириной 1435 мм, а стандартная ширина колеи,
которую используют в Украине - 1520 мм, поэтому немецкие нужно будет адаптировать
под наши дороги. Главный вопрос - во сколько обойдется адаптация и текущее техническое
обслуживание", - говорит Дмитрий Власенко, транспортный эксперт. В УЗ воздерживаются
от оценок, сколько могут стоить подобные работы - говорят, для этого, как минимум,
нужно провести расчеты и комплекс приемных испытаний. Игорь Козачок, главный
инженер Жмеринского вагоноремонтного завода ООО "Экспресс" говорит: "Вопрос в том,
что потребуется сменить - колесные пары или тележку. На стоимость влияет много
факторов - нужно видеть чертежи. Но, в любом случае, технически провести такие работы
несложно, недолго и точно не так дорого, как купить новый поезд".
Читать полностью (инфографика)>>>
© Александра Ярославская
По материалам cfts.org.ua
Кто зарабатывает на вагонах ЕБРР
в Украине
17.11.2017

Украинская компания "Интерлизинвест" была создана в 2005 г. В
сентябре 2011-го эта компания заключила с Европейским банком
реконструкции и развития кредитный договор и получила 90 миллионов
долларов для закупки и дальнейшей эксплуатации 2387 железнодорожных
грузовых вагонов.
80% устаревшей техники. Заказы на производство вагонов были размещены на
украинских заводах: государственном "Укрспецвагон", а также частных КВСЗ, Стахановском
ВСЗ и Дизельном заводе. "На тот момент более 80% общеукраинского парка вагонов были
морально и физически устаревшими, более 60% вагонов эксплуатировалось более 20 лет,
хотя нормативный срок эксплуатации вагонов - от 15 до 22 лет в зависимости от типа
вагона, что не обеспечивало спрос отечественной промышленности и сельского хозяйства
на качественные перевозки", - говорится на сайте "Интерлизинвеста". Таким образом,
"Интерлизинвест" стал одной из крупнейших операторских компаний в Украине. Однако
осенью 2014 года фирма подверглась рейдерской атаке со стороны компании "Веста
Сервисез Лтд".Как отмечается в материалах расследования Генеральной прокуратуры
Украины по факту рейдерства, с помощью поддельных документов неизвестные лица
изменили учредителей и руководство ООО "Интерлизинвест". Таким образом, злоумышленники незаконно получили возможность владеть, пользоваться и распоряжаться
имуществом предприятия, а также денежными средствами, расположенными в банковских
учреждениях. Компанию "Веста", на которую по подложному документу оформили
"Интерлизинвест", СМИ относят к орбите бизнесмена Геннадия Корбана, входящего в
окружение олигарха Игоря Коломойского. Во всяком случае при обыске в доме Корбана
сотрудники Генпрокуратуры в 2015 году нашли документы, в которых упоминаются
детали, связанные с захватом "Интерлизинвеста". Интересно то, что ГПУ подозревает
сговор рейдеров с отдельными сотрудниками Европейского банка реконструкции и
развития. Дальнейшие события показали, что такая версия имеет право на жизнь.
ЕБРР выиграл, но проигрывает. Параллельно с попыткой захвата "Интерлизинвеста" ЕБРР начал судебную тяжбу по вопросу взыскания залогового имущества (более
2000 вагонов) по кредиту. Ведь из-за рейдерского захвата компания не могла его
обслуживать. В результате три инстанции решили спор в пользу банка. Высший
хозяйственный суд 3 августа 2016 года оставил в силе вердикт Хозсуда Днепропетровской
области, который взыскал весь железнодорожный парк "Интерлизинвеста" в пользу ЕБРР.
На время судебных разбирательств вагоны были переданы в управление компании
"Спецвагон Транслизинг" (код 36147637). Эта малоизвестная фирма принадлежит
кипрской компании Javvier Investments Limited. Представителям "Интерлизивеста" в январе
2017 года удалось вывести вагоны из ее управления. Однако, повторимся, в дальнейшем
суды все же заняли позицию ЕБРР. После того как банк официально получил в качестве
залога все вагоны "Интерлизинвеста", он оформил их на ряд своих компаний - "Креа 1
Юей" (код 40973746), "Креа 2 Юей" (код 41032924), "Креа 3 Юей" (код 41033231) и "Креа 4
Юей" (код 41071743). Все они принадлежат кипрской фирме Crea I Holdings Limited. Эти
компании также объединяет персона директора - партнера юридической фирмы
"Арцингер" Александра Плотникова. Представители ЕБРР утверждают, что холдинг "Креа"
был создан самим банком с целью управления парком вагонов. Однако, по их словам, из-за
отсутствия опыта в этом бизнесе холдинг пользуется услугами ООО "Спецвагон
Транслизинг", которому вагоны уже передавались во время судов. Однако интересно то,
что новые собственники вагонов не являются плательщиками НДС, соответственно их
ежегодный оборот составляет не более 1 миллиона гривен. Это в сотни раз меньше того
фактического дохода, который должны получать собственники вагонов от их
эксплуатации. Можно предположить, что в отношениях ЕБРР с операторами вагонов либо
существуют наличные расчеты, либо операторы просто не платят ЕБРР за их эксплуатацию.
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Российский след. Львиная доля вагонов, которые должны приносить прибыль ЕБРР
(а по документам налоговой отчетности ее нет), используется компаниями "ЕвразТранс
Украина" (код 36161908) и "Трансгарант-Украина" (код 32667198) - 1772 штуки суммарно.
"ЕвразТранс Украина" принадлежит голландской Palmrose B.V. Это 100% дочка российской
группы "Евраз", мажоритарным акционером которой является российский олигарх Роман
Абрамович. "Трансгарант-Украина" – дочка российской компании "Трансгарант", входящей
в группу FESCO. Крупнейшими акционерами этой группы являются российские бизнесмены
Зиявудин Магомедов и Марк Гарбер. Магомедов входит в ТОП-100 богатейших бизнесменов
РФ. Российский оппозиционер Алексей Навальный утверждал, что этот человек оплачивал
отдых Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина. Также в
его компании, по словам Навального, работает сын Пескова. Гарбер ранее работал
директором известной компании по управлению активами Fleming Family and Partners. В
начале 2000-х его обвиняли в причастности к продаже украинского оружия в Югославию во
время войны 90-х годов. По этому делу он проходил вместе со своим партнером по
нефтяному бизнесу Александром Жуковым, тестем упомянутого выше Романа Абрамовича.
Интереснейший нюанс - холдинг "Креа", созданный для управления вагонами ЕБРР,
оператор "Спецвагон Транслизинг" и "Трансгарант-Украина" Магомедова - Гарбера
могут быть напрямую связаны. Управление финансовых расследований Государственной
налоговой инспекции в Печерском районе Киева расследует дело по факту уклонения от
уплаты налогов ДП "Трансгарант-Украина" в 2014-2016 годах. Согласно одному из
определений суда в рамках этого расследования, которое опубликовано в Едином реестре
судебных решений, следователи получили санкцию на обыск в офисе "ТрансгарантУкраина" на улице Деловой в Киеве. В этом офисе, как говорится в документе, они
обнаружили пакет документов кипрской компании Javvier Investments Limited, которая
владеет фирмой "Спецвагон Транслизинг". Напомним, ей через суд передавалось
управление вагонами "Интерлизинвеста". И в том же офисе был найден и изъят бланк
формата А4 с мокрым оттиском печати и подписью директора ООО "Креа 1 Юэй" (код
40973746) - компании, которую якобы создал ЕБРР. Кстати, о директоре холдинга "Креа".
Как уже говорилось, Александр Плотников является партнером юридической фирмы
"Арцингер". Как писала нардеп Татьяна Черновол, эта компания защищала интересы
"Роснефти", которая контролируется окружением президента РФ Путина.
Вопрос принимает новый оборот. Учитывая представленные факты, можно
предположить, что сейчас вагоны "Интерлизинвеста" используются в интересах
бизнесменов, близких к российской власти, а ЕБРР не получает за это положенную
прибыль. Нельзя исключать и того, что отдельные сотрудники этой дорожащей своей
репутацией финансовой институции "крышуют" вагонный бизнес. Напомним, что в
истории ЕБРР есть весьма нелицеприятные факты злоупотреблений его чиновников,
работавших на российском рынке. Чего стоит упомянутое в открытых источниках
уголовное дело в отношении бывшего директора от Российской Федерации, Беларуси и
Таджикистана в ЕБРР Елены Котовой. 16 июня 2014 года суд города Москвы признал ее
виновной в покушении на коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством (ч. 3 ст.
30 и ч. 4 ст. 204 УК РФ), и приговорил к 5 годам лишения свободы условно. Вопрос
ответственных за убытки ЕБРР в вагонном бизнесе в Украине принимает новый оборот, но
понимают ли это в центральном лондонском офисе банка?
Читать полностью >>>
По материалам kp.ua
ПАО "Укрзализныця" созвала собрание держателей
евробондов на $500 млн.
24.11.2017

ПАО "Укрзализныця" созвало на 10:00 8 декабря т.г. собрание
держателей евробондов на 500 млн долларов с целью дополнительного
рассмотрения вопросов реструктуризации внутренней задолженности.
На собрании держателей евробондов будет рассматриваться вопрос утверждения
держателями отказа от условия кросс-дефолта в связи с реструктуризацией определенной
внутренней задолженности. Держателям еврооблигаций, которые поддержат смягчение
условий ПАО намерено выплатить 4 доллара за каждые $1 тыс. номинала еврооблигаций.
Требуемый кворум составляет два или более лиц, владеющих в общей сложности двумя
третями ценных бумаг, при этом, для вступления в силу изменения должны быть одобрены
не менее 3/4 голосов. В случае отсутствия кворума 8 декабря повторное собрание
держателей ценных бумаг будет перенесено на 22 декабря. Как сообщалось, ранее
"Укрзализныця" заявляла о намерении обратиться к держателям еврооблигаций-2021 с
просьбой внести изменения в документы в связи с необходимостью урегулирования
задолженности. 2016 г. ПАО "Укрзализныця" закончило с прибылью 303 млн грн (2015 г.
общество закончило с убытком 16,8 млрд грн). ПАО "Укрзализныця" начало свою
хозяйственную деятельность с 1 декабря 2015 г. В состав "Укрзализныци" входят Донецкая,
Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также
другие предприятия и организации единого производственно-технологического
комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
 КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
 МЕТРОПОЛІТЕН

Віталій Кличко підписав угоду про співробітництво з китайським
консорціумом щодо будівництва 4-ї гілки метро
22.11.2017

Мер Києва Віталій Кличко та заступник голови правління China Pacific
Construction Group Го Уін підписали угоду про співпрацю щодо реалізації
проекту із будівництва четвертої лінії метро у Києві.
Угода підписана між КМДА та китайським консорціумом, до якого входять компанії
China Railway International Group Co., Ltd. та China Pacific Construction Group with China
Railway International Group Co., Ltd. Угода передбачає створення робочої групи із
українських та китайських спеціалістів, яка розробить оптимальні технічні та фінансові
рішення для реалізації проекту. Вартість будівництва оцінюють у 2 млрд доларів США, при
цьому 85% від прогнозованої вартості проекту буде забезпечено за рахунок кредиту від
китайських фінансових установ. «Можливість залучення цього кредиту розглядається
Україною із наданням державної гарантії на повернення кредитних коштів. Термін
повернення кредиту – від 15 до 20 років. При цьому процентна ставка буде предметом
переговорів», – наголосив мер. Проект передбачає будівництво нової лінії метрополітену
протяжністю майже 18 км з 13-ма станціями. Також буде побудована пересадочна лінія
протяжністю 1 км між кільцевою електричкою та новою четвертою лінією. Передбачається,
що термін будівництва – 5 років. Го Уін, який підписав угоду від імені китайської сторони,
подякував Віталію Кличку за підтримку у реалізації цього проекту. «Після року наших
спільних зусиль ми можемо підписати офіційну угоду. Ми маємо гарний досвід розбудови
метро у всьому світі. Ми знаємо, що 4 гілка метро є нагальною для Києва, адже наш проект
має зв’язати обидва береги Дніпра та нарешті вирішити транспортні проблеми масиву
Троєщина», – наголосив Го Уін.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua

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

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

 ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА

Компания "Vodafone Украина" в III кв. увеличила виручку
на 3,7% и чистую прибыль на 16,3%
15.11.2017

Менеджмент Рината Ахметова загоняет
“Укрпочту” в убутки
14.11.2017

Государственная компания “Укрпочта” в третьем квартале 2017 года
увеличила убыток до 415,5 млн грн. Об этом со ссылкой на квартальную
отчетность компании передает Экономическая правда.
Во втором квартале отрицательный финансовый результат составлял 360 млн грн. А
еще год назад компания была прибыльной - ее прибыль составляла в этот период почти 7
млн грн. Доход от реализации продукции составил 3,697 млрд грн при себестоимости в
3,748 млрд грн, валовый убыток - 50,8 млн грн. В конце октября ”Укрпочта” распространила
пресс-релиз о своей квартальной отчетности, но умолчала об убытке. Компания сообщила,
что чистый доход от реализации продукции вырос на 36,3% до 1,4 млрд грн, операционная
прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизационных отчислений составила 48,2
млн грн. Отметим, ПАО "Укрпочта" планирует выпуск процентных облигаций серий "А""С" на общую сумму 600 млн грн. НКЦБФР приняла решение зарегистрировать выпуск и
проспект эмиссии 6 ноября 2017 г. Облигации выпустят номиналом 1 тыс. грн, в серия "А"
будет 1,5 тыс. шт., серии "В" - 2 тыс. шт. и серии "С" - 2,5 тыс. шт. Другие условия выпуска в
сообщении не уточняются. Указывается, что решение о выпуске облигаций принято
Министерством инфраструктуры 21 сентября 2017 г. Напомним, что ”Укрпочта” с 1 января
поднимет цены на почтовые услуги на 16%. Ранее сообщалось, что “Укрпочта” обещает
повысить зарплаты сотрудникам до $300-500. Руководитель “Укрпочты” Игорь Смелянский
- выходец из ПУМБа Рината Ахметова и занимался там поглощениями других финансовых
учреждений Так, в 2010-2011 гг. он руководил поглощением Энергобанка банком ПУМБ,
“которое стало успешным в очень короткие сроки”. Впрочем, такого поглощения никогда
не было, а сам Энергобанк сейчас ликвидируется ФГВФЛ. Зато в эти годы ПУМБ поглотил
Донгорбанк. В биографии также отмечается, что в 2014 г. И.Смелянский вернулся в ПУМБ,
чтобы “помочь со слиянием с банком “Ренессанс Кредит”, а также рассмотреть возможность
объединения с другими банковскими системами, но из-за напряженной общественнополитической ситуации это направление работы не могло развиться”. Второй ключевой
менеджер - финдиректор “Укрпочты” Александр Чернявский стал в 2013 г. финдиректором
“Укртелекома” после покупки этой телеком-монополии Ринатом Ахметовым. Наконец,
заместителем гендиректора “Укрпочты” по IТ прошлым летом был назначен Сергей
Галаган, который c 2013 по 2016 год был IТ-директором ООО “Метинвест Холдинг”.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Власні поштомати і дитяча зона: «Нова Пошта» відкрила
відділення нового формату
23.11.2017

Інноваційне відділення «Нова Пошта» №111 для приймання-видачі
відправлень вагою до 30 кг відкрилося у київському ЖК «Новопечерські
Липки» (вул. Драгомирова, 17).
Головна особливість відділення – це зона самообслуговування на базі поштоматів
власної мережі «Нова Пошта». Поштомати №3006, 3007 і 3008 у відділенні №111 містять 80
комірок для видачі посилок та надають можливість оплатити послугу доставки. Мета
відділення нового формату – зробити популярнішим безконтактний сервіс доставки, коли
клієнти отримують відправлення у поштоматі, а оператори переважно консультують їх з
питань доставки. Інтер’єр локації покликаний пришвидшити сервіс і зробити його
комфортнішим. Команда відділення працює за поліпшеною схемою вантажообміну між
клієнтською та внутрішньою зонами: завдяки спеціальним «віконцям» операторам не
потрібно залишати робоче місце. Використовується нове обладнання – пересувні стелажі
для приймання відправлень, ергономічні стенди для зберігання посилок і різних видів
пакуванння. Крім того, робочі місця операторів оснащені вбудованими електронними
вагами. Завдяки сучасному обладнанню оператори швидше ідентифікують посилку і
прискорюють обслуговування відвідувачів. Для зручності клієнтів у приміщенні є невелика
дитяча зона. Зони самообслуговування на базі власних поштоматів компанії облаштовані
ще у 14 відділеннях в Києві. Перелік адрес локацій, що регулярно оновлюється, знаходиться
за посиланням. Надалі в компанії продовжать облаштовувати такі зони в мережі відділень.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «Нова Пошта»

ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Компания "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") по итогам
июля-сентября 2017 г. вышла на показатель выручки 2,97 млрд грн, что
на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2016 г.
Согласно пресс-релизу украинского оператора, увеличение доходов было обеспечено
за счет наращивания выручки от передачи данных на 72% – до 969 млн грн. МТС указывает,
что за отчетный период увеличила чистую прибыль в Украине на 16,3% - до 0,52 млрд грн.
Показатель OIBDA в третьем квартале увеличился на 14,8% – до 1,23 млрд грн, а
операционная прибыль – на 17,6%, до 0,55 млрд грн. Абонентская база "Vodafone Украина"
в отчетном периоде оставалась неизменной, и на конец сентября компания обслуживала
20,8 млн абонентов. Компания добавляет, что за 3 месяца увеличила 3G-покрытие еще на
300 населенных пунктов, в которых проживает 1,2 млн человек, в целом доведя его до 72%
от всего населения страны. Согласно отчету, капитальные инвестиции увеличились в 2,2
раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. – до 1,04 млрд грн. Выручка компании в
Украине за январь-сентябрь 2017 г. увеличилась к аналогичному периоду 2016 г. на 4,3% –
до 8,72 млрд грн. при росте капитальных инвестиций на 74,5% – до 2,81 млрд грн. Согласно
отчету, OIBDA за 9 мес. увеличилась на 40,6% – до 3,8 млрд грн, операционная прибыль – на
74,1%, до 1,7 млрд грн, а чистая прибыль – на 66,9%, до 1,58 млрд грн. …
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
Почему выросли тарифы
Vodafone RED?
16.11.2017

Недавно “большая тройка” мобильных операторов Украины
огласила финансовые результаты за третий квартал 2017 г. Об этом пишет
сайт itc.ua с ссылкой на LIGA.net
При этом довольно неожиданно средний чек за услуги связи в месяц (ARPU) у
Vodafone оказался ниже, чем у Киевстар и lifecell, хотя именно последнюю компанию
традиционно считают главным дискаунтером украинского мобильного рынка. Почему
Vodafone довольствуется малым, несмотря на ряд недавних повышений в своих тарифах, и
собирается ли и дальше играть роль самого доступного оператора, разбиралось издание
LIGA.net. Напомним, что образ мобильного дискаунтера в Украине обычно ассоциируется с
третьим по величине игроком lifecell, так как этот оператор последним вышел на рынок и
старался привлечь низкими расценками молодежь и переманить клиентов у конкурентов.
Однако вот уже как несколько лет подряд между тарифами большой тройки не было
заметно значительной разницы и средний чек в месяц с каждого абонента у них
практически совпадал. Вплоть до недавнего времени – после отчета за третий квартал
стало понятно, что ARPU Vodafone составил 47,5 грн, тогда как компании Киевстар и lifecell
в среднем собирают со своих абонентов на на 2,5-3 грн больше. В самом Vodafone
объяснили разницу в среднем чеке тем, что оператор меньше всех повышает цены в старых
тарифах. Однако в середине второго квартала расценки в основной линейке Red компании
таки подросли в среднем на 40%. Это была первая значительная коррекция с конца 2015
года, когда в то время еще “МТС Украина” подписала договор об использовании бренда
Vodafone в Украине. Во втором квартале Vodafone вывел на рынок условно безлимитный (3
ГБ в день, потом скорость снижается) 3G-пакет за 75 грн в месяц. Это значительно меньше,
чем безлимит от конкурента – Киевстар, в котором хотя и нет дневных ограничений, но и
стоит он в два раза дороже – 155 грн. В свою очередь у бывшего самого доступного
оператора lifecell за год средний чек вырос очень заметно – на 18%, до 50,4 грн. В отчете
указаны две причины: увеличение потребления 3G и растущее количество абонентов,
использующих более дорогие тарифы. В начале четвертого квартала оператор Vodafone
Украина все же повысил стоимость своих самых дешевых предложений Light+ и Red XS на 5
и 10 грн – до 40 и 50 грн в месяц, так как до повышения они оставались самыми низкими
расценками на рынке. Чуть позже тарифы поднялись и в более дорогих пакетах Vodafone
RED S, RED M и RED L. Минимальный тариф у Vodafone (40 грн) сейчас все равно меньше,
чем у Киевстар (45 грн – “Безлим Разговоры”) и равен по цене бюджетному тарифу “Звонки
Всем” от lifecell, который не включает в себя 3G-пакет. Интересно, что заметный рост датапотребления у Vodafone (доходы от мобильного интернета у компании в третьем квартале
2017 года выросли на 72% по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого
года – до 969 млн грн) не привел к такому же росту ARPU. В связи с этим стоит отметить,
что сеть Vodafone по-прежнему работает в Донецке и Луганске и обслуживает около 2 млн
SIM-карт. Там нет 3G, а соответственно, нет и дополнительных доходов, которые приносит
операторам мобильный интернет. Показательно, что самый дешевый чек также не помог
Vodafone увеличить абонентскую базу – в последнее время она практически не меняется и
составляет 20,8 млн SIM-карт.
Читать полностью >>>
По материалам itc.ua

Cуд лишив Ахметову річну відстрочку на виплату
для Ощадбанку 1 млрд грн боргу

Оператор Giraffe, принадлежащий И.Литовченко,
таки решился на 4G

14.11.2017

Київський апеляційний госпсуд 1 листопада по справі №910/3816/16
відмовився задовольнити клопотання Ощадбанку про скасування річної
відстрочки, яку Госпсуд м. Києва 02.08.2017 надав для ТОВ «ЕСУ».
«Скрутний фінансовий стан ТОВ «ЕСУ» підтверджується його фінансовою звітністю
за 2016 рік та І квартал 2017 року, при цьому, негайне виконання оскаржуваного рішення
призведе до банкрутства останнього. Враховуючи доводи відповідача та можливі негативні
наслідки, які будуть при негайному виконанню рішення суду, колегія суддів вважає
обґрунтованим та правомірним висновок суду першої інстанції», - йдеться в постанові
Київського апеляційного госпсуду від 01.11.2017. Як писав Finbalance, 14 вересня Госпсуд м.
Києва частково задовольнив позов Ощадбанку до ТОВ «ЕСУ» в ще одній справі –
№910/8153/17 – та вирішив стягнути з відповідача 851 млн грн заборгованості за
облігаціями (у т.ч. основна сума боргу, пеня, інфляційні втрати). Разом з тим, і в цьому
випадку суд відстрочив виконання цього рішення на один рік. Згідно з судовими
матеріалами, Ощадбанк у 2013 році придбав 2 млн облігацій ТОВ «ЕСУ» номінальною
вартістю 2 млрд грн (загальний випуск становив 4,6 млрд грн). На момент звернення з
позовом у власності держбанку були 839,1 тис облігацій компанії-відповідача, які не були
своєчасно погашені (це мало б відбутися в березні поточного року). Додамо, що 28 серпня
Госпсуд м. Києва порушив провадження в справі №910/14130/17 за позовом Ощадбанку до
ТОВ «ЕСУ» щодо стягнення ще 1,1 млрд грн. Як третя особа в справі фігурує ПАТ
«Укртелеком». Також Госпсуд м. Києва розглядає ще одну справу - №910/8734/17 - за
позовом Ощадбанку до ПАТ «Укртелеком» щодо стягнення 1,1 млрд грн. При цьому
«Укртелеком» подав зустрічний позов – «про визнання дій неправомірними та зобов’язання
вчинити дії». Як третя особа в цій справі фігурує ТОВ «ЕСУ». Згідно з судовими матеріалами,
із вказаної суми позовних вимог 1,04 млрд грн фінансова дебіторська заборгованість за
договором купівлі-продажу цінних паперів №6026-ДД/2015 від 15.09.2015; 48,2 млн грн пеня; 5,4 млн грн - 3% річних; 9,3 млн грн - інфляційні втрати.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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22.11.2017

Компания Интеллеком, работающая под брендом Giraffe, обратилась
в Нацкомиссию по вопросам регулирования связи и информатизации. Она
сообщила, что готова пойти на конверсию радиочастот в 2,345-2,4 ГГц.
Оператор владеет в этом диапазоне общенациональной лицензией на полосу в 55
МГц и использует ее для организации беспроводного интернет-доступа в устаревшем
стандарте Wimax. У него всего несколько десятков тысяч абонентов. Владелец Giraffe основатель крупнейшего мобильного оператора Киевстар Игорь Литовченко. Чтобы
развиваться дальше, Giraffe позарез нужна лицензия на современный стандарт LTE (4G). Но
просто так переоформить бумажку на новую технологию нельзя (хотя Игорь Литовченко и
пытался). Нужно сдать частоту регулятору, а потом при желании выкупить уже новый
документ на государственном тендере. Игорь Литовченко покинул Киевстар в 2014 году. А
весной 2016 года стало известно, что он стал основным акционером Giraffe. Его главной
идеей на тот момент было получить от государства 4G-лицензию без конкурса, в обмен на
обязательства инвестировать в украинскую инфраструктуру сотни миллионов долларов.
Якобы от арабских инвесторов. Но глава регулятора Александр Животовский занял тогда
жесткую позицию: новая лицензия только через тендер и на общих условиях. Giraffe
прислала в НКРСИ не одну заявку на переоформление своей лицензии без тендера. Но
около года назад компания прекратила все попытки получения преференции. Казалось,
Литовченко оставил эту идею. Регулятор тем временем провел подготовку к основным
двум конкурсам, в которых заинтересована большая тройка - Киевстара, Vodafone Ukraine и
lifecell. И уже даже объявил дату проведения первого. 23 января будут разыграны 7 лотов в
диапазоне 2,6 ГГц. На конверсию эксклюзивной лицензии в этом спектре пошла компания
ММДС Украина Рината Ахметова. И совсем не даром. Она получит до 500 млн грн
компенсации от государства в случае успешного завершения аукциона. Весной НКРСИ
собирается провести второй конкурс - на частоты в диапазоне 1,8 ГГц….
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 оштрафував найбільшого українського
мобільного оператора

Фонд держмайна передасть китайській
BOCE акції УБРР
24.11.2017

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував найбільшого
мобільного оператора - компанію Київстар на суму 54,4 тис. грн. Про це
йдеться в повідомленні відомства.
Так, Київстар оштрафований за порушення законодавства про захист економічної
конкуренції у вигляді ненадання інформації Антимонопольному комітету на вимогу
державного уповноваженого Комітету у встановлений ним термін. Київстар - найбільший
український оператор мобільного зв'язку, який обслуговував на кінець червня цього року
26,1 млн абонентів. Його виручка за перше півріччя 2017 року збільшилася на 10,8% в
порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 7,9 млрд грн. Акціонер Київстару - група
Veon Ltd. (раніше - VimpelCom ltd). Акції групи перебувають у вільному обігу на фондовій
біржі NASDAQ. Відзначимо, мобільний оператор “Київстар” підписав договори про
співпрацю з ізраїльською компанією Amdocs і Ізраїльської мобільного асоціацією (IMA) з
метою розвитку інноваційних проектів в компанії. Йдеться про так званому скаутингу –
ізраїльські компанії займуться пошуком інновацій для українського оператора і допомогою
з подальшим їх впровадженням в компанії. В рамках партнерства сторони спільно
визначають найбільш цікаві напрямки для впровадження інноваційних проектів. Потім
відбувається пошук і презентація проектів. Найперспективніші будуть відбиратися для
подальшої інтеграції в “Київстар”. Серед перспективних напрямків для себе в компанії
називають взаємодію з клієнтами, рішення для “розумного” будинку і “розумного” міста,
B2B-рішення, фінанси, IoT, ОТТ і Big Data. Компанія Amdocs – зареєстрована в США компанія
з ізраїльськими корінням. Була заснована в 1982 році, основний напрямок діяльності –
розробка програмного забезпечення. Спеціалізується на рішеннях для білінгу та системи
управління взаємовідносин з клієнтами (CRM). Дохід компанії за 2016 рік состави $ 3,7
млрд. IMA (Ізраїльська мобільна асоціація) заснована в 2001 році, є інноваційним центром,
допомагає впроваджувати ідеї технологічних стартапів в великі компанії. Асоціація
взаємодіє зі 150 партнерами з Північної Америки, Європи та Азії. За підсумками 2015 року
ізраїльські стартапи, які співпрацюють з IMA, залучили понад $ 4,4 млрд інвестицій.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
 РИНОК ПЗ

Microsoft сменил директора
Украине

13.11.2017

Фонд державного майна передасть пакет акцій Українського банку
реконструкції та розвитку (УБРР) китайській компанії Bohai Commodity
Exchange Co., Ltd.
BOCE стала переможцем конкурсу з продажу 99,9% акцій УБРР і придбала пакет
акцій за 82,83 млн грн. Про це повідомив керівник Фонду держмайна Віталій Трубаров на
своїй сторінці y Facebook. За словами Віталія Трубарова, нещодавно компанія отримала
відповідний дозвіл Національного банку України, і Фонд отримав підстави для
перерахування акцій покупцеві. Зараз здійснюються всі необхідні заходи для цього. BOCE –
найбільша спотова товарна біржа у Китаї з річним оборотом в 1 трлн дол. США. Компанія
заснована у 2009 році за участі приватних китайських інвесторів, декількох державних
компаній, а також муніципалітету штату Тянцзинь, КНР.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ФДМ
За 9 месяцев МИБ увеличил прибыль
в 2,5 раза до 78,4 млн грн.
13.11.2017

В январе-сентябре Международный инвестиционный банк (Киев)
увеличил чистую прибыль в 2,5 раза до 78,364 млн гривен по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года (31,4 млн гривен).
Как говорится в финансовом отчете банка, 1-й квартал МИБ сработал с прибылью
26,8 млн гривен, 2-й квартал с прибылью 26,1 млн гривен, 3-й квартал с прибылью - 25,5
млн гривен. Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 123 млн
гривен, чистые комиссионные - 66 млн грн. Активы банка в 2017 году выросли на 1,3% до
6,9 млрд грн, кредитный портфель снизился - на 11,5% до 1,9 млрд грн, а обязательства - на
1,4% до 6,3 млрд грн. 2016 год МИБ закончил с прибылью 42,6 млн гривен. Как сообщалось,
Президент Петр Порошенко опосредованно владеет 60% акций банка. Другим крупным
акционером банка является первый заместитель председателя фракции "Блок Петра
Порошенко" Игорь Кононенко с долей 14,9% акций. По данным НБУ, на 1 июля по размеру
активов банк занимал 23-е место (7,3 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
Минфин договорился о сотрудничестве с IFC
в приватизации "Укргазбанка"

23.11.2017

Генеральный директор компании Microsoft по Украине, Грузии и
Молдове Надежда Васильева покидает пост, решив продолжить
профессиональную и научную деятельность в США.
Как сообщил и в пресс-службе компании, с 1 декабря и до назначения нового
руководителя обязанности гендиректора в регионе будет выполнять Георгий Ранделов,
передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Надежда Васильева была
назначена гендиректором компании Microsoft в Украине в 2014 году. Георгий Ранделов
начал карьеру в Microsoft семь лет назад. Сейчас работает директором по вопросам
государственного сектора группы стран Центральной и Восточной Европы. До Microsoft он
занимал должность генерального директором IBM в Болгарии. Основанная в 1975 году
корпорация Microsoft является мировым лидером в разработке программного обеспечения,
а также в предоставлении услуг и решений, которые помогают людям и компаниям
достигать большего. С 2003 года в Украине работает компания "Майкрософт Украина", в
задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и
локализация новейших технологий на территории страны.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

ФІНАНСОВІ РИНКИ
 МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

ЕБРР разместил дисконтные облигации
в гривне

14.11.2017

Министерство финансов Украины договорилось о сотрудничестве с
международной финансовой корпорацией IFC в рамках приватизации
акционерного банка (АБ) “Укргазбанк”.
Согласно подписанному меморандуму, стороной в котором также выступил и сам
“Укргазбанк”, Минфин подтверждает свои намерения полностью выйти из капитала банка,
а IFC намерена предоставить консультационные услуги для повышения его
инвестиционной привлекательности. Кроме того, IFC может рассмотреть вопрос
инвестиций в капитал банка для поддержки его продажи. Корпорация, в частности, может
рассмотреть вопрос инвестиций в форме долгового финансирования и/или
предприватизационного квази-капитала, или инвестиций в капитал (как миноритарный
акционер) через увеличение уставного капитала, покупку акций или комбинацию этих
действий. Между тем, указанно в меморандуме, такая инвестиция будет зависеть от ряда
факторов, в том числе от итогов детальной проверки банка (due diligence), от наличия
приемлемого для корпорации общего финансового состоянию банка, от наличия
соответствующего согласия руководства и совета IFC, а также других факторов. Кроме того,
для того, чтобы IFC рассмотрела возможность инвестирования в “Укргазбанк”, Минфин
должен поспособствовать внесению изменений в законодательство, предполагающих
определение механизма обратного выкупа акций банка у IFC в случае изменения планов
правительства, или в случае возникновения других внутренних или внешних
обстоятельств, которые сделают невозможной приватизацию финучреждения. Помимо
этого, от “Укргазбанка” ожидается закрытие кредитного лимита ГП НАЭК “Энергоатом” и
сокращение объемов кредитного риска от операций с госпредприятиями.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua

14.11.2017

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 7 ноября
выпустил дисконтные облигации на 295 млн грн, сообщается на веб-сайте
Лондонской фондовой биржи.
Ценные бумаги номинированы в гривне, однако расчеты проходят в долларах США.
Цена выпуска облигаций была установлена на уровне 82,6446% номинала. Соответственно
банк привлек 243,802 млн грн или $9 млн 155,147 тыс. Срок обращения ценных бумаг – до 7
ноября 2019 года. Организатором выпуска выступил Raiffasen Bank International (Австрия).
Облигации включены в листинг Лондонской фондовой биржи. Ранее, 2 августа, ЕБРР
выпустил годовые облигации на $10 млн, выплаты по которым привязаны к
средневзвешенному курсу гривни на межбанковском валютном рынке. Срок обращения
ценных бумаг – до 2 августа 2018 года. Процентный доход начисляется и выплачивается
вместе с погашением по ставке 9,5% годовых. Затем, 10 октября ЕБРР выпустил годовые
дисконтные облигации на 250 млн грн. Ценные бумаги номинированы в гривне, однако
расчеты проходят в долларах США. Цена выпуска облигаций была установлена на уровне
91,324% номинала. Соответственно банк привлек 228,31 млн грн или $8 млн 628,808 тыс.
Срок обращения ценных бумаг – до 10 октября 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
 РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

За 9 месяцев Ситибанк сократил прибыль
на 31% до 763,7 млн грн.
13.11.2017

В январе-сентябре Ситибанк сократил чистую прибыль на 31% до
763,7 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (1,111
млрд гривен). Об этом говорится в финансовом отчете банка.
1-й квартал Ситибанк закончил с прибылью 268,7 млн гривен, 2-й квартал - с
прибылью 329,6 млн гривен, 3-й квартал с прибылью - 165,4 млн гривен. Чистые
процентные доходы банка за указанный период составили 875,2 млн гривен, чистые
комиссионные - 55 млн гривен. Активы банка в 2017 году выросли на 2% до 19,9 млрд
гривен, кредитный портфель - на 22% до 5,9 млрд гривен, а обязательства - на 7% до 17,9
млрд гривен. 2016 год Ситибанк закончил с прибылью 1,4 млрд гривен. Как сообщалось,
банк контролируется американской Citigroup Inc. По данным НБУ, на 1 июля по размеру
активов банк занимал 14-е место (20,9 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Основные показатели работы банка >>>
По материалам bin.ua
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Что известно об удачливых клиентах
банка «Пивденный»
14.11.2017

Банку «Пивденный» удивительным образом «везло» с умными и
удачливыми клиентами, пишет обозреватель «ОЛИГАРХА» Виктория
Страхова в статье «Посредник с Юга».
Автор материла напоминает, что когда-то имя мажоритарного акционера банка
Юрия Родина «часто ассоциировалось с рейдерскими конфликтами вокруг объектов
недвижимости по всей Украине», а «партнерами по конфликтным сделкам также были
часто «конфликтологи» из разных регионов». «Наиболее известным считается конфликт
вокруг ТЦ «Sky Mall”, - отмечает Виктория Страхова. - Противостояние выходца из Одессы
Андрея Адамовского и эстонца Хиллара Тедера продолжается с 2010 г. Компания
Адамовского выделила на достройку торгового центра $40 млн. Примечательно, что
директором компании «Assofit Holdings Limited», через которую в «Sky Mall» инвестировал
Адамовский, был Александр Грановский. Взамен на инвестиции она получила 50%+1 акцию
в кипрском оффшоре, который владел ТРЦ. При этом у Тедера было первоочередное право
выкупа, которым он хотел воспользоваться в 2010 г., но Адамовский отказался продавать
свою долю. Из-за непогашенной задолженности в размере 32 млн долларов, в 2014 г. право
собственности на Sky Mall было оформлено на банк «Пивденный», который теперь намерен
продать «Sky Mall». Не смотря на выигрыш в Лондонском арбитраже и многочисленным
обращениям к украинским властям компания Тедера так и не смогла вернуть этот ТЦ и
теперь… готова выкупить его у банка». «Конфликты на ниве недвижимости свели пути
Юрия Родина и Константина Паршина, днепропетровского «конфликтолога», - отмечает
автор материала. - Медиа связывали их в деле рейдерского захвата харьковского ТЦ
«Украина». Среди клиентов банка были и тяжеловесы бизнесового мира Украины, пишет
автор статьи, вспоминая авторитетного уже экс-регионала Юрия Иванющенко. И отмечает,
что наибольшее внимание к банку привлекли вопросы компании «Трейд Коммодити»
после того, как 23.10.2017г. согласно определению Соломенского районного суда Киева по
ходатайству НАБУ был наложен арест на 149,3 млн грн ООО «Трейд Коммодити» на счетах в
банке «Пивденный». «ООО «Трейд Коммодити» связывают с упомянутым выше Андреем
Адамовским. Сам же он отрицает, что является участником ООО «Трейд Коммодити» и всего
лишь ее инвестор и финансирует различные проекты компании, -пишет Виктория
Страхова. — Каким образом происходит финансирование, не ясно. Из отчетности ООО
«Трейд Коммодити» за 2016 год видно 308,1 млн. краткосрочной кредитной
задолженности перед банками (для сравнения в 2015 году – всего лишь 15 млн), прочие же
займы не представлены. Также у компании возросли показатели кредиторской
задолженности за товары и услуги – с 698,5 млн в 2015 до 825,6 млн грн в 2016 году». ...
Читать полностью >>>
Читайте также! Банк «Пивденный»:
практически украинский «Ротшильд» >>>
По материалам oligarh.media

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

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

Суд отказался удовлетворить иск сына
Януковича к НБУ

Кредит Оптима Банк прийняв рішення про
припинення діяльності
15.11.2017

Сын экс-президента Украины Александр Янукович в августе 2017
года требовал от Нацбанка возмещения убытков в связи с выводом с рынка
"Всеукраинского банка развития".
Согласно материалам судебного дела, Александр Янукович в августе 2017 года
обратился с иском к Нацбанку с требованиями о возмещении убытков в связи с выводом с
рынка ПАО "Всеукраинский банк развития", акционером которого он является. По
результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу об отсутствии оснований для
удовлетворения иска. 27 ноября 2014 года Национальный банк Украины отнес
"Всеукраинский банк развития" к категории неплатежеспособных. В марте 2015 года
Антимонопольный комитет разрешил продажу 50% акций банка компании "Экосипан".
Фонд гарантирования вкладов физических лиц в декабре 2015 года начал процедуру
ликвидации неплатежеспособного "Всеукраинского банка развития". 14 октября 2015 года
Александр Янукович подал иск в Европейский суд по правам человека после того, как его
банк был признан неплатежеспособным. В результате сын экс-президента потерял право
собственности на 100% акций. В январе 2016 года Высший административный суд
Украины подтвердил правомерность принятия НБУ постановления об отнесении
"Всеукраинского банка развития" в категорию неплатежеспособных. С 19 декабря 2016
года Печерский райсуд Киева начал снимать аресты со средств физических лиц во
"Всеукраинском банке развития". В частности, со счетов Валерии Есаулковой, Александра
Костилова и Романа Емелина, которые работали в банке.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com

23.11.2017

Кредит Оптима Банк прийняв рішення про добровільне припинення
банківської діяльності без припинення юридичної особи. Рішення було
прийнято акціонерами банку 13 листопада.
Причиною такого рішення стало те, що Національний банк відмовив банку у
проведенні докапіталізації до необхідного регулятором рівня – 200 млн грн через
перевірки джерела походження коштів акціонерів. У зв’язку з цим банк вирішив не
проводити докапіталізацію на 80 млн грн і добровільно відмовитися від банківської
ліцензії. Кредит Оптима Банк (раніше – Український фінансовий банк) зареєстрований в
грудні 2006 року. За даними НБУ, на 1 січня 2017 року акціонерами Кредит Оптима Банку
були Олег Бойко (87,4%), Василь Бойко (6,3%) і Юлія Бойко (6,3%). За розміром загальних
активів на 1 липня 2017 року банк посідав 83-є місце (227,3 млн грн) серед 88 банків, що
діяли в країні. Нагадаємо, що у кінці лютого Фінбанк Олександра Грановського подав на
розгляд НБУ заявку на самоліквідацію. У квітні 2017 року банк "Фінансовий партнер"
заявив, що має намір припинити банківську діяльність шляхом самоліквідації. Крім того, 26
червня 2017 року позачергові загальні збори акціонерів банку "Новий" прийняли рішення
про припинення банківської діяльності установи без закриття юридичної особи. Як
повідомлялося, Кредит Оптима Банк є одним з шести банків ("Центр", УБРР, Полікомбанк,
Альпарі Банк, Айбокс Банк), які не мали на 11 жовтня зареєстрований статутний капітал
200 млн грн. 13 жовтня Айбокс банк збільшив статутний капітал до необхідного рівня.
Нагадаємо, НБУ запропонував дрібним банкам, які не зможуть докапіталізуватися,
самоліквідуватися за спрощеною процедурою.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Международный инвестфонд MSP Stiftung вошел в состав
акционеров Альфа-банк (Украина)

З Експобанку вивели понад півмільярда
гривень

16.11.2017

C Международный инвестиционный фонд MSP Stiftung (Лихтенштейн)
сконцентрировал 9,9% акций ПАО "Альфа-банк" (Киев), сообщается в прессрелизе банка.
"Состав акционеров ПАО "Альфа-банк" (Украина) пополнился фондом MSP Stiftung,
созданным Мартином Шлаффом, одним из крупнейших австрийских бизнесменов с
интересами в финансовом секторе и промышленном производстве. После согласования
сделки с регулирующими органами Украины главой наблюдательного совета Альфа-банка
будет назначен австрийский банкир Мартин Шведлер", - говорится в сообщении. После
вхождение нового акционера основными конечными владельцами участия в Альфа-банке
стали: MSP Stiftung - 9,9%, Михаил Фридман - 29,62%, Герман Хан - 18,89%, Алексей
Кузьмичев - 14,7% и Петр Авен - 11,17%. "Мы рады приветствовать нового партнера MSP
Stiftung в качестве акционера Альфа-банка. Наши дальнейшие планы по сотрудничеству
включают увеличение доли MSP Stiftung до 24,9%. Уверены: наше партнерство с одним из
крупнейших инвестиционных фондов Центральной Европы будет содействовать усилению
позиций на украинском рынке, дальнейшему расширению деловых связей банковской
группы ABH Holdings в европейских бизнес-сообществах", - цитируется в пресс-релизе
председатель наблюдательного совета украинского Альфа-банка Петр Авен.
"Наблюдательный совет MSP Stiftung уже некоторое время интересуется финансовыми
активами в Восточной Европе, в частности, в Украине. Я рад, что они нашли партнера в
лице ABH Holdings. Уверен: MSP Stiftung и ABH Holdings вместе смогут создать лучший банк,
банк-лидер в Украине", - приведены слова основателя MSP Stiftung М.Шлаффа. Согласно
пресс-релизу, MSP Stiftung является совладельцем банка Sigma Kreditbank AG
(Лихтенштейн), специализирующегося на розничном кредитовании. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Стало известно, какой банк получил
3 млрд грн от НБУ
21.11.2017

Тендер НБУ на поддержку ликвидности 15 ноября выиграл
государственный Ощадбанк, сообщает FinClub. Банк получил 3 млрд грн на
84 дня под 15,5% годовых под залог ОВГЗ.
В Ощадбанке подтвердили эту информацию, отметив, что направят деньги на
увеличение кредитования своих клиентов. Деньги НБУ позволят Ощадбанку
диверсифицировать источники ресурсов и не повышать ставки по депозитам в
предновогодний кредитный сезон. "Учитывая объективную тенденцию роста процентных
ставок привлечений на рынке, банк применяет рыночный подход к управлению своей
ликвидностью, сохраняя при этом эффективность", - заявили в пресс-службе. С начала
ноября начался рост процентных ставок. На межбанковском рынке ставки овернайт
достигли 13%, а "недельные" кредиты предлагают по 17%. Последний раз
рефинансирование НБУ выдавал в июне Идея Банку (36 млн грн под 14,5% годовых).
Следующий тендер по долгосрочному рефинансированию состоится 13 декабря. Как
сообщалось, 15 ноября НБУ провел тендер по рефинансированию банков. По его
результатам, была удовлетворена заявка одного банка на сумму в 3 млрд. грн по
процентной ставке в 15,5% годовых. Название банка не сообщалось.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
Кіпрська компанія Тігіпка офіційно заявила про плани
купити українську "дочку" Сбербанку Росії
22.11.2017

Кіпрська компанія Bailican Limited, яка входить до групи ТАС і
знаходиться у власності українського бізнесмена Сергія Тігіпка, офіційно
заявила про намір купити 99,9% акцій львівського VS Банку.
Так, Bailican Limited має намір придбати 839,4 млн штук акцій VS Банку, що належать
Сбербанку Росії. VS Bank (ВіЕс Банк, до 16 грудня 2013 року - Фольксбанк, раніше - Електрон
Банк) заснований у 1991 році. У даний час 99,9% акцій VS Банку опосередковано належить
Сбербанку Росії. Станом на 1 липня за розміром активів VS Банк займав 28-е місце (3,6 млрд
грн) серед 88 діючих банків. Нагадаємо, що Національний банк України підтвердив
можливе схвалення покупки ТАСкомбанком Тігіпка VS Банку. Пізніше Антимонопольний
комітет України дозволив Тігіпку придбати акції VS Банку. При цьому, Тігіпко планує після
завершення покупки VS Банку об'єднати його з ТАСкомбанком. Тігіпко є власником
фінансово-промислової групи ТАС. На фінансовому ринку група представлена
ТАСкомбанком і страховою групою ТАС. У грудні 2016 року Тігіпко завершив угоду з купівлі
Universal Bank і страхової компанії Aegon Life Ukraine. Зазначимо, що 23 березня 2017 року
Україна ввела санкції проти всіх п'яти працюючих в Україні структур російських
держбанків терміном на рік. Ними стали Сбербанк, ВТБ, БМ Банк ("дочка" ВТБ),
Промінвестбанк ("дочка" ВЕБу) і VS Bank ("дочка" Сбербанку). Їм заборонені будь-які
фінансові операції на користь пов'язаних з ними осіб, зокрема, материнських структур.
Сбербанк Росії веде переговори з партнерами і НБУ про вихід з українського ринку.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

66

23.11.2017

Через схемні операції з Експобанку вивели активів більш ніж на
півмільярд гривень. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб, передає портал biz.nv.ua
Під час адміністрації та ліквідації банку, Фонд виявив схему виведення коштів на
підставні підприємства з іноземним капіталом. У результаті, оціночна вартість активів,
включених до ліквідаційної маси банку, стала більше ніж у 3,5 рази меншою за балансову
вартість – 1 млрд грн та 3,8 млрд грн відповідно. Як зазначає Фонд гарантування вкладів, за
кілька днів до введення тимчасової адміністрації у банк 12 вересня 2014 р. було погашено
ощадні сертифікати на пред’явника в доларах США на загальну суму в еквіваленті 38,9 млн
грн. "Отримані таким чином кошти, після конвертації, частково були роздроблені між
іншими вкладниками банку на суми, які не перевищували гарантовані 200 тис. грн", йдеться у повідомленні. Аналогічні факти дроблення встановлені і щодо коштів, які
належать колишньому керівництву банку та наближеним особам. Так, у вересні 2014 року
відбулося списання коштів у сумах $21,5 млн і €13,6 млн у рахунок погашення кредитних
зобов’язань компаній-нерезидентів. Фонд зазначає, що ці кошти, які становили 14,8%
загальних активів банку, були передані в забезпечення виконання зобов'язань за
кредитами семи компаній-нерезидентів. При цьому метою їх кредитування була покупка
дебіторської заборгованості в Експобанку, проте жодна з семи компаній цього так і не
зробила. Крім того, протягом липня-вересня 2014 р. посадовці Експобанку укладали
удавані кредитні угоди, кошти з яких були виведені. У Фонді зазначили, що в судовому
порядку вдалося скасувати більшість реєстраційних дій по реєстрації права власності на
нерухоме майно Експобанку третім особам. "На папері" кредити фізичних і юридичних осіб
становлять майже 40% затвердженої ліквідаційної маси - 1,5 млрд грн. У той же час
незалежні оцінювачі оцінили їх у більш ніж 7,5 разів менше - 198,7 млн грн. Вкладникам
Експобанку виплачено 286,2 млн грн гарантованого відшкодування за вкладами. Загальна
сума акцептованих вимог кредиторів банку станом на 1 жовтня 2017 - 1,7 млрд грн.
Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів вирішив продовжити ліквідацію Експобанку до 30
березня 2018 року включно.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Дочерний банк российского ВТБ закроет
отделения на Западе Украины
24.11.2017

Публичное акционерное общество "БМ Банк" сократит региональную
сеть. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает служба новостей
портала biz.censor.net.ua
"Проведя тщательный анализ различных направлений в сфере банковских услуг, а
также роли отдельных региональных отделений в деятельности банка в целом,
наблюдательным советом банка было принято решение о дополнительной оптимизации
бизнеса и реструктуризации сети продаж в некоторых регионах Украины", – сказано в
сообщении. В частности, с 18 декабря обслуживание клиентов в отделениях: №9 Львов,
№12 Ивано-Франковск, №24 Киев (ул.Межигорская, 28), №38 Умань – будет
осуществляться в отделении №14 в Киеве, расположенному по адресу Киев, бул.
Т.Шевченко, 37/122. Обслуживание в клиентов отделения №47 Кривой Рог – будет
осуществляться в отделении №16 в Днепре, расположенному по адресу Днепр, ул. Поля, 2.
Последний рабочий день кассы вышеупомянутых отделений – 15 декабря. "Этот шаг
позволит повысить операционную эффективность "БМ Банка", – отмечается в сообщении.
Согласно данным на сайте финучреждения, всего "БМ Банк" имеет 16 отделения, из них в
западных областях расположены отделение во Львове и Ивано-Франковске. По данным
НБУ, собственником 100% акций "БМ Банка" принадлежит российскому банку ВТБ. Как
сообщалось, ране глава российского ВТБ Андрей Костин сообщил, что ВТБ планирует
сжатие бизнеса в Украине из-за сложностей с продажей дочерних банков. В Украине
работают два дочерних банка группы – "ВТБ Банк" и "БМ банк" (достался ВТБ после
покупки "Банка Москвы"). Группа ВТБ в мае прошлого года заявила о намерении продать
украинские банки в случае появления интересных предложений. Однако уже в июне
руководство ВТБ сообщило, что приостановило активный поиск покупателей. Разговоры об
уходе группы с украинского рынка возобновились в марте 2017 года после того, как Киев
ввел санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом.
Введенные на год ограничения запрещают им осуществлять любые финансовые операции
в пользу материнских структур. ПАО "ВТБ Банк" (ранее – банк "Мрия") основан в 1992 году.
Его основным акционером является ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9959%). Согласно данным
Нацбанка Украины, на 1 апреля по размеру общих активов "ВТБ Банк" занимал 16 место
(17,1 млрд грн) среди 90 украинских банков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
 РИНОК ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ

RETAIL

Лизинговые компании увеличили рост бизнеса
в 2 раза до 6,9 млрд грн

Оборот розничной торговли Украины
в январе-октябре вырос на 8,2%

13.11.2017

Украинское объединение лизингодателей сообщает, что за январьфевраль 2017 г. лизинговые компании увеличили рост бизнеса в 2 раза до 6,9
млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Лидерами по приросту бизнеса за отчетный период являются "ОТП Лизинг" (2,96
млрд грн), "УЛФ-Финанс" (1,05 млрд грн) и "Теком-Лизинг" (758 млн грн). Сообщается, что
лидерами по темпам увеличения объемов финансирования нового бизнеса за 3 квартала,
по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., стали "Теком-Лизинг", "Ленд-Лизинг" и
"ОТП Лизинг". Кроме того, по состоянию на 30 сентября общий объем портфеля
лизинговых компаний- членов ассоциации "Украинское объединение лизингодателей"
составил 10,61 млрд гривен, что на 474 млн гривен больше начала года. Среди лизинговых
компаний лидерами по приросту стали "Ленд-Лизинг" (на 62% больше), "Теком-Лизинг"
(на 38% больше) и "ОТП Лизинг" (на 28% больше). Отмечается, что в связи с увеличением
финансирования украинского бизнеса с помощью инструментов финансового лизинга,
наблюдается уменьшение объемов банковского кредитования. Так, за 9 месяцев текущего
года объем банковских кредитов уменьшился на 14,54 млрд гривен. Как сообщалось,
Нацфинуслуг выдала Государственному ипотечному учреждению лицензию на
предоставление услуг финансового лизинга.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 РИНОК ЛОТЕРЕЙНИХ ПОСЛУГ

В Минфине признали, что не контролируют
лотерейный рынок
16.11.2017

Рынок по выпуску и организации лотерей в Украине на сегодняшний
день является фактически неконтролируемым. Об этом заявил заместитель
министра финансов Украины Сергей Марченко.
"Ситуация очень сложная. Фактически мы имеем неконтролируемый рынок, я его
так называю", - отметил замминистра финансов. Марченко также признал, что в Украине
существует рынок запрещенных азартных игр, являющийся для общества серьезной
проблемой, на решение которой у Минфина не хватает полномочий. "Я хочу, чтобы вы
четко понимали: есть определенная общественная проблема, для решения которой
недостаточно только полномочий Минфина. Суть проблемы в том, что у нас есть де-факто
нелегальный рынок азартных игр, который де-юре незаконен, и полулегальный рынок
лотерей", - подчеркнул Марченко. Марченко отметил, что для решения этой проблемы
Минфином был разработан законопроект, не нашедший, впрочем, поддержки в Верховной
Раде Украины. "Речь идет о правительственном проекте закона Украины "О детенизации
рынка азартных игр и обеспечении доходами бюджета с целью выполнения социальных
обязательств", который предусматривает комплексное урегулирование проблемы в сфере
игорного бизнеса, в том числе лотерей. Это ключевой законопроект, но он и ряд
альтернативных депутатских законопроектов по вопросам регулирования игорного
бизнеса и лотерей не рассматриваются Верховной Радой, не рассматриваются комитетами,
не рассматриваются специально созданной рабочей группой по рассмотрению поданных
законопроектов о законодательном нормировании рынка азартных игр и разработке
единой концепции функционирования этого рынка. То есть до этого законопроекта никому
нет дела", - отметил Марченко. Следует отметить, что замминистра финансов забыл
уточнить, что упомянутый им законопроект, согласно выводам, опубликованным на сайте
Верховной Рады, не отвечает нормам антикоррупционного законодательства. Как
сообщалось, 15 ноября общественное движение "Национальное сопротивление" провело
акцию "Стоп М.С.Л." у стен Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины,
потребовав запрета деятельности российских операторов лоторей.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
 ОБМІН ВАЛЮТ

НБУ відкликав валютну ліцензію у найбільшої
мережі обмінників
24.11.2017

Національний банк України відкликав генеральну ліцензію на
здійснення валютних операцій у фінансової компанії «Абсолют Фінанс», що
об'єднує найбільшу мережу небанківських пунктів обміну валют.
Як зазначається, відповідне рішення прийнято через виявлені численні факти
порушень зазначеною фінустановою порядку організації та здійснення валютно-обмінних
операцій, у тому числі з організації захисту приміщень в яких здійснюється обмін валют».
Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» працює на ринку України з 2008 року і управляє
найбільшою мережею пунктів готівкового обміну валют у складі понад 1,2 тис. відділень.
Власниками компанії є громадяни України Оксана та Ілона Бродовські і Григорій Пронько.
Як відомо, з 12 жовтня НБУ підвищив вимоги щодо організації захисту приміщень
небанківських фінустанов, які мають генеральну ліцензію на здійснення валютних
операцій з переказу коштів та/або обміну валют. Станом на 1 жовтня 2017 року ліцензії
НБУ на проведення валютно-обмінних операцій були у 31 небанківської фінустанови і
нацоператора поштового зв'язку «Укрпошта», а на ринку функціонували понад 3,5 тис.
підрозділів небанківських фінустанов.
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net

21.11.2017

Оборот розничной торговли Украины в январе-октябре 2017 года в
сопоставимых ценах увеличился на 8,2% по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года.
В номинальном выражении розничный товарооборот за январь-октябрь составил
651,191 млрд грн. Наибольший рост оборота розничной торговли за 10 месяцев 2017г.
зафиксирован в Закарпатской (на 19,7%), Одесской (на 15,2%), Винницкой (на 13,3%),
Львовской (на 12,4%), Киевской (на 9,9%), Сумской (на 9,4%), Черкасской (на 9,1%),
Полтавской (на 8,3%) Николаевской (на 8,1%), областях и г.Киеве (на 9,2%). Лидерами по
абсолютным показателям объема розничного товарооборота за отчетный период стали:
Киев (126,34 млрд грн), Днепропетровская (57,27 млрд грн), Харьковская (51,95млрд грн),
Одесская (51,11 млрд грн), Киевская (43,98 млрд грн), Львовская (41,36 млрд грн) области.
В Донецкой области в январе-октябре 2017г. розничный товарооборот увеличился на 1,5%
(до 17,99 млрд грн), Луганской – сократился на 1,7% (до 4,57 млрд грн). Розничный
товарооборот предприятий (юрлиц) в октябре 2017г. по сравнению с октябрем 2016 г
увеличился на 4,4%, по сравнению с сентябрем -2017 – на 3,2%, составив 52,776 млрд грн.
За 10 мес. т.г. розничный товарооборот предприятий (юрлиц) вырос на 8,1% - до 468,729
млрд грн. Оптовый товарооборот предприятий (юрлиц) в январе-октябре т.г. по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего года вырос на 2% составив 1,536 трлн грн
Читать полностью >>>
По материалам cre.in.ua
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

В Украине разработали портативный кассовый аппарат
для борьбы с контрабандой
24.11.2017

Специалисты Государственной фискальной службы (ГФС) разработали
модель портативного кассового аппарата. Об этом сообщает TradeMaster.UA
со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ГФС отмечают, что аппарат можно использовать в качестве регистратора
расчетных операций (РРО). Для этого достаточно лишь установить программы и
подключение к интернету. Устройство будет стоить около 700 грн и не потребует
дополнительного обслуживания. Кроме того, и.о. главы службы Мирослав Продан отметил,
что правительством рассматривается идея приобретения кассовых аппаратов за счет
уплаченных налогов, что автоматически снимает вопрос финансовой нагрузки. "Без
кассовых аппаратов мы никогда не победим контрабанду... Пока в Украине можно продать
этот товар за наличные без контроля, до тех пор и будет стоять вопрос контрабанды. Если
никто не будет покупать этот товар без сопутствующих документов, не будет и спроса", сказал Продан. Напомним, в июле 2015 г. президент подписал закон, который отменяет
обязательное использование кассовых аппаратов для предпринимателей с годовым
доходом ниже 1 млн грн. 8 мая 2017 года Кабмин принял постановление, которое
обязывает предпринимателей продавать бытовую технику только через кассовый аппарат.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

На рынке продуктовой и непродуктовой розницы наблюдается
положительная динамика
13.11.2017

На украинском рынке продуктовой и непродуктовой розницы второй
год подряд наблюдается положительная динамика. По данным Госстата,
оборот розничной торговли за январь - сентябрь достиг 578 млрд грн.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. объемы увеличились на 8,8%. Это
пока лучший показатель после резкого снижения товарооборота на 8,6% в 2014 г.
Постепенный рост с незначительными скачками наблюдается с начала года. По прогнозам
аналитиков и игроков рынка, есть все основания полагать, что наметившаяся тенденция
сохранится и в дальнейшем, но взрывообразного улучшения результатов ожидать не стоит.
Впрочем, рост товарооборота обусловлен сразу несколькими факторами. Во-первых,
объемы розничной торговли в денежном выражении увеличились из-за постепенного
повышения цен и инфляционных ожиданий. Так, по подсчетам Госстата, с начала года
потребительские товары подорожали на 10,2%. Наиболее ощутимо, на 17,7%, выросли
цены на алкоголь и табачные изделия. Этому способствовало в том числе и повышение
акцизов и минимальных цен на эти товары. Продукты питания и безалкогольные напитки
подорожали на 13,7%. Согласно исследованию компании GfK Ukraine, потребительские
настроения украинцев на протяжении последних нескольких месяцев практически не
менялись, но девальвационные и инфляционные ожидания ухудшаются к концу года. При
этом НБУ прогнозирует, что по итогам 2017 г. инфляция не превысит 12,2%, а в 2018 г.
замедлится до 7,3%. Но, судя по данным на октябрь, инфляция в годовом исчислении
ускорилась до 16,4%. Во-вторых, крупнейшие ритейлоры начали активную экспансию в
новые для себя регионы. Согласно результатам исследования компании GT Partners
Ukraine, треть всех новых магазинов была открыта на западе страны. В то же время
расширение в Киеве заметно замедлилось ввиду дефицита привлекательных площадок. В
целом, по итогам первого полугодия в стране открылись 229 новых торговых точек
продуктовых сетей, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2016 г. В начале июля
в Украине работали более 4,3 тыс. продуктовых магазинов. Активнее всего расширяет сеть
крупнейший налогоплательщик среди ритейлоров в Топ-100 - компания “АТБ-маркет”, с
начала года открывшая 62 новых дискаунтера. В 2018 г. компания планирует открыть еще
более 100 новых маркетов, преимущественно в западных областях. Несколько ниже темпы
развития у Fozzy Group (“Сільпо”, “Фора”, Fozzy C&C, Thrash!) - 18 новых торговых точек за
полгода. При этом общее количество маркетов сети сократилось. А 11 супермаркетов
“Сільпо” были переформатированы в дискаунтеры Thrash!. Тем не менее сами ритейлоры
настроены оптимистично. Так, в одном из недавних интервью председатель правления
METRO Group Олаф Кох заявил, что работа украинского подразделения METRO в целом
оценивается как успешная, продажи растут. При этом основные макроэкономические
показатели Украины свидетельствуют об улучшении экономической ситуации в стране.
“Для меня это важный показатель. Если в стране наступает экономическая стабильность,
это дает стимулы для развития бизнеса”, - отметил г-н Кох. В 2017 г. в отечественном
ритейле также были завершены несколько важных сделок. В июне “Ашан Ритейл Украина”
подписал соглашение о выкупе активов украинского дистрибутора “Караван”. После этого
гипермаркеты под брендом “Ашан” появятся в Житомире, Черновцах, Днепре и Харькове.
Трансформация всех торговых площадей “Каравана” под новую торговую марку должна
завершиться к концу года. …
Читать полностью >>>
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ТОП-20 самых дорогих ритейл-брендов
Украины

Антимонопольный комитет разрешил Dragon Capital
приобрести свыше 50% ритейлера "Край"
20.11.2017

Рейтинг наиболее дорогих брендов в украинском ритейле возглавил
интернет-магазин Rozetka, в первой пятерке АТБ, Сільпо, Эпицентр и Фора.
Об этом пишет rau.ua
Журнал Новое время совместно с MPP Consulting составил список 100 самых дорогих
национальных торговых марок. Возглавила рейтинг ТМ Моршинская, которую эксперты
оценили в $507 млн. В ТОП-5 рейтинга также вошли Sandora ($312 млн), Roshen ($274 млн),
Nemiroff ($255 млн) и Нова пошта ($218 млн). Суммарная стоимость всех брендов из ТОП100 составила почти $5,5 млрд. Из 100 торговых марок рейтинга пятая часть – бренды
ритейл-отрасли, в том числе два из сферы e-commerce: стоимость ТМ крупнейшего
интернет-магазина страны – Rozetka.ua оценили в $179 млн (8-е место), а маркетплейса
Prom.ua в $4,3 млн (99-е место). Наиболее дорогим брендом офлайн-розницы эксперты
признали крупнейшую в Украине сеть магазинов – АТБ. Ее торговую марку оценили в $128
млн. В разрезе ритейл-отрасли также среди лидеров по стоимости бренда Сільпо ($93 млн),
Эпицентр ($85 млн), Фора ($57,5 млн) и Цитрус ($33,7 млн). Общая стоимость всех ритейлбрендов в рейтинге превысила $800 млн. В двадцатке самых дорогих больше всего
представителей продуктовой розницы: АТБ, Сільпо, Фора, ЭКО маркет, NOVUS, Велика
Кишеня, Фуршет, VARUS – всего 8 брендов. Еще 5 торговых марок представляют ритейл
техники и электроники: Цитрус, Фокстрот, Алло, Comfy и Мобилочка. По два бренда
делегировали в рейтинг сегменты drogerie (EVA и КОСМО) и DIY (Эпицентр и Новая линия).
В рейтинге также присутствует один представитель fashion-ритейла - Intertop. В списке
ТОП-100 Нового времени присутствуют и игроки ювелирной отрасли, развивающие
собственные сети магазинов - Zarina (61-е место, $14,4 млн) и КЮЗ (92-е место, $5,1 млн).
Отметим, что стоимость каждого бренда оценивалась на основе финансовых результатов
компаний-владельцев марок, а также факторов, которые могут влиять на стоимость
бренда. Среди таких факторов географическое покрытие продаж, технологическая
составляющая, выпускаемая продукция, а также инвестпривлекательность отрасли.
Читать полностью >>>
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 ТОРГОВІ ЦЕНТРИ

Украина занимает последнее место в Европе по
насыщенности торговыми площадями

23.11.2017

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение
кипрской Dragon Capital Investments Limited приобрести долю в уставном
капитале дочернего предприятия "Край Проперти" (Киев).
Согласно решению АМКУ, сделка обеспечит Dragon Capital превышение 50% голосов
в высшем органе управления предприятия. "Край Проперти" входит в группу компаний
"Край", созданную в 1999 г. Главным направлением деятельности группы является
розничная и оптовая торговля товарами массового потребления, девелопмент, управление
коммерческой недвижимостью. Группа включает в себя сеть супермаркетов "Край",
гипермаркет "Краина" и торговые центры "Магелан". Собственником группы является
украинский бизнесмен, владелец группы "Милкиленд", Анатолий Юркевич. В середине
сентября 2017 года АМКУ предоставил разрешение ПАО "Сбербанк" (Киев) приобрести
активы "Край Проперти" в виде целостного имущественного комплекса. Объекты сделки
расположены на проспекте Академика Глушкова, 13-б, в Киеве. По соответствующему
адресу в настоящее время действует торгово-развлекательный комплекс ТРЦ "Магелан". По
данным Госреестра судебных решений, в сентябре 2011 года между "Сбербанком" и "Край
Проперти" были заключены договоры об открытии кредитной линии на сумму $51,167 млн
и возобновляемой кредитной линии на $5 млн. В качестве обеспечения договоров банк
передал "Край Проперти" в ипотеку имущественный комплекс, состоящий из нежилого
здания, расположенного на проспекте Академика Глушкова, 13-б, общей площадью 28,5
тыс. кв. м. Ранее также сообщалось со ссылкой на ПАО "ВТБ Банк" (Киев), что ТРК "Магелан"
(Харьков) площадью 53,5 тыс. кв., в 2016 году был передан в собственность банка
вследствие ипотечной оговорки. "ВТБ Банк" опубликовал в системе СЕТАМ объявление о
проведении 11 августа 2017 года торгов по продаже ТРК "Магелан", стартовая цена лота
составила 603,671 млн грн. Как сообщили в пресс-службе банка, в аукционе
зарегистрировались 11 компаний, однако торги были признаны несостоявшимися из-за
отсутствия заявок на повышение начальной цены. Дочерняя компания "Край-Проперти"
также управляет ТРЦ "Магеллан" в Николаеве. Dragon Capital Investments Limited, которая
входит в группу компаний "Драгон Капитал". Основанная в 2000 году "Драгон Капитал" одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и
финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских
услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре
указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес-ассоциации Томаш Фиала.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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В Украине на 1 тыс. жителей приходится 34 кв. м торговых площадей,
тогда как в среднем по 13 странам региона Центральной и Восточной
Европы (ЦВЕ) этот показатель составляет 200-300 кв. м, говорится в
исследовании компании Colliers International.
Таким образом, Украина занимает последнее 13-е место среди стран ЦВЕ по
насыщенности торговыми площадями, при этом насыщенность торговыми площадей на 1
тыс. жителей в Киеве составляет около 400 кв. м, занимая 10-е место среди столиц стран
ЦВЕ. "По нашим оценкам, в период 2018-2020 гг. продолжится расширение площадей
торговых центров более чем на 200 тыс. кв. м в Беларуси, Чехии, Эстонии, Польши,
Румынии, Сербии и Украине", - отмечают эксперты Colliers. При этом по планам новых
торговых площадей на 2018-2020 гг. Киев занимает первое место с примерно 675 тыс. кв. м,
а Украина - третью позицию по планам открытия новых торговых площадей в 2018-2020 гг.
По данным Colliers, Киев разделяет второе место с Минском по количеству торговых
площадей с показателем около 1,2 млн. кв. м, а лидирует в этом списке Варшава, а Украина
в целом среди стран ЦВЕ – седьмую позицию примерно с 1,7 млн кв. м. Почти 100% ТЦ в
Украине традиционного формата, в то время как в странах-лидерах (Польша, Чехия,
Румыния, Венгрия, Словакия) значительный процент приходиться на ритейл-парки,
отмечается в исследовании. Согласно ему, аренда 100-150 кв. м/мес. для ритейлеров
одежды в премиальных ТЦ Украины, составляет в среднем $68/1 кв. м. В целом аренда
этого сегмента в регионе ЦВЕ колеблется от EUR38 (Болгария, Словакия) до EUR200
(Чехия). Кроме этого, средняя годовая ставка аренды в Украине составляет 10-12% от
оборотов, тога как в других странах, в основном, в пределах 5-9%. Ритейлеры в Украине
также уплачивают около $6-10/мес. за коммунальные услуги (кроме супермаркетов и
других арендаторов больших площадей), за услуги по маркетингу — $2-4/мес. Как
отмечают в Colliers, схема распределения торговых площадей в ТЦ во всех странах
примерно одинакова: 30% занимает индустрия моды, по 10-12% — магазины кожизделий
и обуви, гастрономия, а также сфера услуг, развлечения занимают только 3%, но, как и
гастрономия, стремительно набирают обороты. По данным исследовательской компании,
самыми активными продуктовыми ритейлерами в ТЦ Украины являются Ашан, Billa, Fozzy,
Novus и Сильпо, тогда как в других странах ЦВЕ лидируют Lidl (6 стран) и Kaufland (5
стран). Среди брендов одежды в украинских ТЦ доминируют Inditex, LC Walkiki, LPP, MD и
MTP, в целом по региону первенство принадлежит H&M и Inditex. Исследование охватило
Беларусь, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу,
Румынию, Сербию, Словакию и Украину. Напомним, по итогам первого квартала 2017 года
Украина удерживает первое место в мире по темпам удешевления квадратных метров.
Читать полностью >>>
По материалам abcnews.com.ua
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В 2018 году "АТБ" откроет 100
супермаркетов
13.11.2017

Компания "АТБ-Маркет" в 2018 г. откроет 100 новых супермаркетов и
обновит 50 дейсвующих. Об этом рассказал председатель совета директоров,
генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков.
"Пока мы сосредоточили внимание на областях, где наше присутствие недостаточно,
- это западные области, Одесская область и Киев", - рассказал Борис Марков. С начала года
корпорация "АТБ" открыла 62 новых дискаунтера, 29 из которых - в Западной Украине. По
состоянию на начало ноября торговая сеть "АТБ" насчитывает 894 магазина в 231
населенном пункте в 22 областях Украины. При этом товарооборот торговой сети "АТБ" за
январь - сентябрь 2017 г. достиг 57,3 млрд грн. Для сравнения, за весь 2016 год этот
показатель составлял 58,5 млрд грн. "То есть фактически за девять месяцев 2017 сделан
оборот 2016 г.", - добавил Марков. Как сообщалось, ООО "АТБ-маркет" (Днепр), владеющее
сетью магазинов формата "дискаунтер" в Украине. Розничная сеть компании "АТБ-Маркет"
основана в 1993 г. В состав корпорации АТБ, помимо сети "дискаунтеров" ("АТБ-маркет"),
входят кондитерская фабрика "Квитень" (ТМ Bravissimo, "Квитень", BiscuitsCollection),
мясная фабрика "Фаворит" (ТМ "Добров", "Мясная лавка", "Колбасный ряд") и
спорткомплекс "Восход" в Днепропетровске. Корпорация также владеет логистической
инфраструктурой с грузооборотом более 4 тыс. тонн в сутки.
Читать полностью >>>

Rozetka открыла оффлайновый гипермаркет на месте
"Мегамаркета" на Петровке
24.11.2017

Вместо "Мегамаркета" на Петровке открылся оффлайновый магазин
Rozetka площадью в 4 тыс. кв. м. Новый гипермаркет Rozetka разделен на
сегменты: электроника и товары для дома.
Зал разделен на сегменты: в правой части зала бытовая техника и электроника,
слева находятся товары для дома, одежда и обувь, в том числе детские, другие товары. Есть
зона примерочных и зона выдачи кредитов. В глубине зала вдоль всей стены идет длинная
стойка выдачи товара. В центре зала располагается огромный круглый стол, за которым, по
всей видимости, будут размещаться администраторы. Пока он пустует. Отметим, что это не
первый оффлайн-магазин Rozetka. У компании уже есть одна точка выдачи на Подоле,
однако она занимает гораздо меньшую площадь. Напомним, что в начале 2017 года стало
известно, что владельцы сети супермаркетов Мегамаркет — Виктор Юшковский и Олег
Вишняков, владевшие Группой АДС, разделили бизнес между собой. Четыре из девяти
киевских активов — торговый центр и гостиница Космополит, развлекательный центр
Ультрамарин и здание, в котором был расположен Мегамаркет на Петровке, — перешли в
управление Олега Вишнякова. Объявление о сдаче в аренду коммерческой недвижимости
появилось на нескольких ресурсах. Базовая арендная ставка в объявлениях указывалась в
районе $10/кв. м. Под сдачу предлагалось отдельно стоящее здание площадью 8 700 кв. м,
1-й этаж в котором занимает помещение с торговым залом в 4 000 кв. м.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Собственник Good Wine инвестировал 20 млн грн.
в магазин вин эконом-сегмента
24.11.2017

Собственник Good Wine и компании "Бюро Вин" открыл магазин-склад
BadBoy. Площадь нового магазина 1 200 кв. м. "Идея Bad Boy возникла 1,5
года назад. Об этом сообщает trademaster.ua
Концепция и дизайн были разработаны внутренней командой. А вот локацию найти
было достаточно сложно из-за жестких требований к помещению: площадь более 1 000 кв.
м в отдельно стоящем помещении с высотой потолка до 6 м, парковкой минимум на 30-40
автомобилей и хорошей транспортной развязкой", - рассказывает Игорь Пьех,
руководитель отдела оптовых продаж "Бюро Вин". Новый розничный формат Bad Boy
появился потому, что Good Wine у покупателей четко ассоциируется с локацией Правого
берега и определенным имиджем - премиум формата. Поэтому собственники договорились
со всеми украинскими импортерами алкогольных напитков и открыли площадку, где будут
продаваться напитки по самым доступным ценам. В компании определили Bad Boy как
демократический формат. "В магазине цены иногда ниже, чем у страны производителя. А у
импортеров мы берем товар на эксклюзивных условиях лучших цен в Украине", комментирует Игорь Пьех. К примеру, Ruffino Chianti в Италии в Duty Free стоит 10,5 евро
(более 300 грн по нынешнему курсу), а в Bad Boy напиток стоит чуть больше 200 грн.
Только на капитальные расходы (ремонт, оборудование и прочее) было потрачено более 20
млн грн. В компании рассчитывают на возврат инвестиций в течение 5 лет. Склад-магазин
находится в 100 м от Днепровской набережной в ЖК River Stone. Компания Бюро Вин,
которая является одним из крупных импортеров алкогольных напитков, реализует
продукцию через семь каналов: ритейловый проект — Good Wine, интернет-магазин, Vipканал продаж, корпоративный канал продаж работающий с корпорациями, реализацию
клиентам HoReCa, розничные сети — локальные и международные, канал Liquor stores
(специализированные магазины, партнерская схема) и дистрибьюторы компании в
регионах. Оборот "Бюро Вин" за 10 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным
периодом в 2016 увеличился на 33% в натуральных показателях. Согласно данным реестра
юридических лиц, учредителями "Бюро вин" являются Владимир Шаповалов, Дмитрий
Крымский, Максим Василевич и Игорь Пьех. Компания была зарегистрирована в декабре
2006 года, а спустя год был открыт первый Good Wine площадью 1 200 кв. м. в Киеве на
улице Мечникова. К середине 2017 года сеть представлена двумя супермаркетами в
столице и торговой точкой площадью 440 кв. м в киевском торговом центре ЦУМ.
Читать полностью >>>
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Спортмастер Украина отчитался за финансовый год
и поделился планами

Генеральный директор MOYO покидает
компанию
17.11.2017

Итоги финансового года в GC SPORTMASTER подвели на отчетном
годовом собрании, которое состоялось 26 октября 2017 г. в режиме
международной видеоконференции на территории киевского ТРЦ Проспект.
Как сообщил глава международного совета директоров GC SPORTMASTER Ву Ка Вай,
центральный офис которой с 2012 года расположен в Сингапуре, прошедший год в целом
был успешен для GC SPORTMASTER: товарооборот в странах присутствия достиг плановых
показателей и вырос относительно прошлого года. «Группа компаний, которая включает
бизнесы Sportmaster, Ostin и Funday в пяти странах присутствия (Украина, Китай, Россия,
Беларусь, Казахстан) уверенно занимает ведущее место среди игроков на рынках Европы и
Азии и входит в TOP-3 Global sport и в десятку мировых компаний на рынках Sport и Outdoor
retail companies». По словам Ву Ка Вая, в целом, по итогам года, компании на
международном рынке удалось: Стабилизировать маржинальность бизнеса в валютах
операций; Удержать показатель доли расходов в обороте; Сохранить удельные показатели
по EBITDA («доналоговой прибыли», - прим. ред.) и прежний уровень рентабельности
операций; Обеспечить существенный рост продаж на сопоставимой базе магазинов (LFL).
Высокие показатели продемонстрировали и магазины Спортмастер Украина, где на
октябрь 2017 года насчитывается 25 торговых точек. «За 2017 год план по продажам был
перевыполнен. При этом прирост продаж от года к году имеет устойчивый тренд, и мы
идем на восстановление доходности операций. Один из показателей, позволивших это
сделать - увеличение трафика посетителей в магазины», - рассказал генеральный директор
Спортмастер Украина Игорь Чернов. К ключевым факторам, повлиявшим на прирост
продаж, в компании отнесли: доверие и лояльность потребителя к бренду; соответствие
товара требованиям покупателя; доступная цена; широкий обновленный ассортимент. К
зимнему сезону в портфеле GC SPORTMASTER появились такие торговые марки, как
молодежный бренд головных уборов New Era, бренд горнолыжных аксессуаров Ziener и
одежды для активного отдыха Merrell. …
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
 HEALTH (АПТЕКИ & ОПТИКИ. МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ)

Как украинцев заставляют покупать в аптеках
дорогие лекарства
20.11.2017

Фармацевты и аптеки построили на болезнях соотечественников
доходный бизнес, убеждая пациентов переплачивать, причем, зачастую за
“лишние” и абсолютно неэффективные для них препараты.
Украинцам становится все сложнее сэкономить на лекарствах. Фармацевты и аптеки
построили на болезнях соотечественников доходный бизнес, убеждая пациентов переплачивать, причем, зачастую за “лишние” и абсолютно неэффективные для них препараты. В
середине ноября Антимонопольный комитет оштрафовал крупного импортера “СанофиАвентис Украина” и дистрибуторов “БаДМ” и “Оптиам Фарм Лтд” в общей сложности почти
на 140 млн. грн. за попытку “заменить” доступные по цене препараты более дорогими. Как
утверждают в АМКУ, в ходе расследования выяснилось, что импортер поставлял в Украину
174 препарата, почти 150 из которых имели аналоги подешевле. “Но условия договора с
дистрибуторами были прописаны таким образом, чтобы ограничить конкуренцию для
более дешевых препаратов”, - заявили в АМКУ. “В ассортименте Sanofi есть широкоизвестные дорогие лекарственные препараты Но-Шпа, Эссенциале, Маалокс, Кордарон,
Фестал, МагнеВ6, которые уже давно утратили патентную защиту и могут иметь много
дешевых аналогов, - пояснила “Стране” схему фармацевтов государственный уполномоченный АМКУ Светлана Панаитиотиди. - Но условия договоров “Санофи-Авентис Украина” с
дистрибуторами могут ограничивать конкуренцию с ними. Так, договора с “БаДМ” и
“Оптима-Фарм, Лтд.” содержали неконкурентные услови стимулирования продаж. И за счет
дорогих препаратов и очень высоких торговых надбавок (до 300%) на препараты Sanofi в
обороте дистрибуторов удерживался незначительный объем аналогов от других
производителей. Дистрибутор получали от “Санофи-Авентис Украина” скрытые скидки на
определенный перечень лекарств, которые имют много аналогов на рынке. Размер таких
скидок для двух дистрибуторов составил более 150 млн. грн. В итоге, например, препарат
Sanofi “Кордарон” 200 мг возился в Украину по 15,27 грн. за упаковку, но продавался почти
в 4 раза дороже (по 65,43 грн.), а 30% возвращалось дистрибутору”. В “Санофи-Авентис
Украина” все обвинения опровергли и собираются оспорить в суде вердикт АМКУ.
“Решение АМКУ создает прецедент, который распространяет запреты антимонопольного
законодательства на законы рынка, которые до сегодняшнего времени считались
легальными, - говорится в заявлении компании. - Это беспокоит компании, которые
продают брендированные товары не только на фармацевтическом, но и на других рынках.
К примеру, ссылаясь на решение АМКУ, можно прийти к выводу, что если существует более
дешевый товар, который является конкретном того или иного бренда, то сам бренд не
имеет права продаваться на равных с ним условиях. АМКУ ставит под сомнение правила
маркетинга и игнорирует потребительский спрос, созданный силой бренда и
инвестициями в рекламу”. Впрочем, эксперты утверждают, что навязывание украинцам
дорогих лекарств уже стало массовым явлением. И зарабатывают на доверчивости наших
граждан все, начиная от производителей таблеток и заканчивая аптекарями и врачами.
Аптечные рецепты >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ

На украинский рынок выходит
сеть ZARA Home
24.11.2017

В киевском ТРЦ Gulliver откроют магазин товаров для дома группы
компаний Inditex. Первый магазин сети в Украине откроется в киевском
торгово-развлекательном центре Gulliver весной 2018 года.
Как уточнили в пресс-службе ТРЦ, торговая точка разместится на втором этаже и
займет площадь около 550 кв. м. Сейчас сеть магазинов бренда представлена в 60 странах
мира и насчитывает более 500 торговых точек. В магазинах сети можно купить белье,
одежду для сна, товары для ванной комнаты и кухни, а также декоративные аксессуары для
дома. По словам генерального директора ТРЦ Gulliver Ирины Круппы, открытие первого
магазина ZARA Home - важное событие для Украины. "Ранее марка ZARA в Украине была
представлена только магазинами модной женской, мужской и детской линий одежды и
аксессуаров. В магазине ZARA Home посетители смогут ознакомиться с тенденциями в
области декора для дома и подобрать всe необходимое для создания уютного, красивого и
неповторимого интерьера", - прокомментировала открытие Ирина. Отметим, что первый
магазин сети в Украине мог появиться еще несколько лет назад. Ранее Inditex уже
подписывал предварительный договор на открытие магазина ZARA Home в столичном ТРЦ
Respublika. Однако заморозка строительства торгового центра вынудила компанию
корректировать планы и искать другие локации для открытия первого магазина бренда.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Генеральный директор сети магазинов MOYO Дмитрий Басов оставит
свой пост уже в январе 2018 года. Об этом он сообщил на своей странице в
социальной сети Facebook.
«Я действительно покину MОYO в январе. Это окончательное решение и это не
слухи», - написал Басов. При этом он не уточнил причины своего увольнения и будущее
место работы. «У меня есть несколько предложений по будущим вариантам работы, хоть
окончательного решения еще нет. Поэтому не выспрашивайте «куда и что». Пока я все
равно ничего не вправе раскрывать», - подчеркнул руководитель MOYO. Дмитрий
возглавляет сеть магазинов техники и электроники с 2012 года. До этого он около пяти лет
работал в компании ERC, где занимал должности директора департамента продаж, а также
директора департамента по управлению брендом. Напомним, ранее Дмитрий Басов в
интервью RAU говорил, что главным вектором развития компании на 2017 год будет
развитие нового формата. Сеть намеревалась увеличить скорость обслуживания клиентов
и количество новинок в магазинах. Для этого в компании планировали увеличивать
складские запасы на магазинах для более быстрого самовывоза, а также добавлять зоны
тестирования новых гаджетов, виртуальной реальности и систем умного дома.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
Мережа "Фокстрот" втрачає право вимоги до боржників
Дельта Банку на 830 млн грн.
20.11.2017

Госпсуд м. Києва 17 жовтня задовольнив позов ліквідатора Дельта
Банку та визнав нікчемним договір застави майнових прав №Д-3/2014 від
04.09.2014, укладений між банком і ТОВ Фламенко".
Згідно з судовими матеріалами, предметом застави були майнові права за
кредитними договорами, укладеними між Дельта Банком та фізичними і юридичними
особами вартістю 830 млн грн. Ці майнові права були передані Дельта Банком в
забезпечення своїх зобов’язань перед ТОВ «Фламенко» за договором банківського рахунку
№26/15-595 від 16.02.2012 в розмірі 331,5 млн грн. Договором застави передбачалося, що
ТОВ "Фламенко" набуває право вимоги за кредитними договорами, майнові права за якими
були передані у заставу, у разі невиконання банком зобов`язань за договором банківського
рахунку або в разі прийняття НБУ рішення про віднесення Дельта Банку до категорії
неплатоспроможних (у день винесення такого рішення, що й відбулося 02.03.2015). Фонд
гарантування після введення в Дельта Банк тимчасової адміністрації визнав вказаний
договір застави нікчемним. Як констатується в рішення суду, укладаючи договір застави,
Дельта Банк порушив обмеження, введене постановою НБУ, щодо необхідності узгодження
подібних правочинів з куратором НБУ, що зроблено не було. «Умови договору застави та
договору відступлення права вимоги передбачають окремі переваги (пільги) перед іншими
кредиторами, що суперечить п. 7 ч. 3 ст. 38 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних
осіб" та є ознакою нікчемності правочину», - йдеться в рішенні суду. За даними
держреєстру, серед засновників ТОВ «Фламенко» (31610334) – ТОВ «Одіссі» (35333260),
ТОВ «Ред.Уа» (37269674), кінцевим бенефіціаром вказаний Франс Бонте (Сейшели). За
даними держреєстру, керівником ТОВ «Одіссі» є Валерій Маковецький (співвласник мережі
«Фокстрот»). Також ТОВ «Одіссі» значиться серед засновників ТОВ «Фокстрот-Плюс».
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
 DIY (БУДІВЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ)

АГРОМАТ: лучший магазин плитки и
сантехники
03.11.2017

Назвать себя номером один может каждый. Но вот по-настоящему тебя
оценить может только народное мнение. Об этом сообщает пресс-служба
компании.
АГРОМАТ победил в категории «Лучший магазин плитки и сантехники» по
результатам голосования Украинской народной премии. Лучшими во всем стать нельзя. А
вот в своей нише можно, особенно если это подтвердило народное голосование. Украинцы
достойны только лучшего. Мы так рады, что вы выбрали нас, а мы – вас, самых крутых
клиентов и покупателей!
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра «АГРОМАТ»
Как сеть Эпицентр развивает собственные
торговые марки
21.11.2017

Как начиналось развитие private label в Эпицентр, сколько собственных
торговых марок содержит портфель компании сейчас, какую долю занимают
СТМ в обороте и как ритейлер будет развивать это направление.
Компания Эпицентр – один из крупнейших украинских ритейлеров – открыла
первый гипермаркет в декабре 2003 в Киеве. С тех пор Эпицентр динамично развивается и
уверенно расширяет географию своего присутствия, охватывая не только областные
центры, но и районные города. Сейчас Эпицентр насчитывает уже 45 гипермаркетов общей
площадью около 1 млн кв. м. Свой вклад в развитие бизнеса внесли и собственные
торговые марки компании. Развивать private label Эпицентр начал еще в 2005 году. Однако
тогда направление СТМ для компании не было приоритетным. Как вспоминает директор
департамента СТМ Елена Соловьева, товар для первых торговых марок Эпицентра чаще
всего импортировался из КНР. «В целом же, первые СТМ компании были простыми, с
минимальным влиянием бренд-менеджмента. Профессионально развивать СТМ Эпицентр
начал в 2009 году. Изучая опыт работы крупных сетей DIY-гипермаркетов в Европе и США и
учитывая успешность внедрения СТМ западными ритейлерами, было решено создать
соответствующий департамент и в Эпицентре», - рассказывает Соловьева. По ее словам,
тогда же перед компанией встал вопрос, по какой стратегии развивать СТМ: внедрять
торговую марку под брендом «Эпицентр» или создавать портфель с разными ТМ, не
ассоциируя их с брендом сети. Обе стратегии имели право на жизнь. Второй вариант
использовали многие лидеры DIY-рынка в Европе, в портфеле которых насчитывалось
порядка 54 СТМ. Некоторые ритейлеры, напротив, внедряли СТМ под брендом сети или
использовали смешанную модель. К примеру, один из мировых лидеров FMCG-ритейла –
британская сеть TESCO, развивает private lable как под одноименной торговой маркой, так и
под суббрендами. В то время активно внедрять СТМ начали и украинские FMCG-ритейлеры.
Не имея собственного опыта, игроки рынка обращались к консультантам из-за рубежа и
нанимали для внедрения СТМ топов из Польши, Франции и Англии. Многие из них,
приезжая в Украину, принимали, казалось бы, логичное решение развивать СТМ под
брендом торговой сети. Однако из-за отсутствия должного контроля качества продукции
это часто приводило к негативным последствиям для ритейлера. …
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua

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

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

 ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛЯ
 ДОСТАВКА ЇЖІ

Насколько быстро открываются мобильные версии крупнейших
украинских интернет-магазинов
15.11.2017

Специальный инструмент Google - Test your mobile speed - может
выполнить тест скорости открытия веб-сайта на мобильных устройствах и
дать рекомендации по его улучшению.
Время загрузки в 3G исчисляется в секундах. Мы выбрали сайты крупнейших
украинских интернет-магазинов и протестировали, насколько хорошо они оптимизированы под мобильные устройства и сколько теряют пользователей во время загрузки. Среди
лидеров по оптимизации мобильных версий сайта оказались Citrus.ua, Exist.ua, F.ua,
Bonprix.ua. В тройке аутсайдеров - leboutique.ua, answer.ua, rozetka.com.ua. Скорость
открытия сайтов на мобильных устройствах Google оценивает, как низкую. И во время
загрузки они теряют 32–34% пользователей. …
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
Оборот eCommerce-рынка Украины составит
в 2017 г. около $1,6 млрд
16.11.2017

Основным драйвером роста электронной коммерции в Украине
является миграция сделок из классического ритейла в онлайн. Такое
заявление сделал совладелец «Нова пошта», президент Союза украинских
предпринимателей Вячеслав Климов.
Общий оборот eCommerce в стране, по данным компании, в 2016 г. составил больше
$1 млрд. По прогнозам, в 2017 г. он составит около $1,6 млрд. По словам Климова, сейчас
доля eCommerce в общей доле ритейла в Украине просто ничтожна - 3%. Для сравнения: в
развитых странах она составляет 10-15%. Климов назвал основные барьеры для развития
eСommerce и cashless: - отсутствует законодательная база для рынка; тенизация экономики
(37% от ВВП в 1 квартале 2017 г.); - неразвитая платежная инфраструктура; - слабая
культура cashless-операций; - низкая финансовая грамотность вне больших городов; низкая покупательная способность населения. Впрочем, рост рынка в стране существенен:
Украина входит в тройку наиболее динамично развивающейся электронной коммерции в
Европе. В частности, заявляет директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине,
Молдове, Грузии и странах Центральной Азии Сергей Францишко, особенно сильно растет
мобильная электронная коммерция. Эксперт связывает это с тем, что средний украинец всё
больше времени проводит, используя смартфон: сейчас уже около 4 часов в сутки. Уже 72%
украинцев готовы совершать покупки с помощью мобильного телефона. По данным
крупнейшего украинского маркетплейса Prom.ua, в первом полугодии 2017 года около
половины покупателей использовали для онлайн-шопинга мобильные телефоны. Всего за
полгода они купили товаров на 642 млн гривен, что на 86% больше чем годом ранее.
"Летом количество покупок с мобильных существенно увеличивается. Это связано с тем,
что люди больше проводят времени вне дома, у них нет доступа к компьютеру, зато всегда
под рукой смартфон", - говорит руководитель маркетплейса Иван Портной. Кроме того, в
последнее время в стране упростился приём онлайн-платежей. По статистике, которую
приводит Францишко, почти 40% пользователей прерывают процесс оплаты, если их
просят о регистрации или других действиях, требующих несколько десятков кликов.
Сейчас на рынке появились сервисы, позволяющие оплачивать в сети в пару кликов.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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Объем рынка доставки продуктов питания в Украине составляет почти
$100 млн, емкость всего европейского рынка – около $7 млрд. Об этом
сообщает портал rau.ua
Аналитики компании Chernovetskyi Investment Group, в инвестпортфель которой
входят сервисы Zakaz.ua и EDA.UA, подготовили обзор онлайн-рынка доставки блюд в
странах ЕС, СНГ и Украины, который включает в себя данные о крупнейших игроках,
динамике рынка в разных странах региона, а также ключевые тренды.
Европейские тенденции. Как отмечают в Chernovetskyi Investment Group, за
последние 10 лет глобальный рынок доставки еды претерпел количественные и
качественные изменения. Рынок онлайн продажи продуктов стремительно растет из года в
год. По информации компании, только в Европе количество людей, пользующихся услугами
заказа и доставки еды, к 2017 году достигло 60 млн, при общем объеме рынка в $7 млрд.
При этом Великобритания, Германия, Франция и Нидерланды занимают 76% европейского
сегмента доставки готовых блюд. И такие показатели не являются пределом. Факторы,
которые являются драйверами данной отрасли, остаются прежними: растущий уровень
интернет проникновения и улучшение логистической цепочки. Что касается структуры
рынка, то согласно статистике, 73% сегмента доставки блюд занимают компании Just eat,
Delivery hero, Deliveroo и Takeaway. Оставшийся объем рынка распределяется между
мелкими региональными компаниями, которые работают только на локальных рынках.
Привычное отставание. Немного другая ситуация наблюдается на постсоветских
рынках. Они традиционно отстают от западных как в выручке, так и в количестве
пользователей. Данная закономерность не обошла стороной анализируемый сегмент. В
первую очередь, причиной отставания является относительно низкий уровень
проникновения интернета, а также объем рынка e-commerce. В СНГ, в целом, ситуация
неоднородная, и если в одном регионе отрасль только начинается развиваться
(Азербайджан), то в других она плавно переходят в относительно зрелую стадию, со
сложившимися правилами и определенной структурой игроков (Россия). По оценкам
организации Euromonitor, объем рынка доставки готовой еды в России в 2016 году
составил $280 млн. Емкость рынка Украины значительно ниже: в 2016 году, по экспертным
оценкам, сегмент доставки продуктов питания составлял $97 млн.
Условная монополия. Также отличительной характеристикой сегмента в этом
регионе является существование одного явного лидера с огромной долей на занимаемом
рынке. К примеру, в Россия таковым является Delivery club, в Украине – EDA.UA, в
Казахстане – Сhocofood. Конкуренцию на рынке можно охарактеризовать как условно
монопольную: в анализируемых странах 1-2 компании занимают больше 90% рынка.
Специалисты Chernovetskyi Investment Group также обращают внимание на то, что бизнесмодель в сфере доставки блюд в странах бывшего СССР существенно изменилась. Если
ранее рестораны пытались привлекать клиентов, создавая собственные приложения и
сайты, то сейчас все больше ресторанов используют агрегаторы, которые обеспечивают
широкую базу клиентов и могут предоставить услуги собственных курьеров, call-центр и
службу поддержки. Именно с такой моделью начинают развиваться локальные рынки.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам rau.ua
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McDonald's планує в 2018 р. відкрити 4 нових
ресторани в Україні
13.11.2017

ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд.", що розвиває в Україні мережу
ресторанів швидкого харчування McDonald's, має намір у наступному році
відкрити чотири нових ресторани в Україні.
"Плануємо чотири нових ресторани і стільки ж оновлень наявних. Найближчими
роками пріоритетними містами для нас залишаються: Київ, Одеса, Львів", - повідомив
генеральний директор "МакДональдз Юкрейн" Гжегож Хмелярськи. Також, компанія
планує розширити кількість терміналів самообслуговування в своїх ресторанах. "У серпні
цього року відкрито новий ресторан у ТРЦ Lavina Mall. Це один з чотирьох ресторанів в
Києві і країні, в якому представленаможливість зробити замовлення за допомогою
терміналу самообслуговуван-ня. Терміналами користується в середньому 11% відвідувачів
ресторанів, де вони вже працюють. У цьому і в наступному році будемо встановлювати
термінали в інших ресторанах", - зазначив Г.Хмелярський. В 2018 р. McDonald's має намір як
мінімум подвоїти кількість терміналів самообслуговування в ресторанах. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Компания «ОККО» представила первый ресторан за
пределами АЗК – паназиатский Meiwei
24.11.2017

Компания «ОККО», чья сеть заведений питания в дороге является
крупнейшей в Украине, открыла в Киеве первый ресторан за пределами
автозаправочного комплекса – паназиатский Meiwei.
Новое заведение, позиционирующее себя как «смартфуд», расположено в центре
города на ул. Большая Васильковская, 23. Оно стало 40-ым рестораном сети «ОККО» и 2-ым
в формате паназиатской кухни Meiwei. Сейчас общая доля нетопливных продаж компании
составляет 30%. И за последние 3 года этот показатель ежегодно растет на 25%. Развитие
сети ресторанов – один из стратегических приоритетов для «ОККО». В том числе в
компании четко наблюдают тенденцию роста доли посетителей, которые приезжают в
ресторан или кафе специально на обед, но при этом могут даже не заправлять авто – сейчас
это каждый второй гость заведений «ОККО». Эти показатели, тренды рынка, а также тот
факт, что первый Meiwei (расположенный на АЗК «ОККО» в Киеве на ул. Новоконстантиновская, 4а) за последний год показал прирост по доходу в 40%, стали основой для старта
нового вектора – открытия первого ресторана за пределами АЗК. «Комплексы «ОККО» уже
давно воспринимаются нашими гостями не только как место для заправки авто. И
успешный запуск 1-го ресторана Meiwei на АЗК, который мы открыли в конце 2015 года, в
очередной раз это доказал», – комментирует Дмитрий Рассказов, вице-президент по
розничной торговле и маркетингу сети «ОККО».
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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Как развивается рынок доставки еды
в Украине и ЕС

Ресторанный рынок в Украине растет, а вместе с ним и предложения
франшиз. Для владельцев уже успешного бизнеса франчайзинг - это способ
масштабировать бизнес и получить дополнительный доход.
Для владельцев капитала открытие бизнеса по франшизе - это хорошая
альтернатива депозиту как инструменту приумножения денежных средств. В Украине
существует как минимум 5 онлайн-каталогов франшиз как в сферах ритейла и
потребительских услуг, так и в сфере ресторанного бизнеса. «Ресторанный бизнес задает
темп развития франчайзинга в Украине, - считает Мирослава Козачук, совладелица
Franchise Group. - Если за год не появилось 5–7 ресторанных проектов с франшизой, значит,
на рынке не закрыто окно и есть потенциал для игроков, которым стоит начать работать в
этом направлении». Среди всех франшиз, представленных на украинском рынке, около 40%
приходится на предложения в ресторанном бизнесе. Интерес к развитию бизнеса по
франшизе растет: в 2015 году около 30% ресторанов в Украине представляли собой
собственные точки, тогда как в 2016-м этот показатель снизился до 17%. Но, как отмечает
Козачук, такой скачок связан с тем, что некоторые франшизы существуют около года и
имеют только один объект или даже только концепцию, но уже продают франшизу. В 2016
году на рынке было около 60 предложений франшиз в сфере общепита, а сейчас, как
утверждают авторы исследования Poster, на рынке насчитывается уже около 80
предложений. Как отмечает Родион Ерошек, соучредитель Poster, инвестиции в открытие
популярной точки общепита по франшизе составляют от 130 000 грн (мини-пекарни, фудтраки, мини-кофейни и островки) до 4–5 млн грн. «Привлекательность инвестиций в
открытие собственного кафе или ресторана по франшизе постепенно растет. Несмотря на
то что последние три года украинцы тратят менее 3% своих доходов на рестораны и кафе,
начиная с 2017 года этот показатель начинает медленно расти», - рассказывает Ерошек.
Оборот украинского рынка общественного питания в 2016 году составил $2,5 млрд, в 2015м - $2,3 млрд. Выросло общее количество франшиз в Украине: в 2016 году, по данным
Franchise Group, насчитывалась 461 франшиза, сейчас, как сообщает Poster, показатель
вырос до 550, из которых активно работают только 20%. Также растет и количество
франчайзинговых объектов в ресторанном бизнесе. По данным Franchise Group, показатель
вырос на 15% с 2015 по 2016 год: с 4027 до 4770 франчайзинговых объектов. Для многих
бизнес по франшизе становится альтернативой депозитам, как инструмент сбережения
средств. «Если найти удачный формат, то 40% годовых - самое малое, на что можно
рассчитывать после возврата инвестиций», - подчеркивает Козачук. Как рассказал Тарас
Середюк, один из учредителей сетей ресторанов Mafia и Casta, в их компании фиксируют
рост интереса к франшизам. Mafia обычно проводит встречу для франчайзи раз в месяц, а в
ноябре пришлось проводить две такие встречи, потому что не поместились все желающие.
Что касается тенденций в ресторанном бизнесе, то ежегодный анализ рынка Franchise
Group показывает, что сейчас в тренде бургеры и монопродукты (блинная, стейк-хаус и так
далее). Также набирают популярность кофейни «третьей волны», то есть небольшие
частные кофейни или кофешопы с индивидуальным подходом к приготовлению и подаче
кофе. «В регионах большим спросом пользуются и кофейни, которые также продают
круассаны или панини. Многие считают, что рынок такими заведениями уже перенасыщен,
но ситуация такова исключительно в городах-миллионниках, - отмечает Мирослава, - а вот
ниша «завтрак to go» совсем не освоена, хотя запрос на такой формат на рынке уже есть». ...
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
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Кому принадлежат частные клиники
Украины
16.11.2017

Прийнято закон про сільську
медицину
15.11.2017

Парламент 14 листопада ц.р. прийняв в цілому проект закону про
підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській
місцевості (№7117). Про це пише auc.org.ua
Цей законопроект є частиною медичної реформи і дає можливість разом з місцевою
владою вирішити нагальні проблеми сільської медицини: відсутність лікарів, погано
обладнані амбулаторії та ФАПи. Сільська медицина сьогодні: Більше 13 мільйонів українців
мешкає в селах. Лікарі ж не хочуть туди їхати, бо сільська медицина фінансується за
залишковим принципом, а у сільських амбулаторіях та ФАПах немає навіть найнеобхідніших умов. Так, наприклад, в 71% українських ФАПів взагалі відсутнє водопостачання, в
75% – немає водовідведення, а в 82% сільських амбулаторій відсутні санвузли. 23 тисячі сіл
і селищ мають 4 тисячі амбулаторій та 12 700 ФАПів. Зараз вони, як правило, перенаправляють пацієнтів "у район" або "область", де є кваліфікована допомога. Для порівняння: в
усьому світі первинна ланка в сільській місцевості ефективно працює і вирішує на місці до
80% медичних звернень. Що зміниться в сільській медицині: Передусім первинна медицина
в селі мусить стати доступною і якісною. Тому медичні практики мають стати автономними
та самокерованими (для цього вже ухвалено закон про автономізацію, він набув чинності).
Не менш важливо для медичних практик в селах отримати реальне фінансування - і це
зроблять закони №№6327, 6604 (“Гроші ходять за пацієнтом”). Медики в селах зможуть
заробляти гідні гроші.
Читати повністю >>>
За матеріалами auc.org.ua

Частная медицина в Украине активно развивается. Потенциал этого
рынка оценивают в десятки миллиардов долларов. Все больше украинцев
обращаются за помощью в частные клиники.
Причина не в растущих доходах населения (тут как раз наоборот), а в том, что
государственная медицина стремительно деградирует из-за недофинансирования. К тому
же часто стоимость некоторых услуг в "бесплатных" госклиниках не сильно отличается от
прайсов на аналогичные услуги в частных медучреждениях. Кроме того, многих клиентов в
частных клиниках привлекает сервис и удобный график работы – на выходных в
большинстве частных медицинских заведений Киева можно наткнуться на очереди. Но все
же есть несколько существенных негативных моментов в украинской частной медицине.
Главный момент – это цена. Если большинство горожан еще могут потянуть стоимость
консультации, осмотра или прививки, то более серьезные манипуляции, как например
операция, роды или стационар, может позволить себе лишь небольшой процент населения.
Второе – это подход руководства частных клиник к своей работе лишь как к бизнесу.
Нередки случаи, когда врачи частной клиники назначают пациентам лишние
дорогостоящие диагностические исследования, или ненужные медицинские препараты. От
этого может зависеть доход самого врача. БизнесЦензор собрал владельцев крупных сетей
частных клиник и цены на их услуги. Мы также построили небольшой рейтинг частных
клиник Украины по выручке. ...
Читать полностью (перечень клиник) >>>
© Наталья Романенко
По материалам biz.censor.net.ua
Первая очередь нового корпуса "Охматдета"
готова к сдаче
20.11.2017

Правительство утвердило план внедрения
медреформы
15.11.2017

Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации
концепции реформы финансирования системы здравоохранения на период
до 2020 г. Об этом сообщает РБК-Украина.
Документ предполагает реализацию 10 мероприятий в течение 2017-2020 гг.
Первым из них указано создание правовых оснований для новой системы финансирования
системы здравоохранения. В рамках этого пункта предполагается после вступления в силу
законопроекта "О государственных финансовых гарантиях предоставления медуслуг и
лексредств" (Верховная Рада приняла этот документ 19 октября, – ред.) подача в Кабмин
нормативно-правовых актов относительно объемов предоставления медпомощи за счет
госбюджета. Вторым пунктом по важности указано создание единого национального
заказчика услуг по медобслуживанию населения. Ранее чиновники заявляли, что новый
госорган будет называться Национальная служба здоровья. Его создание планируется в
течение месяца после вступления в силу выше указанного законопроекта. Помимо этого, в
рамках мероприятий планируется проведение автономизации бюджетных учреждений
здравоохранения, создание единой электронной системы обмена медицинской
информацией, пересмотр унифицированных клинических протоколов, внедрение новой
модели финансирования медпомощи на первичном, вторичном (специализированном) и
третичном (высокоспециализированном) уровнях медпомощи, создание госпитальных
округов, внедрение национальной системы реимбурсации лекарств (частичное или полное
возмещение стоимости лекарств из госбюджета, – ред.), а также проведение мониторинга
реализации реформы финансирования системы здравоохранения.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
Круглий стіл на тему: "Запровадження загальнообов’язкового
соціального медичного страхування в Україні"

Строительство первой очереди нового лечебно-диагностического
корпуса НДСБ "Охматдет" на завершающем этапе и готово к сдаче в
эксплуатацию, сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
"С понедельника начнется передача помещения заказчикам в эксплуатацию. В
новую больницу начали завозить мебель", - уточняется в пресс-релизе. В настоящее время в
новый корпус доставлены шкафы, столы, кушетки, специализированные коляски для
манипуляционных кабинетов. Завершается косметический ремонт. "Принимать каждую
комнату и кабинет будет соответствующая комиссия: специалисты подробно оценят
выполненные работы и примут каждое помещение будущего лечебно-диагностического
центра отдельно", - сказано в сообщении. Строительство нового лечебно-диагностического
центра начато в 2011 г., а осенью 2013-го полностью приостановлено из-за отсутствия
финансирования. В апреле 2015 года Кабинет министров утвердил передачу строительства
нового центра из сферы управления Нацагентства по вопросам подготовки и проведения в
Украине Евро-2012 на баланс Министерства здравоохранения ("Охматдет" в свое время
получил 230 млн грн из средств на Евро-2012 на сооружение медкомплекса). В 2016 г. было
принято решение разделить строительство объекта на пусковые комплексы с целью
ускорить работы и открыть новый центр в два этапа, а также как можно скорее запустить
закупленное в 2012 г. медоборудование. В первый пусковой комплекс входят лечебнодиагностические и лабораторные помещения. Согласно планам МОЗ строительство нового
центра позволит проводить вдвое больше сложных операций и принять в 1,5 раза больше
больных детей, нуждающихся в комплексном лечении. Кроме того, будет запущен
линейный ускоритель, КТ, тримодальная система ОФФЕКТ/ ПЕТ/КТ и МРТ. Открытие
отделений лучевой терапии, трансфузиологии и радиоизотопной диагностики выведет на
новый уровень медицинские услуги, предоставляемые НДСБ "Охматдет".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
У столиці коштом інвестора збудують медичну
клініку за 1 млрд грн.

15.11.20117

Комітет ВРУ з питань охорони здоров’я провів "круглий стіл" на тему:
"Запровадження загальнообов’язкового соціального медичного страхування
в Україні".
У заході взяли участь народні депутати, представники Адміністрації Президента,
Кабінету Міністрів, Міністерства соціальної політики, інших заінтересованих міністерств і
відомств, обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, ПАТ
«Українська залізниця», Національної академії медичних наук, Ліги страхових організацій,
Асоціації приватних медичних закладів, Федерації роботодавців, професійних спілок,
дипломатичних представництв іноземних держав, а також фахівці, експерти. Під час заходу
зазначалося, рекомендаціями парламентських слухань на тему: «Про реформу охорони
здоров’я в Україні», схваленими Постановою Верховної Ради України від 21 квітня 2016 р.
№1338-VIII, Комітету з питань охорони здоров’я доручено забезпечити розроблення та
супровід законопроектів, спрямованих на створення законодавчих засад перспективної
моделі державного соціального медичного страхування. Народні депутати-члени Комітету
з питань охорони здоров’я виступили авторами відповідних законодавчих ініціатив,
спрямованих на запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні (законопроект про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування в Україні
№4981-2 подано народним депутатом Богомолець О.В.; проект закону про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування №4981-1 подано народним депутатом Мусієм О.С.; проект Закону про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування в
Україні №4981 подано народними депутатами Денісовою Л.Л., Шипком А.Ф., Розенблатом
Б.С., Єфремовою І.О., Поляковим М.А., що презентовані під час засідання «круглого столу».
Загальнообов’язкове соціальне медичне страхування є одним із загальновизнаних та
історично підтверджених шляхів забезпечення ефективного захисту громадян від ризиків,
пов’язаних з надмірними витратами у разі захворювання. Вітчизняна система охорони
здоров’я багато років поспіль фінансується на критично низькому рівні. Частка витрат на
охорону здоров'я у структурі ВВП за роки незалежності України жодного разу не досягала
рекомендованих ВООЗ мінімальних 5%. Вона балансувала від 2,7 до 3,5%. Винятк 2012 р.,
коли на охорону здоров’я виділили 4,2% ВВП з урахуванням необхідності реалізації
пілотного проекту з реформування охорони здоров’я у чотирьох регіонах, реформи
екстреної медичної допомоги та реалізації проекту «Нове життя» по створенню мережі
перинатальних центрів. Під час заходу звернуто увагу на те, що й надалі коштів на охорону
здоров’я не побільшає. Це підтверджує проект Державного бюджету України на 2018, в
якому видатки на охорону здоров’я закладені на рівні 3,5% ВВП, або 113,9 млрд грн., що на
10,7 млрд. грн. більше, ніж у 2017 р., але абсолютно недостатньо для забезпечення потреб
охорони здоров’я навіть на мінімальному рівні. Промовці у виступах наводили факти, які
свідчать про те, що заклади охорони здоров’я, що фінансуються за державний рахунок, не
отримують кошти в повному обсязі для надання якісної медичної допомоги. На практиці
майже кожен пацієнт вимушений сплачувати за лікування з власних коштів. Крім
неформальних платежів медичному персоналу, стало нормою життя покриття пацієнтом
власним коштом переважної більшості витрат, пов’язаних з лікуванням, а саме: придбання
ліків, витратних матеріалів, оплата дороговартісних аналізів та діагностичних обстежень,
додаткові витрати на харчування під час стаціонарного лікування тощо. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
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У Києві за два роки за кошти інвесторів збудують медичний центр
площею понад 25 тис. м². Будівництво розпочалось у Шевченківському
районі на базі міської лікарні № 14.
Загальна вартість проекту становить 1 млрд грн., повідомили у КП «Київське
інвестиційне агентство». Очікується, що медичний центр запрацює через два роки. ТОВ
«Капитал», яке у жовтні 2016 року перемогло в інвестиційному конкурсі на будівництво
медичного центру, завершило проектні роботи та розпочало будівництво нового корпусу
клініки «Оберіг». «Ми прагнемо розширити спектр надання медичних послуг, які будуть
відповідати кращим світовим стандартам», – зазначив генеральний директор клініки
Віктор Рибчук. У новій клініці розмістяться 3 стаціонари на 99 ліжок, відділення інтенсивної терапії, денний стаціонар і паркінг. «Сам факт того, що вітчизняний інвестор зважився
вкласти такий обсяг інвестицій у сектор, в якому ще навіть не відбулася реформа, – це
хороший сигнал для інвесторів, які тільки придивляються до можливостей українського
ринку», – зауважив Олег Містюк, генеральний директор КП «Київське інвестиційне
агентство». У 2017 році Україна у будівельному рейтингу Світового банку Doing Business2018 за показником «Отримання дозволів на будівництво» покращила позицію на 100
пунктів, посівши 35 місце серед 190 країн світу.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Світ атракціонів: де розважити
дитину в столиці

Киев занял 86-е место в рейтинге самых гостеприимных
городов мира

10.11.2017

10.11.2017

Киев занял 86-е место в рейтинге самых гостеприимных городов мира
в 2017 году по версии голландской туристической компании TravelBird. Об
этом сообщает портал sostav.ua
Общий бал украинской столицы составил 4.61 из 10 возможных. Больше всего
туристы оценили открытость киевлян к каучсерфингу (8.76) – возможность бесплатно
переночевать у местных жителей. Всего в один балл путешественники оценили уровень
счастья киевлян. Отметим, что в первую десятку попали такие города, как Сингапур,
Стокгольм, Хельсинки, Сан-Франциско и другие, чей бал не ниже 7.81. В свою очередь в
пятерке самых недоброжелательных – Коломбо, Москва, Ханой, Бухарест и Будапешт. Для
составления рейтинга эксперты проанализировали более 500 самых популярных
туристических направлений согласно данным Всемирной туристической организации. В
первую очередь опросили несколько тысяч тревел-журналистов, которых попросили
оценить города по таким критериям: прохождение контроля на границе, безопасность,
уровень счастья местных жителей, готовность приютить туристов у себя дома и владение
английским языком. Также, эксперты опросили местных жителей и туристов.
ТОП-10 самых доброжелательных городов мира >>>
По материалам sostav.ua
Олександр Лієв: "Турбізнес в Україні вийшов
на новий рівень"
12.11.2017

Цей рік став ключовим у розвитку туристичної галузі України. Як
відомо, Генеральна Асамблея ООН оголосила його Роком сталого розвитку
туризму. Про це пише портал zruchno.travel
В Україні цю ініціативу підтримали не тільки на загальнодержавному рівні – в
більшості регіонів країни туризм був названий одним із пріоритетних напрямків. Уперше за
кілька років у державному бюджеті України було передбачено кошти на розвиток туризму
– всього близько 30 мільйонів гривень. І хоча ця сума, як і раніше, є недостатньою,
активізація роботи влади, туристичного бізнесу та громадських організацій у галузі
розвитку туризму принесла свої плоди. Практично всі регіони України відзначили значне
збільшення надходжень до бюджету від туристичного збору, а в Міністерстві
інфраструктури відзвітували про стійке зростання пасажиропотоку. Однак якби громадські
організації та турактиви регіонів України не включилися в роботу з розвитку туристичної
галузі, цей напрям навряд чи зрушив би з мертвої точки. Значну роботу виконали, зокрема,
фахівці Асоціації індустрії гостинності України (АІГУ). Про те, як розвивається туристична
галузь у країні, якими темпами і в якому напрямі рухається турбізнес, а також про те, які
регіони України стали найбільш привабливими для мандрівників, в інтерв’ю Zruchno.Travel
розповів керівник АІГУ, виконавчий директор ПАТ "НСТУ" Олександр Лієв. ...
Читати інтерв'ю повністю >>>
За матеріалами zruchno.travel
Украину внесли в список стран со «средним уровнем риска»
для туристов
19.11.2017

Международная организация International SOS создала карту самых
опасных стран в 2018 году, в список которой попала и Украина, которая в
последний период столкнулась с ростом количества терактов.
В числе самых опасных стран оказались Сирия, Ливия, Йемен, Сомали,
Центральноафриканская Республика, Ирак, Афганистан, Гвинея-Бисау, Бурунди. Они
обозначены символом «Е», который обозначает «экстремальный уровень риска». При этом,
уточняется, что в странах есть разные уровни рисков. К примеру, Мексика, Египет, Индия и
Украина являются примерами «средних» рейтингов риска путешествий, которые имеют
более высокий рейтинг риска в конкретных регионах в этой стране. Напомним, в МИДе не
советуют украинцам посещать Египет. В частности, это касается посещения северного
побережья Египта, курортных городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива
Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх,
Дахаб, Таба). Предостережения вызваны существенной активизацией на территории
Египта радикальных террористических группировок, включая ИГИЛ. Как сообщалось,
Украина заняла 17 место в мировом рейтинге по уровню терроризма. Статистика самых
громких покушений и убийств в Украине за 2016-2017 годы – по ссылке. Ранее, аналитики
портала рассказали в какие страны украинцы могут ездить без виз.
Читать полностью >>>
По материалам slovoidilo.ua
Чинне регулювання загрожує втратою культурної
спадщини України
20.11.2017

Україна має 130 тис. пам’яток культурної спадщини. За умови їх
збереження та ефективного розвитку навколишньої інфраструктури, країна
може суттєво збільшити свій культурний і туристичний потенціал.
Проте чинне регулювання не забезпечує захисту культурної спадщини і провокує
численні корупційні зловживання. Станом на 1 жовтня 2017 р. в Держреєстрі нерухомих
пам’яток України значиться 906 пам`яток культурної спадщини національного значення та
8 065 місцевого. З метою захисту вони вносяться до Списку історичних населених місць,
якими сьогодні визначено 401 населений пункт в Україні. Згідно із Законом України «Про
регулювання містобудівної діяльності», для населених пунктів – історичних місць в межах
визначених ареалів у складі генерального плану мають бути визначені режими
регулювання забудови та розроблені історико-архітектурні опорні плани. Проте станом на
вересень 2017 р. такі плани затверджені лише у 86 населених пунктах, тобто в 20%
історичних місць України. Так, в 80% населених пунктів правила забудови фактично не
регламентовані. Більш того, опорні плани відсутні в 50% обласних центрів, зокрема Києві
та Львові, де розташовані об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Шляхи вирішення
проблем регулювання ринку представники влади, бізнесу та громадськості шукали 20
листопада під час Круглого столу «Нове будівництво на територіях розміщення об’єктів
культурної спадщини», організованого Офісом ефективного регулювання BRDO за
підтримки EU4Business\FORBIZ в рамках Публічного діалогу #PROДіалог.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби BRDO
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Читайте також: Системний перегляд особливостей
держ регулювання «Нове будівництво на територіях
розміщення об’єктів культурної спадщини» >>>

Погана погода ніколи не зіпсує настрій дитині. Маленьким непосидам
неважливо, світить на вулиці сонечко, йде дощ або гримить гроза, їм завжди
хочеться грати, веселитися, стрибати і бігати.
На щастя, в столиці є багато сучасних розважальних центрів з самим різними
атракціонами, які працюють цілий рік. Ми зібрали десятку цікавих варіантів і пропонуємо
провести найближчі вихідні активно, весело і цікаво! Про те, де можна позмагатися в
аерохокей, покататися на каруселях, поблукати в дзеркальному лабіринті і пограти в
дитячий боулінг – читайте в нашому матеріалі.
1. Dream Land (проспект Оболонський, 21-Б, ТРЦ Dream Town-2). Один з найбільших
в столиці дитячих розважальних центрів знаходиться на території торгово-розважального
центру Dream Town-2. Тут маленьких гостей чекає безліч атракціонів: надувні гірки, сухий
басейн, каруселі, лабіринт, тролей. Одних тільки батутів на території центру понад
вісімдесят. Також є спортивний майданчик, "Містечко" з електромобілями, атракціон
"Смуга перешкод", "Аерохокей" і багато іншого. Крім цього, кожен місяць для хлопців
організовують розважальну програму. Наприклад, в листопаді малюки зможуть побувати
на майстер-класі "Улюблена тварина", пройти квест "Подорож на Мадагаскар", взяти участь
в чемпіонаті по лімбо і повеселитися на "Пірат-Party".
2. Happylon Ocean Park (вулиця Горького, 176, ТРЦ Ocean Plaza). Символ парку
рожевий дракончик Хеппік добре знайомий і дорослим, і маленьким жителям столиці, а все
тому, що парк Happylon – місце відоме і давно полюбилося маленьким киянам. Особливість
цього парку в тому, що великі атракціони вуличного формату тут зібрані в теплі і затишку
під дахом торгово-розважального центру. Дітей чекає ціле море розваг: атракціони "Ралі
Нептуна", "Тайфун", "Маріанська западина", бамперні машинки, "Острова"-батути, ігрові
майданчики з сухими басейнами, повітряними гарматами і веселими гірками, а також
призові апарати, відеоігри, кран -машини і навіть навчальний майданчик.
3. Парк розваг Galaxy (вулиця Берковецька, 6Д, ТРЦ Lavina Mall). Цілий світ розваг
для всієї родини перебуває в найбільшому Мегамоллі України "Лавина". Розважальний парк
Galaxy – один з найбільших в Європі критих тематичних парків. Тут встановлені новітні
атракціони як для самих маленьких, так і для дорослих гостей. Малюкам буде цікаво
провести час на батутах, в заплутаних лабіринтах, на дитячому картингу, покататися на
різних атракціонах, а найменші карапузи зможуть весело пограти на дитячому майданчику.
Батьки зможуть активно провести час в канатному парку, на скеледромі або в печерах, а
при бажанні ще й полоскотати собі нерви на "Американській гірці", "Літачках", "Вежі
падіння" або в тематичній кімнаті страху.
4. KidsWill (вулиця Академіка Заболотного, 37, ТРЦ ART Mall). KidsWill – це не просто
парк атракціонів, а справжнісіньке дитяче місто професій. Тут малюки зможуть здійснити
подорож у дорослий світ, познайомитися з різними професіями, освоїти нові захоплення і
знайти нових друзів. Пересуваючись від станції до станції, хлопці побувають на
"Шоколадній фабриці", в "Авіашколі", на "Будівництві", в "Театрі KidsWill" і "Телестудії
KidsWill", пограють в робофутбола, покатаються на машинках в автодромі і влаштують
змагання в тирі. Поки маленькі непосиди будуть розважатися, батьки зможуть спокійно
відпочити в кафе, спостерігаючи за своїми дітьми.
5. "Кідландія" (проспект Степана Бандери, 34В, РЦ Блокбастер). Ще одне цікаве
місце, де дітки зможуть познайомитися з різними професіями, заробити ігрові гроші і
витратити їх на розваги або сувеніри – дитячий парк професій "Кідландія" в "Блокбастері"
на Петрівці. Це ціла країна зі своїми правилами і законами. Для маленьких гостей тут
працює 50 ігрових станцій – від пожежної частини до школи скелелазів, від школи піци до
салону краси. Кожна дитина зможе "приміряти" на себе більше 10 різних професій. Ігрові
станції розраховані на діток різного віку від 4-х до 16-ти років. Для самих маленьких
карапузів працює пеленальна зона, є майданчик для розваг і відпочинку.
6. "Блокбастер" (проспект Степана Бандери, 34В, РЦ Блокбастер). Розважальний
центр "Блокбастер" стане відмінним варіантом для відпочинку всією сім’єю. Дітки можуть
активно провести час на арені лазерних боїв, спробувати знайти вихід із дзеркального
лабіринту, погуляти по стелях в "Будинку-перевертні" і перевірити свої сили в критому
мотузковому парку з різним рівнем складності. Батьки разом з дітьми можуть спробувати
розгадати всі загадки в квест-кімнаті "Сімпсони" або "Пірати Карибського моря", виграти
кілька призів у тирі Angry Birds, а після – зіграти в боулінг або покататися на роликах в
роледромі. Подбали тут і про найменших карапузів, в розважальному центрі є дитячий
ігровий майданчик "Мадагаскар" з басейном кольорових кульок, дитячими будинками,
каруселями і розвиваючими іграшками.
7. "Ігроленд" (проспект Генерала Ватутіна, ТРЦ Sky Mall). Вже понад 12 років мережа
розважальних комплексів "Ігроленд" дарує радість дітям і їх батькам. Знаходиться він в
одному з найбільших столичних торгово-розважальних центрів Sky Mall, що дозволяє
поєднати приємний відпочинок і хороший шопінг. Одна з розважальних зон "Ігроленду"
називається "Батутна арена", тут малюки зможуть пограти в пісочниці з кінетичним піском,
виплеснути енергію на надувних і натяжних батутах, пограти в футбол, покататися на
гірках, машинках і каруселі, а також влаштувати змагання з влучності на повітряних
гарматах. А ще юним супергероям запропонують зіграти в справжній боулінг для дітей,
виграти приз на дитячих ігрових автоматах, а після – вгамувати голод в "Ігроленд-cafe".
8. Парк розваг "7 Чудес Дитинства" (вул. Борщагівська, ТРЦ "Мармелад"). Побувати
у справжній казці і отримати безліч позитивних емоцій малюків запрошують в парк розваг
"7 Чудес Дитинства". Спеціально для маленьких гостей всю територію парку розділили на
різні дитячі зони в казковому стилі, щоб кожен карапуз зміг знайти для себе заняття до
смаку. Тут є безліч різних розваг на дитячих майданчиках, атракціони та ігрові апарати,
лаунж-зона і окрема кімната "Малютка" для карапузів від одного до трьох років. Також для
малюків тут можуть організувати найкращий день народження з аніматорами, веселими
іграми, шоу-програмами, цікавими квестами і смачним солодким столом.
9. Розважальний центр "Космікс" (вулиця Попудренка, 1А). Цікаво відсвяткувати
день народження або просто весело провести час всією сім’єю можна в розважальному
центрі "Космікс". Батьки зможуть розіграти партію в більярд, покатати кулі в боулінгу або
виконати кілька хітів в караоке, а маленькі непосиди по достоїнству оцінять дитячу зону з
великим вибором розваг. Тут є і батутна арена, і скалодром, і лабіринт, і спортивний
майданчик. Любителів віртуального світу порадує Game zona з приставками Sony
PlayStation і Xbox. Тут же для діток можуть організувати цікаві квести або навіть
влаштувати справжню дитячу вечірку з діджеями і караоке.
10. Joy Land (вулиця Закревського, 61/2, ТРЦ "Меблевий світ"). Дитячий парк розваг
Joy Land надає широкий вибір ігрових зон і атракціонів. На величезній території є велика
батутна арена, надувні гірки, заплутані лабіринти і м’які поролонові ями. А ще кожен місяць
організовують цікаву програму для дітей. Наприклад, в листопаді малеча зможе взяти
участь в магічно-хімічному змаганні, повеселитися на дискотеці "Вечірка на борту", пройти
квест "Скарб Чорної Бороди" і навчитися робити мило на майстер-класі з миловаріння.
Поруч з парком працює фудкорт, де дітки разом з батьками можуть вгамувати голод різною
смакотою. А при необхідності, досвідчені аніматори із задоволенням допоможуть провести
найкращий дитячий день народження
Читати повністю >>>
За матеріалами zruchno.travel
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Налоговики ликвидировали «конверт» с
оборотом более 300 млн
Экс-руководителя «НСК «Олимпийский» подозревают
в масштабных хищениях
21.11.2017

Столичная прокуратура подозревает экс-руководителя НСК
«Олимпийский» и двух подрядчиков в масштабных хищениях при
подготовке к Евро-2012.
Следователями прокуратуры города Киева совместно с работниками СБУ проведен
ряд следственных действий в рамках уголовного производства по факту растраты
бюджетных средств ГП «НСК «Олимпийский» в особо крупных размерах. Следствием
установлено, что во время выполнения Государственной целевой программы подготовки и
проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу,
служебными лицами ГП «НСК «Олимпийский» приобретены по значительно завышенной
стоимости сидения для трибун стадиона с последующим выводом средств в наличку через
субъекты хозяйствования с признаками фиктивности. Сумма установленных убытков
государственному бюджету Украины при закупке в 2011 году только кресел составила
почти 27 млн грн. В настоящее время проведены обыски у должностных лиц ГП «НСК
«Олимпийский» и субъектов хозяйствования, задействованных в схеме растраты денежных
средств. По результатам следственных действий сообщено о подозрении в соучастии в
совершении растраты в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 191 УК Украины руководителю
генерального подрядчика - ООО «АК Инжиниринг» и руководителю субподрядчика компании «Спецпостач» Международного благотворительного фонда «БЕЗОПАСНОСТЬ
СТРАНЫ». Кроме того, в порядке, определенном законом, подготовлено сообщение о
подозрении бывшему руководителю ГП «НСК« Олимпийский »по ч. 5 ст. 191 УК Украины. В
настоящее время местонахождение последнего устанавливается. В суд внесены
ходатайство о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде
содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13 млн грн. каждому.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
 АЗАРТНІ ІГРИ

Азартні ігри в Києві: всіх загнати у
місцеве «Монте Карло»

14.11.2017

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области
совместно с прокуратурой Запорожской области ликвидировали
конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн.
«В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212,
ч.2 ст. 205 УК Украины прекращена деятельность группы лиц, которые предоставляли
услуги предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской,
Днепропетровской, Харьковской областей и г.. Киева по формированию искусственного
налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность», - говорится в
сообщении. Правоохранителями установлено, что в течение 2016-2017 годов фигуранты
создали (зарегистрировали) ряд субъектов хозяйствования, которые в дальнейшем
использовались в преступной схеме транзита и конвертации. Механизм конвертации
заключался в том, что на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий и
фиктивных субъектов хозяйственной деятельности (СХД) предприятия реального сектора
экономики перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ТМЦ
(товары и услуги). В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета СХД реального сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей (табачные изделия,
продукты питания и др.) За якобы приобретенные ТМЦ. Фактически указанные СХД
реализовывали ТМЦ за наличный расчет, которую в дальнейшем передавали
организаторам «конверта», а в документах налогового учета отражали продажу ТМЦ
предприятиям, которые входили в состав конвертационного центра, формируя при этом
налоговый кредит по НДС. В течение 2016 - 2017 гг. через указанные СХД проконвертовано
более 300 млн. грн. По результатам 24 обысков, проведенных по месту жительства
фигурантов, в офисных, гаражных помещениях и транспортных средствах изъято 50 тыс.
грн., $24 тыс., €8 тыс., 1,1 тыс. швейцарских франков (в эквиваленте 916 тыс. грн.), 62
печати, 19 оттисков печатей, компьютеры, телефоны, флэш-накопители, жесткие диски,
банковские карты, черновые записи и финансово-хозяйственные документы. Кроме того,
наложен арест на 103 текущие счета компаний - участников конвертационного центра,
открытые в 21 банковском учреждении. Продолжаются следственные действия.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Ликвидирован конвертцентр с оборотом
около 430 млн грн.

20.11.2017

В Києві протягом 2016-17 рр. припинено діяльність понад дві тисячі
незаконних гральних закладів. Як заявив депутат Київради Олександр
Пабат, в Києві треба нарешті вирішити проблему з гральним бізнесом.
Таке питання він буде виносити на сесію міськради. Але, схоже на те, що це питання
вирішити буде дуже складно. Про це депутат написав на своїй сторінці у Фейсбук : «Сесія
покаже. А поки бюджетну комісію Київради не пройшло питання, що передбачає виведення
з тіні ігрового бізнесу і створення в Києві спеціальної гральної зони». Мова йде про
впорядкування роботи галузі азартних ігор. «Будемо робити вигляд, що не помічаємо
численних «лото», «бінго», «покерних клубів»? 15 травня 2009 ВРУ прийнятий Закон «Про
заборону грального бізнесу в Україні», з дня набрання чинності яким (25 червня 2009 р.) на
всій території України заборонявся гральний бізнес, а також участь в азартних іграх, під
якими, в силу названого закону, розуміються ігри, умовою участі в яких є внесення гравцем
ставки, що дає можливість отримати виграш (приз), і результат яких повністю або частково
залежить від випадковості. - пояснює Олександр Пабат.--По-моєму очевидно, що заборона
грального бізнесу не тільки не досягла своєї мети, але і значно знизила надходження в
бюджет від гральної сфери, перевівши цілу галузь в тінь. Попри заборону, азартні ігри
поширюються через «інтернет-клуби», «бінго-лотереї» та інші квазіформи, в форматі яких
зростає чисельність залів ігрових автоматів. В Києві протягом 2016 – 2017 рр. припинено
діяльність понад дві тисячі незаконних гральних закладів. Скільки продовжує працювати?
Знають тільки ті, у кого вони «на блокноті». На переконання Олександра Пабата, створення
спеціальної гральної зони в Києві допомогло б вирішити ряд питань.По-перше, це
дозволило б легалізувати відносини між операторами і споживачами ігрових послуг, і
декриміналізувати цю галузь. По-друге, забезпечило б додаткові джерела надходжень до
бюджету міста. По-третє, розвиток легального грального бізнесу в столиці, як складової
індустрії розваг, підвищить привабливість міста серед окремих, платоспроможних груп
туристів. А підвищення туристичного, і, відповідно, культурного рейтингу, як правило, має
позитивне значення як в короткостроковій, так і довгостроковій перспективі. «Крім того,
цілком допускаю, що частина гравців ринку азартних ігор вже сьогодні готова вийти і
працювати офіційно. Але, схоже занадто багато бажаючих тримати галузь в тіні. А як
інакше? Велика риба водиться в каламутній воді» - пише Олександр Пабат. У влади столиці
є кілька прикладів успішного вирішення проблем нелегальної діяльності в галузі
підприємництва. Цього року вдалося «розвантажити» місто від нелегальних газозаправок
для автомобілів. На тому тижні почалася кампанія проти розповсюдження наркотиків за
допомогою графіті. З упорядкуванням грального бізнесу також питання буде вирішене,
тому що на це є дуже великий запит у суспільства, активна частина якого вже давно не
стоїть осторонь проблеми, намагаючись діяти аматорськими силовими методами.
Читати повністю >>>
За матеріалами vechirniykiev.com.ua

16.11.2017

В Запорожской обл. сотрудники правоохранительных органов
ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 430 млн грн. Об
этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
«В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1, ч.3 ст.
212 Уголовного кодекса установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям
реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств, перевода
безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и последующей
легализации денежных средств», – говорится в сообщении. Отмечается, что на счета
злоумышленников перечислялись денежные средства за «приобретенные товары и
услуги». Вскоре деньги снимались наличными и за вычетом 12-14% передавались
заказчикам незаконной конвертации. За год оборот этого центра достигал ≈ 430 млн грн. В
ходе проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли бухгалтерские
документы, черновые документы по фактической реализации продукции за наличные,
средства в сумме 1,6 млн грн, компьютерная техника. Отметим, в начале ноября 2017 года
в столице ликвидировали конвертцентр с оборотом в 120 млн грн. Об этом сообщается в
Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины. Правоохранители
установили, что киевляне организовали преступную схему по конвертации средств и
минимизации налоговых обязательств для предприятий реального сектора экономики.
«Указанные предприятия получали на свои счета средства за якобы предоставление работ,
услуг, товаров. В данном случае это были фиктивные финансово-хозяйственные операции
по поставке строительных материалов, - сказано в сообщении. - В дальнейшем, для
конвертации средств в наличность, перечисляли их на счета подконтрольных физических и
юридических лиц». За год злоумышленникам удалось конвертировать 120 млн грн.
Указано, что сумма нанесенного государству ущерба составляет 20 млн грн. В результате
обысков полиция изъяла деньги, банковские карточки, флэш-носители, документацию,
печати и поддельный оттиск печати одного из банков. Напомним, сотрудники налоговой
милиции главного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области
пресекли деятельность конвертационного центра, который с 2016 по 2017г. конвертировал
более 70 млн грн. Правоохранители установили группу лиц, которые оказывали
предприятиям реального сектора экономики услуги по искусственному формированию
налогового кредита по НДС (налог на добавленную стоимость) и расходов по налогу на
прибыль и незаконной конвертации безналичных средств в наличные.
Читать полностью >>>
По материалам journalist.today
В Киеве ликвидировали конвертационный центр
с оборотом 390 млн
24.11.2017

ПОСЛУГИ B2B
 КОНВЕРТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ

На Миколаївщині СБУ припинила діяльність «конверту»
з обігом у п’ятдесят мільйонів гривень
13.11.2017

СБУ спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом
прокуратури викрила у Миколаївській обл. директора держпідприємства
агропромислового комплексу, який організував конвертаційний центр.
Керівник підприємства укладав договори з комерційними фірмами, оформленими на
його родичів, щодо оброблення земель державної власності. Вартість цих робіт була значно
завищена. Крім того посадовець незаконно надавав у користування земельні ділянки без
оформлення договорів. Для переведення незаконно отриманих коштів у готівку зловмисники зареєстрували на підставних осіб понад двадцять фіктивних підприємств та відкрили
рахунки у декількох банках Миколаєва. Учасники конвертцентру також зареєстрували
комерційну структуру на території однієї з балтійських країн, через яку намагалися
вивести кошти за кордон. Обіг конвертаційного центру у квітні-листопаді 2017 р. становив
близько 50 млн грн. Під час обшуків в офісах та місцях проживання членів протиправної
оборудки оперативники СБУ виявили та вилучили понад 1 млн грн, банківські картки,
чекові книги, «чорну» бухгалтерію, документацію та печатки фіктивних фірм, електронну
документацію, що підтверджує протиправну діяльність. У помешканні керівника
агропідприємства вилучено документи та печатки іноземної комерційної структури.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБУ
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В
Киеве
сотрудники
налоговой
милиции
ликвидировали
конвертационный центр с оборотом более 390 млн грн. Об этом «ОЛИГАРХ»
узнал из сообщения Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В сообщении отмечается: «В ходе расследования уголовного производства,
открытого по ряду статей, было установлено, что злоумышленники предоставляли услуги
предприятиям реального сектора экономики, которые работали в разных регионах страны
по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в
наличные. В схеме были задействованы подконтрольные участникам центра транзитные и
фиктивные фирмы. За оказанные предприятиям реального сектора экономики услуги по
обналичиванию денежных средств, участники схемы получали вознаграждение в размере
10-12 % от конвертируемой суммы. Общий оборот конвертационного центра составил
более 390 млн грн. В ходе санкционированных обысков было выявлены и изъяты:
компьютерная техника, черновые записи, указывающие на преступную деятельность,
печати фиктивных и транзитных предприятий, а также более 2,5 миллионов наличными в
национальной и иностранной валюте».
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ

БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ

Українська Рада бізнесу назвала «білий» та «чорний»
перелік законодавчих ініціатив

В Україні створили Асоціацію приватних
виконавців
17.11.2017

Під час Першого з'їзду приватних виконавців України 14 листопада
було створено Асоціацію приватних виконавців України. Про це
повідомляється на Facebook-сторінці приватних виконавців.
Очолив Асоціацію приватних виконавців колишній начальник Деснянського
районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального
управління юстиції у місті Києві Сергій Ніколаєв. Його заступниками обрано колишнього
Головного державного виконавці Відділу примусового виконання рішень Департаменту
державної виконавчої служби Олександра Сивокозова та екс-держвиконавця Геннадія
Родіна. Також обрано склад кваліфікаційної та дисциплінарної комісій, до яких увійшли як
колишні держвиконавці, та і діючі адвокати. З моменту державної реєстрації Асоціації
приватних виконавців України її членами стають усі приватні виконавці, інформація про
яких внесена до Єдиного реєстру приватних виконавців України. Асоціація приватних
виконавців утворюється з метою забезпечення реалізації завдань самоврядування
приватних виконавців, тому всі приватні виконавці стплачують членські внески.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrainepravo.com
Розпочався конкурс з обрання керівника системи
безоплатної правової допомоги
20.11.2017

Міністерство юстиції України оголосило про початок конкурсу на
посаду директора Координаційного центру з надання правової допомоги.
Про це пише видання ukrainepravo.com
Конкурсний відбір триватиме місяць і передбачає тестування загальних здібностей
кандидатів та співбесіди з ними. Участь у конкурсі можуть брати кандидати з вищою
освітою другого рівня за ступенем магістра за галуззю знань «Право», або «Управління та
адміністрування», або «Публічне управління та адміністрування», або «Міжнародні
відносини», які мають досвід роботи не менше трьох років на керівних посадах в органах
держвлади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності, або не менше п’яти років стажу у галузі права. Прийом документів
розпочинається 20 листопада і триватиме 15 днів. Потім документи перевірятимуться на
відповідність вимогам, визначеним Порядком проведення конкурсу на зайняття посади
директора Координаційного центру з надання правової допомоги. Конкурс передбачає
складання тесту загальних навичок та співбесіди, на якій оцінюватиметься здатність до
аналітичного мислення, інноваційність, доброчесність, стресостійкість та ін. Нагадаємо, що
попередній конкурс з обрання керівника системи безоплатної допомоги не завершився
призначенням нового очільника, оскільки співробітники Координаційного центру
оголосили про початок безстрокової акції протесту на знак незгоди з тим, що у конкурсі
переміг тодішній заступник Міністра юстиції Павло Мороз. Наразі обов'язки директора
Координаційного центру з надання правової допомоги виконує Олексій Бонюк.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrainepravo.com

 БЕЗПЕКА & ОХОРОНА

14.11.2017

Відбулися установчі збори Української Ради Бізнесу (УБР) - широкого
об’єднання асоціацій малого та середнього бізнесу, до складу якого увійшли
62 бізнес-об’єднання різних галузей економіки.
«Ми об’єдналися, аби спільними зусиллями добиватися прийняття вкрай важливих
для економіки реформ, визначених у меморандумі Ради, - сказав, вітаючи однодумців,
представник ТПП Олег Лиховид. – Це об’єднання горизонтальної структури, консолідація
галузевих бізнес-асоціацій для вироблення спільного бачення та рішень, як мають
реалізовуватися реформи та задля тиску на владні органи, що гальмуюь чи не поспішають
з реформами». Учасники установчих зборів Української Ради бізнесу проголосували за
організаційні процедури вступу до неформального об’єднання та виключення з нього,
визначили структуру УРБ, сформували бачення роботи через створення проектних
комітетів та співпраці з незалежними аналітичними центрами, а також окреслили
пріоритети у економічних реформах країни. У першу чергу, одноголосно підтримали
ініціативу вимагати інституціональних реформ, найважливіших для створення передумов
сталого економічного розвитку. «Вважаємо першочерговим завданням створення Служби
фінансових розслідувань як аналітичного органу замість податкової міліції, - сказав голова
Української федерації індустрії безпеки Анатолій Долинний. – Наша галузь стикалась з
проблемами, коли силовики ставали інструментом комерційної та політичної боротьби.
Тому є потреба, аби бізнес-асоціації вимагали термінового внесення в зал Верховної ради
законопроекту, напрацьованого Мінфіном та погодженого Кабміном та його прийняття з
певними коригуваннями або прийняти за основу проект, підготовлений народними
депутатами (№4228), де також йдеться про демілітаризацію майбутньої служби та її
аналітичний характер». Ця пропозиція біла підтримана консенсусом учасників Зборів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Української Ради Бізнесу (УБР)
ТПП України ставить за мету мобілізувати існуючий
в Україні експертний потенціал
20.11.2017

Для прискорення процесу приведення вітчизняної економіки у
відповідність до міжнародних стандартів у ТПП України створено робочу
групу із експертів Палати та українсько-німецького проекту.
Мова йде про експертів, які формуватимуть політику участі торгово-промислових
палат у зміцненні національного експертного середовища. «Питання щодо взаємного
визнання результатів сертифікації продукції й її відповідності, відсутності спільних
домовленостей про результати лабораторних досліджень і вимог технічних регламентів
сільськогосподарської продукції, порушувані бізнесом, потребують негайного вирішення.
ТПП готова на базі власних і залучених ресурсів сприяти згуртуванню національного
експертного середовища», – підкреслила радник з правових питань офісу президента ТПП
України Любов Нестиренко. Згідно з положеннями Угоди про асоціацію громадянське
суспільство є рушійною силою змін. Тому не дивно, що формування експертного
середовища, яке опікуватиметься цими питаннями, відбувається на майданчику саме ТПП
України – ініціатора від громадянського суспільства створення незалежної громадянської
інституції, передбаченої ст. 299 Угоди про асоціацію Україна з ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ТПП України

Цена спокойствия: тенденции рынка охранных
услуг в Украине
15.11.2017

Украинский рынок услуг охраны в настоящее время находится в
процессе развития. С одной стороны, на него повлиял кризис в национальной
экономике и рост минимальных зарплат.
Это привело к увеличению себестоимости оборудования, экипировки, расходных
материалов, применяющихся при осуществлении охраны. С другой стороны, ухудшение
криминогенной обстановки в стране способствовало росту спроса на такие услуги. Судя по
рекламной активности, динамичнее всего на отечественном охранном рынке развиваются
компании Венбест, Сириус, Шериф, Эфорт, а также Полиция охраны. На качество работы
охранных компаний большое влияние оказывает уровень подготовки ее персонала.
Ведущие позиции на этом рынке занимают учебные заведения при Полиции охраны. Кроме
того, подготовку охранников проводят и частные курсы, имеющие гослицензию, а также
учебные подразделения, открытые в структуре крупных охранных компаний. Стоимость
обучения сотрудника охраны зависит от уровня и продолжительности подготовки. Цены на
услуги пультовой и физической охраны (предоставление охранника на объект) с 2014 года
выросли примерно в 2,3 раза – из-за роста официальных затрат и инфляции в стране.
Стоимость услуг по проверке помещений в большинстве случаев рассчитывается в
долларах, поэтому она изменяется в соответствии с колебаниями курса этой валюты. На
рынке охранных услуг присутствуют и иностранные компании. Они работают в правовом
поле на общих основаниях, поэтому их деятельность мало отличается от деятельности
отечественных фирм. Знание иностранных языков и зарубежной корпоративной культуры
дает таким компаний преимущества в секторе охраны иностранных клиентов, работающих
в Украине. Дальнейшее экономическое развитие нашей страны, которое будет
способствовать росту доходов бизнес-структур и населения, окажет положительное
влияние и на рынок охранных услуг. Особенно если криминогенная ситуация в Украине
кардинально не улучшится. Увеличение в 2014-2016 годах количества краж, в том числе и
квартирных, угонов автотранспорта, заставляет наших соотечественников больше
внимания уделять безопасности имущества и обращаться к услугам охранных компаний.
Спрос на персональную охрану в ближайшее время может снизиться из-за уменьшения в
стране количества преступлений, направленных против жизни и здоровья личности.
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua
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Стоимость ТОП-100 украинских брендов в целом
составляет 5,4 млрд грн.
17.11.2017

Стоимость 100 самых дорогих брендов Украины в общей сложности
составляет 5,4 млрд грн, говорят итоги исследования, составленного
изданием "Новое время" совместно с компанией MMP Consulting.
Согласно исследованию, в тройку самых дорогих брендов вошли "Моршинская",
бренд которой оценен в 507 млн грн, Sandora – 312 млн грн, Roshen с оценкой 274 млн грн.
Методология оценки основана на финансовых результатах компаний-владельцев марок, а
также на факторах, которые могут влиять на стоимость бренда: географическое покрытие
продаж, технологическая составляющая, выпускаемая продукция, а также инвестиционная
привлекательность отрасли. Бренд производителя алкоголя Nemiroff эксперты оценили в
255 млн грн, "Новой пошты" - в 218 млн грн., ПриватБанка - в 211 млн грн, "Хортицы" - в
203 млн грн. В первую десятку рейтинга также вошли марки Rozetka (179 млн грн), бренд
крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар" (168 млн грн) и
"Оболонь" (162 млн грн). Наибольшее количество брендов в рейтинге представляют
продукты питания, ритейл, пивобезалкогольную и ликеро-водочную отрасли, а также
кондитерскую промышленность.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
GfK Ukraine: потребительские настроения украинцев
в октябре улучшились
20.11.2017

В октябре потребительские настроения украинцев улучшились:
индекс потребительских настроений составлял 62,6, что на 3,6 п. больше, чем
в сентябре текущего года.
Состав этого индекса изменился следующим образом: индекс текущего личного
материального положения составил 52,4, что на 3,6 п. выше показателя в сентябре; индекс
целесообразности крупных покупок поднялся на 6,4 п. и установился на отметке 67,6.
Индекс текущего положения вырос на 5 п. и теперь равен 60. Индекс экономических
ожиданий поднялся на 2,8 п. до уровня 64,4 в октябре. Динамика составляющих этого
индекса выглядит так: индекс ожидаемых изменений личного материального положения
увеличился на 4,7 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 59,4; индекс
ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года несколько
уменьшился и составил 59,7; индекс ожидаемого развития экономики страны в течение
ближайших 5 лет составляет 74,1, что на 4,1 п. выше сентябрьского показателя. Ожидания
украинцев по безработице в октябре улучшились: показатель индекса ожидаемой
динамики безработицы опустился на 2,6 п. и составил 128,3. Небольшие изменения
произошли в индексе инфляционных ожиданий, который увеличился на 0,6 п., составив
185,8. Также незначительно изменились и ожидания украинцев относительно курса
гривны в течение ближайших 3 месяцев: индекс девальвационных ожиданий уменьшился
на 0,4 п. до значения 156,6.
Читать полностью >>>
По материалам cre.in.ua
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Почему крупнейшие украинские компании
стали менять менеджмент
06.11.2017

Крупнейшие рейтинговые агентства уже второй квартал подряд
корректируют свои прогнозы относительно роста мировой экономики.
Агентство Fitch пересмотрело рост мирового ВВП в 2017 г. и 2018 г. до 3% (с
2,9% в июне) и 3,2% (с 3,1%) соответственно.
Главный экономист Fitch Брайан Култон говорит, что причиной пересмотра стали
позитивные показатели темпа роста экономик развивающихся стран. Июльский
обновленный глобальный макропрогноз от Международного валютного фонда тоже сулит
положительную динамику. В нем говорится, что мировая экономика в 2017 г. вырастет на
3,5%, а в 2018 г. - на 3,6%. По данным МВФ, на улучшение ситуации указывает, в частности,
ускорение мировой торговли товарами и услугами, по прогнозу Фонда, до 4% в этом году.
Собственно, рост внешних рынков и низкий спрос (низкая покупательная способность) на
внутреннем рынке спровоцировали кадровые ротации в крупнейших компаниях Украины.
Филя Жебровская, которая 22 года занимала пост гендиректора фармацевтической
компании “Фармак”, 30 июня объявила об уходе с должности и возглавила наблюдательный
совет компании. Как пояснила г-жа Жебровская, она планирует сконцентрироваться на
стратегическом планировании работы компании. А в ближайших планах - завоевание
внешних рынков и попытка закрепиться на европейском рынке. “Сейчас компания владеет
активами, которые необходимо развивать. В первую очередь это торговая и маркетинговая
компания в Польше. Она требует серьезных трансформаций. Когда мы ее покупали, думали,
что их бизнес-процессы на подходящем для нас уровне, но это не так. Нам приходится
внедрять там свои бизнес-процессы”, - заявила Жебровская. Кроме того, наблюдательный
совет займется разработкой стратегии развития фармацевтического завода в Шостке, а
также биотехнологического направления. Исполнительным директором “Фармака” стал
Августин Дубничка. Ранее он руководил словацкой компанией “Словакофарма”. После
слияния в 2003 г. двух фармкомпаний - чешской “Лечивы” и “Словакофармы” - г-н Дубничка
возглавил чешскую компанию Zentiva. По словам Фили Жебровской, именно такого топменеджера она искала. “Человека, который знал бы наш, постсоветский рынок, и в то же
время имел опыт интеграции фармкомпаний в европейский рынок”, - отметила она.
Государство после ряда скандалов существенно обновило менеджмент в государственных
активах. После ухода поляка Войцеха Балчуна Кабмин 9 августа 2017 г. назначил новым и.о.
председателя правления “Укрзалізниці” Евгения Кравцова, топ-менеджера, который в 2016 г.
в течение нескольких месяцев уже выполнял эти функции. Перед новым менеджером
правительство поставило несколько задач. Первая — завершить корпоративную реформу и
создать наблюдательный совет с независимыми членами. Это позволит построить четкую
вертикаль и в разы повысить эффективность управления компанией. Вторая — активно
бороться с коррупцией. Это должно повысить качество сервиса для клиентов, пассажиров и
грузоотправителей. А также реализовать пятилетний план развития “Укрзалізниці”,
который предусматривает модернизацию и закупку 270 локомотивов. Часть локомотивов
планируется модернизировать и приобрести в сотрудничестве с General Electric. Решением
Кабмина временно исполнять обязанности руководителя государственного предприятия
“Укрспирт” назначен Юрий Лучечко. Ранее он занимал должность заместителя председателя
объединенной профсоюзной организации данного предприятия и был директором
Сторонибабского спиртозавода. 13 сентября правительство также поддержало назначение
Дмитрия Гавриша на пост председателя правления “Государственной продовольственнозерновой корпорации Украины” (ГПЗКУ). Новый глава ГПЗКУ имеет почти 20-летний опыт
работы в коммерческих структурах, в том числе с иностранным капиталом. С 2004-2010 гг.
был заместителем председателя правления крупнейшей в Украине компании по
строительству мостовых конструкций и транспортных развязок “Мостострой”. Аграрный
рынок тоже был в лидерах по смене менеджмента. Весной корпорация “Сварог Вест Груп”
изменила форму управления. Должность председателя совета директоров корпорации,
которую ранее занимал Андрей Гордийчук, трансформирована в коллегиальный орган
управления. Андрей Гордийчук сконцентрирует свое внимание на общественной и
инновационной бизнес-деятельности, оставаясь при этом акционером корпорации “Сварог
Вест Груп”. Во вновь сформированный орган управления вошли председатель совета
директоров Николай Агарков, независимый директор Александр Матюшок,
исполнительный директор Николай Дячук и финансовый директор Сергей Зуев. “Мы
начинаем писать новую главу истории успеха компании. Она начинается с решения совета
директоров сделать важный для компании шаг, назначив Евгения Осипова генеральным
директором “Кернел”. В своей новой роли Евгений Осипов будет управлять операционной
деятельностью и отвечать за выполнение стратегии”, - пояснил Андрей Веревский,
основатель и председатель совета директоров компании “Кернел”. До назначения на эту
должность г-н Осипов отвечал за общее управление подразделениями агробизнеса
компании “Кернел”. Андрей Веревский добавил, что останется председателем совета
директоров и будет активно управлять политикой, стратегией и дальнейшим развитием
компании. Акционеры компании Milkiland N.V. на общем собрании назначили
неисполнительным директором компании экс-министра экономики Павла Шеремету
(занимал должность министра экономического развития и торговли с 27 февраля по 2
сентября 2014 г. - Ред.). В Украине активами Milkiland управляет дочернее предприятие
“Милкиленд-Украина”; в России компания владеет Останкинским молочным комбинатом, в
Польше - заводом Ostrowia. Закрытие сделок M&A также повлекло за собой ротации в
менеджменте. В октябре наблюдательный совет Укрсоцбанка уволил председателя
правления Тамару Савощенко в связи с окончанием срока действия трудового контракта.
Исполняющим обязанности председателя правления назначен Ростислав Матяш.
Собственно, последний и будет заниматься интеграцией банка в состав “Альфа-Групп”.
Марек Войтина покинул пост генерального директора компании “Данон Украина”, который
занимал с 2014 г. Теперь он отвечает за Danone в Польше и странах Балтии. В “Данон
Украина” новый генеральный директор - Натали Алькер, ранее занимавшая в компании
Danone должность регионального вице-президента по маркетингу в Европе. Она
продолжит стратегическую работу, направленную на реализацию миссии компании в
Украине. По ее словам, ключевое направление развития - рост йогуртовой и традиционной
молочной категорий бизнеса Danone. Генеральным директором Мариупольского
металлургического комбината им.Ильича, входящего в группу “Метинвест”, назначен Тарас
Шевченко, до этого возглавлявший Алчевский металлургический комбинат, входящий в
корпорацию “Индустриальный Союз Донбасса”. Как заявили в компании, в новой
должности г-н Шевченко продолжит реализацию инвестиционных проектов ММК
им.Ильича, таких как реконструкция аглофабрики и листопрокатного цеха “1700”,
строительство современной машины непрерывного литья заготовок и объектов внепечной
обработки стали. Юрий Зинченко, руководивший ММК им.Ильича с 2012 г., займет
должность директора по техническому сервису Операционной дирекции в управляющей
компании. В мае текущего года у мобильного оператора lifecell сменился главный
исполнительный директор. Вместо Бурака Эрсоя пост CEO компании занял 49-летний
Исмет Языджы. Его задачей является стратегическое развитие lifecell, направленное на
расширение сети 3G+ по всей Украине и внедрение инновационных технологий и решений
на украинском рынке телекоммуникаций. …
Читать полностью >>>
© Илья Плотников
По материалам business.ua
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Партия войны. Яценюк начал накручивать цену
"Народного Фронта"
13.11.2017

Вот только цель "фронтовиков" не столько победа на выборах,
сколько максимально "почетное поглощение" Блоком Петра Порошенко. Об
этом пишет Виталий Дяченко на портале dsnews.ua
На съезде партии Яценюка, которая достаточно долго хранила относительное
молчание, пропустив к тому же местные выборы, прозвучало сразу несколько весьма
любопытных тезисов, которые во многом показывают, как "Народный фронт" видит свое
будущее в свете приближающихся президентских и парламентских выборов. Во-первых,
как оказалось, "фронтовикам" все-таки есть, что сказать избирателям и чем гордиться.
Кабинет Яценюка пришел к власти в особенно сложный период и благодаря непопулярным
решениям смог спасти страну, но в 2016 г. пал жертвой недальновидной политики
партнеров по коалиции и "очень грязной кампании" по его дискредитации. Однако теперь
"фронтовики" собрались с силами и "собрались, чтобы говорить правду", довести до конца
реформы "и принять участие в парламентских и президентских выборах". Такое вот
возрождение "камикадзе". При этом Арсений Петрович не преминул перечислить
достижения своего Кабмина, среди которых и спрыгивание с российской "газовой иглы", и
уменьшение дефицита госбюджета до 3%, и даже знаменитый безвиз, который своим
достижением считает президент Петр Порошенко. Во-вторых, Яценюк в очередной раз
намекнул, что мог бы в свое время и, возможно, может сейчас уйти в оппозицию к
президенту и "вот вам мой кулак", но как настоящий державный муж этого не сделал, готов
и дальше сдерживать личные амбиции, если партнеры "сделали выводы и не будут
повторять в дальнейшем своих ошибок". В-третьих, Яценюк повторил впервые озвученный
еще летом свой план конституционной реформы, согласно которому президент должен
стать гарантом Конституции и "общенациональным арбитром", а не пытаться руководить
всем вообще и в первую очередь вертикалью исполнительной власти. По сути, речь идет о
достаточно серьезном сужении полномочий главы государства и расширении полномочий
премьер-министра. При этом Арсений Петрович в очередной раз акцентировал внимание
на том, что у него как у премьера было лишь одно полномочие - "самостоятельно назначать
и увольнять руководителя своего секретариата". Премьер, по мнению Яценюка, в нынешней политической системе - фигура, на которую легко повесить всех собак, а вот возможности этой фигуры крайне ограничены. А это значит, что и претензий к нему за отсутствие
результата в премьерском кресле быть не может. В то же время на съезде несколько раз
подчеркнули, что нынешняя Верховная Рада способна до очередных парламентских
выборов провести соответствующую конституционную реформу и перейти к предложенной форме парламентско-президентской республики. Насколько оптимизм Яценюка в
данном случае оправдан - вопрос открытый. Тем не менее намек на некий ультиматум
Порошенко вполне просматривается. Мол, если конструктивный диалог с "партнерами" у
"фронтовиков" не сложится, они могут инициировать процесс сбора в парламенте заветных
300 голосов под урезание президентских полномочий, что главе государства явно не к
чему, независимо от результата этой затеи. В-четвертых, Яценюк и "Народный фронт"
поработали на усиление и углубление своего имиджа партии войны и наиболее
прагматично-патриотической украинской политсилы. Для "фронтовиков" это крайне
важно, чтобы лишний раз подчеркнуть свое принципиальное отличие от соратников по
коалиции. И если к БПП периодически возникают некие вопросы, связанные со зрадой,
пусть и часто надуманной, то "Народный фронт" должен выделяться на их фоне безупречной патриотической репутацией. По мнению "фронтовиков", повестка дня украинской
политики однозначна - это полноправное вступление в ЕС и НАТО, что бы на этот счет не
думали в самих этих организациях. Что же касается отношений со страной-агрессором, то
тут все предельно жестко. Это не только визовый режим с Россией и продолжение санкций,
как западных, так и украинских, до возвращения всех оккупированных территорий,
включая Крым, но и выплаты Украине соответствующих репараций за понесенный из-за
агрессии материальный ущерб. Резюмируя, набор месседжей, с которыми "фронтовики"
идут к избирателям, достаточно прост: Кабмин Яценюка спас страну в самый тяжелый
момент, но если что-то и было плохо, то сам Арсений Петрович в этом не виноват, ведь, с
одной стороны, он был связан ограниченными полномочиями, а с другой - оказался
жертвой нечистоплотной политической игры. При этом НФ - идеальный выбор для
сознательного украинца. Партия твердо стоит на патриотических и государственнических
позициях, не впадая при этом в национал-популизм, и даже готова жертвовать
собственными амбициями ради Украины. Все это прозвучало из уст "фронтовиков" весьма
оптимистично, однако весь оптимизм портят нынешние рейтинги как партии, так и ее
лидера. Сейчас эти рейтинги колеблются где-то в районе 1,5%, что на грани
статистической погрешности. И главный вопрос для Яценюка и компании сегодня состоит
в том, смогут ли они достаточно быстро нарастить себе рейтинг, позволяющий хоть
сколько-нибудь надеяться даже не на повторение успеха предыдущих выборов, а хотя бы
на уверенность в преодолении проходного барьера в 5% (или по новому Избирательному
кодексу, принятому в первом чтении, - 4%). И не нужно забывать, что параллельно со всей
этой оптимистической риторикой рейтинг партии топят скандалы, последний из которых реанимированное накануне "дело рюкзаков", фигурантом которого является сын одного из
лидеров НФ Арсена Авакова. Пока же рейтинги "Народного фронта" далеки от 5% отметки,
будущее этой партии и ее лидеров в большой политике возможно только при условии
слияния с коалиционными партнерами из БПП. Причем исключительно на условиях
последней, что для амбиций Яценюка и компании явно унизительно. Переговоры о слиянии двух коалиционных партий идут уже достаточно давно, но о конкретных результатах
этих переговоров пока ничего не известно. Похоже, что окончательное решение этого
вопроса будет возможно не раньше старта президентской избирательной кампании. И все
выглядит так, что "Народный фронт" не намерен терять это время зря. Сейчас "фронтовики" попробуют попытаться нарастить себе электоральных мускулов, чтобы не выглядеть
на фоне БПП "бедными родственниками". Ближайшие несколько месяцев соратники Яценюка будут усиливать свою медийную активность, продвигая свои тезисы, чтобы потом
получить такую внутреннюю социологию, с помощью которой можно было бы принуждать
БПП к сотрудничеству на условиях партнерства, а не подчинения. И чем выше будет цифра
рейтинга "фронтовиков", тем больше будет партнерства и меньше подчинения. А все намеки на ультиматумы, прозвучавшие на съезде и в интеявью Яценюка, будут вспомогательным фактором в этих переговорах. Если же все усилия партии войны окажуться тщетными
и рейтинг не обнаружит тенденции к сколько-нибудь значительному росту, то "Народному
фронту" не останется ничего другого, кроме как соглашаться на объединение на любых
условиях. Вариант проиграть и уйти в политическое небытие явно не подходит …
Читать полностью >>>
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Молоді українські лідери працюють над проектами демократизації
України в Стенфордському університеті
08.11.2017

Уперше троє українців отримали унікальну можливість провести
академічний рік у Стенфордському університеті, як стипендіати програми
для нових українських лідерів (The Ukrainian Emerging Leaders Program).
Відкриття програми при Центрі демократії, розвитку та верховенства права
Стенфордського університету (CDDRL) ініційоване Олександром і Катериною Акименками,
які два роки тому самі там навчалися. Не зустрівши в кампусі багато українців, пара
звернулася до інституту міжнародних відносин із пропозицією це виправити. Підтримані
Майклом Макфолом, директором Стенфордського інституту міжнародних студій Freeman
Spogli Institue (FSI), та Мосбахер-директором CDDRL Френсісом Фукуямою, Акименки
розпочали пошук партнерів в Україні. Перший набір програми профінансований завдяки
щедрим внескам Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), Святослава Вакарчука, Томаша
Фіали та Рустема Умерова. «Усі ці люди та зусилля були спрямовані на те, щоби створити
центр українських студій і відправити у Стенфордський університет цього року трьох
стипендіатів, які представляють досить різні напрямки», – поділився Олександр Акименко.
На перший набір було подано 340 заявок. Трьох кандидатів відібрали за вагомий внесок в
український політичний розвиток, лідерський потенціал та сильні проектні пропозиції. У
вересні група українських лідерів, які працюють над впровадженням та зміцненням
демократичних реформ, громадянського суспільства, прозорості та економічного розвитку
в різних секторах, прибула в Каліфорнію. ...
Читати повністю >>>
Читайте також: Stanford запускає стипендіальну
програму для українців >>>
За матеріалами coe.int
За сприяння Ради Європи обговорили концепцію
створення платформи НУО в Києві
14.11.2017

В Києві понад 40 громадських організацій, що займаються питаннями
розвитку міста, обговорили концепцію створення спільної платформи для
посилення діалогу з органами влади.
Під час «Дискусії про Київську Платформу НУО», яка відбулася в рамах впровадження
проекту Ради Європи «Сприяння участі громадян у демократичному процесі прийняття
рішень в Україні», відкриваючи захід, керівник проекту Ради Європи Володимир Кебало,
відзначив, що Рада Європи має унікальний досвід та стандарти, спрямовані на сприяння
громадській участі у процесі прийняття політичних рішень в 47 державах-членах. Проект
Ради Європи має на меті закладення основи сталої платформи для інклюзивного діалогу
між організаціями громадянського суспільства та Київською міською владою через
взаємодоповнюючі компоненти, які покликані розширити можливості громадянського
суспільства у процесі формування та реалізації політик в Києві – розробка концепції
платформи НУО, онлайн платформи для сприяння консультацій, механізмів комунікації та
участі, а також розробка навчального плану та проведення пілотної Академії громадської
участі. «Сподіваємося, що спільне навчання публічних службовців та представників НУО в
грудні ц.р. стане початком інклюзивного діалогу – можливістю чути одне одного,
обмінюватися думками, а також спільно планувати процес прийняття рішень на чітких
принципах та засадах, а також зміцнить розуміння того, як демократія участі може бути
основним елементом доброго врядування», - зазначив Володимир Кебало. У свою чергу,
Джеф Ловітт, міжнародний експерт Ради Європи, відзначив, що потрібно зрозуміти, які
механізми партисипативного процесу прийняття рішень та посилення участі громадськості
будуть найкращим для Києва. «Академія надасть громадським організаціям можливість
зрозуміти, як краще будувати свою роботу, зокрема, створити дорожню карту. З іншого
боку, вона допоможе представникам органів влади усвідомити необхідність у залученні
експертних знань громадських організацій», - підкреслив Джеф Ловітт.
Читати повністю >>>

Читайте також: Місцеві лідери з України відвідали
Світовий Форум за демократію 2017 >>>
За матеріалами Офісу Ради Європи в Україні
Справа про виведення мільйонів з Центру протидії корупції.
Шабунін програв суд
19.11.2017

Печерський райсуд Києва відмовив у задоволенні позову громадській
організації «Центр протидії корупції» та її членам до народного депутата від
«Народного фронту» Павла Пинзеника.
Антикорупціонери просили суд визнати недостовірну інформацію, поширену
політиком в програмі «Брифінги» на телеканалі «Рада» у травні цього року. За словами
Пинзеника, до нього звернулося об'єднання «Національний інтерес України», яке надало
журналістське розслідування про використання коштів міжнародної фінансової допомоги у
розмірі $1,2 млн. на антикорупційні програми «Центру протидії корупції». «Результат цього
розслідування зводиться до того, що попри велику заробітну плату членів цього
об'єднання, додатково кошти виводилися на фізичних осіб-підприємців. Так, наприклад,
сам ФОП Шабунін отримав протягом 2016-2017 років 1,7 млн. грн, ФОП Устінова - 1,86 млн.
грн, Дар'я Каленюк - 130 тис. грн», - заявив Пинзеник. У суді Віталій Шабунін спростував
слова нардепа-«фронтовика», оскільки припинив свою підприємницьку діяльність з 27
січня 2017 року. Більше того, починаючи з жовтня 2016 року і до припинення
підприємницької діяльності Шабунін не отримував жодних доходів від підприємницької
діяльності, а також ніколи не отримував доходів від ГО «Центр протидії корупції» як
працівник за трудовим договором та як фізична особа-підприємець за надані послуги та
виконані роботи. Це ж саме, як сказав Шабунін, стосується Дар’ї Каленюк і Олександрі
Устіновій, котрі також не отримували коштів від ГО, як фізичні особи-підприємці. Водночас
суд з’ясував, що Пинзеник здобув спірну інформацію у ході здійснення ним повноважень
народного депутата України. Крім цього, після оприлюднення інформації політик направив
відповідні звернення з метою перевірок до Генеральної прокуратури України, Державної
фіскальної служби України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. …
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua
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Поширення практики Громадського бюджету – це той інструмент,
який справді може змінити кожне місто і зробити його комфортнішим для
всіх. Так вважає перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.
«Минулого тижня ми приймали II Форум практиків партиципації «Громадські
бюджети від А до Я». Наразі громадський бюджет швидкими темпами поширюється
Україною – у 2015 він працював у п’яти містах, зараз маємо сто громад. Усі вони проходять
різні етапи проекту: підготовку положення, подання та обговорення проектів, аналіз,
відбір, реалізацію, а також проведення моніторингу. Під час Форуму ми мали можливість
ознайомитися з українським і міжнародним досвідом, і я розумію – кожне місто має свої
особливості, однак у цілому це працюючий та ефективний інструмент», – переконаний
перший заступник голови КМДА. Він розповів, що під час Форуму учасники обговорили
питання кращої моделі Громадського бюджету (ГБ) для міста та оптимального положення
про ГБ, електронні сервіси для супроводження процесу та авторське співфінансування
проектів, розглянули методи заохочення мешканців до участі у ГБ та вдале планування
партиципаційного бюджету. Роботи в групах проводили практикуючі модератори –
представники громадських організацій та координатор Громадського бюджету
муніципалітету Горі (Грузія). Окрім того, учасники вивчили досвід англійців із подолання
байдужості суспільства та заохочення населення до участі, а експерт із міського планування
з Німеччини розповів про управління житловими районами Берліну. Також представники
міст, де впроваджуються Бюджети участі, розглянули десять різних тем у тематичних
групах. Відзначимо, цьогоріч столична влада вдвічі, до 100 мільйонів гривень, збільшили
суму, на реалізацію проектів киян. Більш різке збільшення Громадського бюджету
небезпечне, адже може стати основою для популізму. Таку думку висловив під час II
Форуму практиків партиципації «Громадські бюджети від А до Я» перший заступник голови
КМДА Геннадій Пліс. Він нагадав, що Громадський бюджет у Києві відбувається вже вдруге.
Він звернув увагу й на те, що сьогодні механізм голосування за проекти, їх реалізації та
координації всіх учасників поки що недосконалий. «Ми прагнемо, щоб цей механізм
працював як швейцарський годинник і задовольняв усіх. До тих пір різко збільшувати суму
Громадського бюджету просто небезпечно, адже сьогодні ми не знаємо, яка кількість
проектів залишиться нереалізованою. Маємо незадоволених проектом, і їх кількість зросте.
А ми хочемо, щоб механізм був досконалий, і прекрасна ідея не була знівечена
неконтрольованим збільшенням суми, і, як результат, негативом», – зауважив Геннадій
Пліс. Нагадаємо, що переможцями цьогорічного Громадського бюджету стало 93 проекти на
суму 100 млн грн. Із них 51 малий на суму 20 млн грн та 42 великих – на суму 80 млн грн. До
виконання будуть задіяні 22 головних розпорядники.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
Більше половини опитаних експертів вважають, що найближчим
часом Майдан-3 є маловірогідним
20.11.2017

Майдан, безумовно, переміг. В цьому переконані 15 з 62 опитаних
експертів. Більше половини опитаних – 32, вважають, що Майдан скоріше
переміг, ніж програв. Повідомляє uacrisis.org
Головні цілі, які досягнуті завдяки Майдану, – відновлення курсу на євроінтеграцію,
підписання Угоди про Асоціацію та повалення режиму Януковича. Наступні кроки, які треба
зробити для досягнення цілей Революції, – справжня боротьба з корупцією, проведення
реформ, зосередження на розвитку економіки, а також обрання наступної Верховної Ради
за новими правилами. 11 експертів впевнені, що найближчим часом Майдан-3 є можливим,
33 експерти – мало вірогідним. Такі дані відкритого опитування експертів напередодні 4-ї
річниці Революції Гідності представила Ірина Бекешкіна, директор Фонду «Демократичні
ініціативи» імені Ілька Кучеріва, під час дискусії в Українському кризовому медіа-центрі.
Український дипломат Володимир Огризко наголосив, що загальний підсумок Революції
Майдану є позитивним – Україна набуває ознак міжнародної правосуб’єктності, держава
розвернулася у бік європейської та євроатлантичної інтеграції. Країна визначилися також з
партнерами та ворогами, переконаний пан Огризко. «Що нам не вдалося? Ми продовжуємо
в деяких випадках пробувати сидіти на двох стільцях: з одного боку – на корумпованооліхархічно-клановому, з іншого боку – на проєвропейському. Так не вийде. Такого не
відбудеться – ми змушені будемо обрати один. Я впевнений, що цим вибором буде,
безумовно, проєвропейський», – підкреслив Володимир Огризко. Ігор Бураковський, голова
Правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, висловив тезу
про те, що після Революції Гідності Україна досягла макроекономічної стабілізації.
Відбулося багато змін в банківський системі, розпочався процес реформування, завдяки
системі Prozorro державні закупівлі перейшли на новий рівень. «З одного боку, ми маємо
систему Prozorro, ми маємо певний технологічний майданчик. Але українці дуже креативні
люди, тому вони навчилися обходити цей майданчик за рахунок різного року правил,
трактування умов контракту і багато-багато чого іншого, – зазначив Ігор Бураковський. –
Багато змін, які ми повинні робити, мають фундаментальний характер – вони не робляться
методом штурму, і не робляться протягом дуже короткого періоду часу. Це і світовий
досвід, і досвід України, і наші внутрішні проблеми. Це не є виправданням гальмування
реформ, але це є той чинник, який ми маємо брати до уваги, та над яким треба працювати».
Серед усіх реформ, які зараз тривають у країні, реформа децентралізації є однією з
найуспішніших, переконаний голова Правління Центру політико-правових реформ Ігор
Коліушко. «Вона відрізняється саме тим, що вона готувалася досить довгий час, і, в
основному, не в кабінетах чиновників. Ця реформа готувалася кілька років, були проведені
сотні обговорень в різних куточках нашої країни. Хоча дуже довго на цих обговореннях
панував скепсис, все це зіграло свою роль – коли у 2015 році були зроблені перші кроки до
впровадження елементів реформи децентралізації, тоді люди масово повірили, згадали, що
багато років говорили експерти перед тим. Таким чином реформа дуже швидко стала не
тим, що нав’язує влада, а тим, за що борються самі люди в багатьох громадах», – зауважив
пан Коліушко. Євген Бистрицький, виконавчий директор Міжнародного Фонду
«Відродження», зауважив, що Україні не вистачає інструменту публічної політики. «Все, що
можна було зробити ефективно після Майдану – виробити в державі інструменти
формування та реалізації публічної політики. Публічна політика – це тоді, коли напрямки
реформ, які допомагали розробляти експерти, будуть надалі публічно реалізовуватися. У
країні відсутні ефективні інструменти публічної комунікації», – запевнив Євген
Бистрицький. «Саме те, що ми досі залишаємося невдоволеними, ми не заспокоїлися і досі
вважаємо, що треба іти далі – саме це і є гарантом того, що колись, озирнувшись назад, ми
зможемо сказати, що щось досягнуто, зроблено, і ми дійсно правильно робили, що
виходили», – підсумував народний депутат Мустафа Найєм.
Читати повністю >>>
За матеріалами uacrisis.org
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Українські організації в межах проектів "Горизонт 2020"
отримали понад 17 мільйонів євро
10.11.2017

Для фінансування в програмі «Горизонт 2020» уже прийнято 90
проектів, в які залучено українських науковців, – вони вже отримали в межах
програми понад 17 млн 230 тис. євро.
«Міжнародні програми, до яких ми долучаємося, зокрема «Горизонт 2020»,
покликані на те, щоб вчені могли брати участь у міжнародних дослідженнях, отримували
фінансування під свої проекти, водночас залишаючись в Україні. Так, ставши 2015 року
асоційованим членом «Горизонту 2020», ми фактично долучили до проекту 117 колективів
наших науковців і отримали понад 17 мільйонів євро – більше, ніж заплатили внеску», –
повідомила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Вона також відзначила, що міжнародні
проекти – це гарна можливість для українських вчених, доки в Україні триває реформа
системи управління та фінансування науки. «У 2016 році було прийнято нову редакцію
Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність», яким передбачено, фактично,
перезавантаження всієї системи управління та фінансування науки в Україні. Ми
переходимо на конкурсне фінансування, коли гранти виграватимуть найкращі, ті, хто
обирає передові напрямки досліджень. Звісно, базове фінансування теж має бути, але ми
повинні змінити систему, яка історично склалася в Україні, – фінансування науки за
відомчим принципом», – підкреслила Міністр. За її словами, для цього вже створена
Національна рада з питань розвитку науки і технологій на чолі з Прем’єр-міністром
України. Рада включає Науковий комітет, куди членів призначали не за званнями чи
посадами, а їх обирав незалежний Ідентифікаційний комітет, до якого входили іноземні
вчені. Нацрада на підставі пропозицій Наукового комітету формуватиме пріоритети
бюджетного фінансування науки – його обсяг, під що давати кошти, розподіл між базовим
та конкурсним фінансуванням тощо. «Нам лишилося зробити ще один важливий крок –
створити Національний фонд досліджень, головною функцією якого якраз і буде
здійснення конкурсного фінансування. Він має запрацювати вже наступного року. Фонд
буде організований за кращими світовими стандартами – як щодо прозорого розподілу
коштів, так і стосовно якості експертизи та відбору заявок. Для конкурсів 2018 року ми
заклали в держбюджет 90 мільйонів гривень, плануючи у першому півріччі завершити всі
організаційні процедури, а в другому – почати фінансування перших проектів», – пояснила
Лілія Гриневич. Нагадуємо, що Міністр привітала науковців з Всесвітнім днем науки заради
миру та розвитку, зазначивши, що українська наука сьогодні – це близько 60 тис.
дослідників та 35 тис. технічних працівників у понад 400 наукових установах, 200 ВНЗ,
приватних підприємствах недержавного сектору та наукових і конструкторських
підрозділах великих державних підприємств Укроборонпрому.
Читати повністю >>>
За матеріалами Міносвіти
Україна та Франція проводитимуть спільні наукові
дослідження в Антарктиці
16.11.2017

Українські науковці зможуть долучитися до проведення досліджень на
французьких антарктичних та субантарктичних станціях. Про це повідомляє
Міністерство освіти і науки України.
Про це домовилися на зустрічі директор Департаменту науково-технічного розвитку
МОН, представник Уряду України в Секретаріаті договору про Антарктику Дмитро Чеберкус
та Ів Френо, директор Французького полярного інституту імені Поля-Еміля Віктора.
Французька сторона запропонує Україні для співпраці низку наукових проектів, які нині
реалізуються їхнім полярним інститутом. Вони стосуються таких напрямів, як геологія,
клімат, жива природа, астрономія, сейсмологія тощо. МОН разом з представниками
наукової спільноти оберуть ті, що є для нас найбільш пріоритетними. «За обраними
проектами ми плануємо розпочати двостороннє співробітництво в сфері дослідження
Антарктики. Завдяки цьому наші вчені, наприклад, отримають можливість долучитися до
наукових досліджень на французьких антарктичних та субантарктичних станціях. Причому
це можуть бути як короткострокові проекти, так і тривалі – терміном до одного року.
Забігаючи наперед, можу сказати, що наші вчені вже зацікавилися двома проектами щодо
досліджень на архіпелазі Кергелен», – розповів Чеберкус. Ів Френо пообіцяв підтримувати
публікації вчених за підсумками досліджень у наукових виданнях Франції. Це дозволить
підвищити публікаційну активність українських вчених і зробити нашу антарктичну науку
більш видимою для світової наукової спільноти. Сторони також дійшли згоди провести
спільний науковий семінар весною 2018 року, тематика якого буде визначена дещо пізніше.
Нагадуємо, що під час 40-ї Консультативної наради з Договору про Антарктику, що
відбулася наприкінці травня 2017 р. в Пекіні, Україна та Франція домовилася проводити
спільні культурні заходи для популяризації досліджень в Антарктиці....
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Ежегодный взнос Украины в ЦЕРН позволяет участвовать
в исследованиях и тендерах
20.11.2017

Министр образования и науки Украины заявляет, что ежегодный
взнос Украины за ассоциированное участие в ЦЕРН (фр. CERN, Европейская
организация по ядерным исследованиям) составляет 1 млн швейцарских
франков.
Взнос позволяет украинским ученым принимать участие в исследованиях на ее базе,
а компаниям – принимать участие в тендерах. "В 2016 г. мы заплатили 270 тыс. франков, в
2017 г. это 1 млн швейцарских франков за счет тендеров и участия наших предприятий,
наших производств и научных институтов в этих тендерах, эти средства нам
возвращаются", - сказала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в ходе
брифинга в рамках открытия выставки "ЦЕРН в изображениях". Заместитель министра
образования и науки Максим Стриха отметил, что взнос в 1 млн швейцарских франков
является фиксированным и его оплата заложена в проект государственного бюджета.
Л.Гриневич уточнила, что две украинские компании выиграли тендеры ЦЕРН на поставку
материалов. По словам представителя Украины в ЦЕРН Бориса Гриньова, в тендерах
победил Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины, который будет
поставлять пластмассовые сцинтилляторы для проведения экспериментов, а также
частная компания, которая будет поставлять микрокабели по уникальной технологии.
Суммы тендеров: 380 и 180 тыс. швейцарских франков соответственно, срок выполнения 2017-2018 года. Старший советник по работе с ассоциированными членами ЦЕРН Кристоф
Шафер отметил, что в настоящее время в этой организации работает 110 украинских
ученых. Л.Гриневич добавила, что ежегодно в ежегодно около 30 педагогов, 30 учеников и
студентов из Украины принимают участие в образовательных программах ЦЕРН.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Степан Кубів: В Україні може існувати центр
високотехнологічних рішень
21.11.2017

У вівторок, 21 листопада, Перший віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів відкрив ІІ
Міжнародний форум «Innovation Market».
Степан Кубів зауважив, що новий світовий порядок є викликом, але й одночасно і
можливістю для України. Він додав, що на відміну від трьох попередніх індустріальних
революцій, немає лінійного зв'язку між лідерством країн у попередніх економічних укладах
та можливістю зробити прорив у четвертій «цифровій» революції. «Інновації та цифрові
технології швидкими темпами і кардинально змінюють цілі сектори економіки. Щодня ми
бачимо безліч прикладів сучасних технологій і рішень», - розповів Перший віце-прем’єрміністр України. Степан Кубів наголосив, що у таких умовах безпека у кіберпросторі є такою
ж важливою, як і безпека фізична. «Сьогодні саме в Україні може існувати епіцентр
високотехнологічних рішень, які змінять не лише нашу країну, але і весь світ. У нас
приблизно 2 тис. стартапів, і це число постійно зростає», - підкреслив Степан Кубів. Перший
віце-прем’єр-міністр відзначив, що у 2016 році в Україні було укладено близько 80
інвестиційних угод з українськими інноваційними компаніями, що на 32% більше за
показник 2015 року. При цьому загальна сума інвестицій у стартапи у 2016 році склала 88
млн дол., та понад 400 млн дол. загалом за останні 5 років. Українські стартапи станом на
середину серпня 2017 року зібрали на краудфандингових платформах $1,895 млн. «Уряд
працює над створенням міцної бізнес-орієнтованої архітектури підтримки інновацій. На
стратегічному рівні – це Інноваційна рада, створена 25 жовтня, яку очолює Прем'єр-міністр
Україні», - зазначив Степан Кубів. Він розповів про те, що Інноваційна рада має стати
ефективним майданчиком для підтримки українського високотехнологічного прориву,
адже до складу Ради увійшли керівники ключових українських та міжнародних компаній та
організацій, які займаються розвитком інновацій. Але новаторська ідея все ж залишається
продуктом окремої людини чи команди. «Українці – нація талантів, де кожен є унікальним і
може створити прорив у техніці та технологіях», - підкреслив Перший віце-прем’єр-міністр
України. Він додав, що сьогодні на Форумі інновацій зібралося багато талановитих людей і
технологічних компаній. Відтак саме тут і зараз можна знайти однодумців та партнерів,
цікаві ідеї та рішення.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Сім 7 українців потрапили в Топ-100
новаторів Європи
23.11.2017

У щорічний рейтинг New Europe 100, який включає 100 людей з
Центральної та Східної Європи, котрі "змінюють суспільство, політичну
ситуацію та бізнес-середовище регіону", потрапили 7 українців.
Рейтинг опублікувало видання Financial Times. Складали його польська газета Res
Publica, Google, організація Visegrad Fund і Financial Times. У список потрапили: Максим і
Юлія Гербут. Засновники стартапу PassivDom, - енергоефективного, швидкого в зведенні і
екологічно чистого будинку, велика частина деталей якого виробляється на 3D-принтері.
Роман Зінченко. Співзасновник Greencubator - мережі енергетичних інновацій, яка реалізує
кліматичні, освітні, соціальні та медіа-проекти, спрямовані на популяризацію та розкриття
можливостей відновлюваної енергетики. Ірина Прокоф'єва. Співзасновник Make me better відкритої програми професійного наставництва в кар'єрних питаннях. Наталія Гуменюк.
Глава ГО "Громадське телебачення". Віталій Мороз. Глава підрозділу "Нові медіа" організації
"Інтерньюз-Україна". Андрій Карпюк. Засновник BIOsens LTD - компанії, яка розробляє
Інтернет речей (IoT) з використанням біосенсорів для швидкої діагностики безпеки
харчових продуктів. Нагадаємо, американське видання Time склало рейтинг найкращих
технічних новинок поточного року.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Анатолий Гиршфельд: "Украина должна сфокусироваться на
национальных инновационных проектах"
23.11.2017

По мнению исполнительного директора Национального комитета по промышленному развитию, народного депутата Анатолия
Гиршфельда, необходимо изменить подход к администрированию
инновационного развития индустрии, переориентировавшись с
традиционной для нашей страны отраслевой направленности в
промышленной политике.
А.ГІРШФЕЛЬД
«Украине следует переориентироваться с традиционной отраслевой направленности. В фокусе должно быть создание линейки инновационных продуктов в тех технологических направлениях, где страна имеет явные достижения и преимущества. Опираясь на
них, промышленность завоюет перспективные мировые рынки. Приоритетом инновационной политики должен быть продуктовый подход, реализация которого будет происходить
на принципах государственно-частного партнерства в финансировании инновационных
проектов. Ключевая цель – создание высокотехнологичных товаров с высокой добавленной
стоимостью и экспортным потенциалом. Заявки на получение помощи от государства в
софинансировании
инновационного
проекта
должны
подавать
предприятияпроизводители, при условии, что соисполнителями проекта являются КБ промышленных
предприятий и/или академические, отраслевые, вузовские научные коллективы. Также
проект должен соответствовать среднесрочным приоритетным направлениям
инновационной деятельности общегосударственного уровня на 2017-2021 гг. А заявитель
должен обеспечить финансовый вклад в реализации проекта на уровне не менее 40%
стоимости проекта. Наиболее оптимальной формой достижения цели – формирование
кластеров, которые обеспечат разработку и запуск этих продуктов», - подчеркнул Анатолий
Гиршфельд. Отметим, что Анатолий Гиршфельд выступит одним из спикеров VIII
Национального Экспертного Форума, организованного Институтом Горшенина, который
состоится 28 ноября в Киеве. Также в Форуме примут участие: секретарь СНБО Александр
Турчинов, глава МВД Арсен Аваков, глава Минобороны Степан Полторак, глава СБУ
Василий Грицак, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, глава
Мининфраструктуры Владимир Омелян, глава Минфина Александр Данилюк, глава МИД
Павел Климкин, вице-президент Европарламента Ришард Чарнецки, директор
представительства Фонда Эберта в Украине и Беларуси Марсель Рьотиг.
Читать полностью >>>
По материалам lb.ua
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