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Теневая экономика: Зло или источник
выживания населения?
Каждое украинское правительство борется с теневой экономикой, но
существенных результатов не было и нет. Ее уровень все равно
балансирует на показателе в 35-50%, каждый третий украинец работает
неофициально, а выплаченные "в конвертах" зарплаты составляют десятки
миллиардов гривен.

06.03.2018

Что в Украине с "тенью"? Теневая экономика – это не только откровенный криминал, но и разного рода экономические "схемы" (контрабанда, минимизация от налогообложения, конвертационные центры), то есть все, что не фиксируется официальной статистикой). Официальная и теневая экономика существуют параллельно. "Конвертные" зарплаты
тратятся в официальных магазинах, таким образом возвращаясь в легальный оборот, а
потом снова могут уйти в "тень". Для оценок теневой экономики используют несколько
методов, они разнятся по методике и результатам, но общее у них одно – показатели Украины очень высоки. Так, Минэкономразвития (МЭРТ) по итогам января-сентября 2017 г.
констатировало снижение уровня теневой экономики на 3 п. п., до 33% от ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. За указанный период показатель уровня теневой
экономики, рассчитанный по методам убыточности предприятий и "затраты населения –
розничный товарооборот", снизился на 3 п. п. и составил 22% и 48% соответственно, а
монетарный и электрический (сравнение прироста потребления электроэнергии с
приростом ВВП) методы показали снижение на 2 п. п., до 23% и 30% соответственно.
Отличие в методиках выражается в неоднозначных результатах. Согласно оценкам МЭРТ,
по итогам января-сентября 2017 г. наибольший уровень теневого сегмента зафиксирован в
финансовом секторе – 49% и добывающей промышленности – 44%, а самый низкий – в
виде деятельности "сельское, лесное и рыбное хозяйство" – 6%. Вместе с тем в исследовании Пенсионного фонда самая высокая теневая занятость в 2017 г. была в сельском
хозяйстве (42,7%). Вряд ли в АПК может быть низкая тенизация, ведь там почти половина
работающих не имеет официального оформления трудовых отношений и не платит
никаких налогов. "Теневую экономику посчитать крайне сложно, и любые методы здесь
имеют существенную погрешность (одни из ключевых – по соотнесению динамики ВВП и
энергопотребления; сопоставлению уровня расходов домохозяйств с уровнем их доходов;
сравнению статистики экспорта из ключевых торговых партнеров Украины с официальной
статистикой импорта от них же, которая не совпадает, и так далее)", – говорит Андрей
Попов, партнер компании Kreston GCG. По данным исследования международной
Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА), Украина в 2016
году заняла третье место (45,1%) в списке стран с крупнейшей теневой экономикой. После
нас только Нигерия (48,4%) и Азербайджан (67%). Нужно отметить, что по оценкам МЭРТ
размер теневой экономики в Украине в 2016 г. составил 33%. "Я думаю, что доля теневой
ВВП в Украине около 50%. Это во многом связано с использованием упрощенной системы
налогообложения. Около 1,5 млн предпринимателей работают на "упрощенке", отчасти они
и создают теневую экономику, так как редко честно платят налоги и ведут расчеты с
помощью наличности. Поэтому согласно официальной статистике зарплата украинцев
низкая, но количество купленных новых автомобилей поражает", – отмечает Александр
Охрименко, президент Украинского аналитического центра. По оценкам МВФ, в период с
1991 по 2015 г. средний размер теневой экономики в Украине составлял 44,8% ВВП. От года
к году он варьировался – с 1991 года (39%) он рос до 1998 года (57%), а потом снижался до
2008 г. (36,7%), чтобы к 2015 г. вырасти до 42,9%. При этом в 2015 г. МЭРТ оценивал долю
теневой экономики в 40%. Как бы то ни было, все существующие оценки показывают очень
высокий уровень по сравнению с другими странами. Для сравнения, по оценкам МВФ, в
развитых странах (США, Нидерланды, Япония, Швейцария, Сингапур) уровень теневой
экономики находится в пределах 7-15%. В той же России МВФ называет показатель в
33,7%, тогда как Росстат – 15-16%. По словам директора рейтингового агентства IBI-Rating
Алексея Амфитеатрова, реальный уровень теневой экономики в Украине примерно
соответствует оценкам МЭРТ. В силу специфики существования розничной торговли в
нашей стране, ментальности населения и многих других факторов какая-то часть операций
будет осуществляться за наличные. "Его снижению способствовало сокращение социальной нагрузки на предприятия в связи со снижением ЕСВ (до 18%), а также ужесточение
требований для бизнеса на упрощенной системе. Кроме того, ограничение объема покупок
за наличные также внесло свою лепту в динамику уровня теневой экономики. С другой
стороны, из-за повышения требований к минимальной зарплате и обязательного соцвзноса
для "единщиков" желание сократить фискальную нагрузку усилилось у многих. Даже
несмотря на возможные санкции за неоформленных сотрудников и зарплаты "в конвертах"
такие случаи в стране не единичны", – добавляет Алексей Амфитеатров. По словам Андрея
Попова, общественный договор в украинских реалиях выглядит несколько необычно для
европейской страны. Все годы независимости государство закрывало глаза на теневую
экономику, давая возможность гражданам, не особо скрываясь, использовать различные
схемы теневого заработка – от нелегальной сдачи жилья внаем до использования
"внутренних офшоров" в виде единого налога. Взамен общество с пониманием относилось
к коррупции на всех уровнях власти (отчасти примеряя ее на себя).
"Тень": добро или зло? Все украинские правительства в той или иной мере боролись
с тенизацией экономики. Были безуспешные попытки объявить амнистию капиталов,
внедрить обязательное для всех декларирование доходов, борьбу с "конвертами" и теневой
занятостью, но не было главного – существенных результатов. Власти в детенизации
видели источник развития официальной экономики, но боролись не системно. В Госслужбе
занятости признают, что каждый третий работающий украинец работает нелегально, то
есть таковых примерно 4-5 млн чел. "Отрицательный эффект теневой экономики очевиден.
Это недоплаченные налоги, которые могли бы пойти на финансирование государственных
программ, здравоохранения, образования, пенсий, пособий и так далее. Теневая экономика
– это благоприятная среда для разного рода правонарушений, и не только в финансовой
сфере, но и в сфере оборота наркотиков, оружия и прочей незаконной деятельности", –
отмечает Андрей Попов. С другой стороны, борьба власти с теневой экономикой была во
многом формальной – на госпредприятиях, в компаниях чиновников и провластных
бизнесменов так же процветают те же зарплаты "в конвертах", использование
конвертационных центров, "откаты", работа через компании-"прокладки", завышение цен
и так далее. Там теневую экономику и коррупцию замечать не выгодно, но она там есть.
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Вместе с тем эксперты не склонны оценивать влияние теневой экономики в Украине
сугубо негативно, ведь она создает определенный запас прочности для бизнеса и
населения при экономических трудностях (это явление в украинских условиях носит
постоянный характер). По словам Андрея Попова, в самые сложные периоды современной
истории Украины, начиная с "лихих 90-х" и заканчивая кризисом 2014 г., именно теневая
экономика стала той "подушкой безопасности", которая не позволила экономике скатиться
в полный коллапс. Как правило, после такого падения официального ВВП (минус 30% в
год) и при такой инфляции, как в Украине в 2014-2015 гг. (25% и 43% соответственно),
государства и их столицы выглядят несколько иначе, чем современный Киев. "Кубышкой",
отложенной на черный день, стала теневая экономика (зачастую в прямом смысле слова – в
виде незадекларированных долларов в матрасе). "Для Украины теневая экономика – это во
многом спасение, и если бы ее не было, то не было бы возможности переживать кризисы.
Кризис 2014-2015 г. показал, что украинцев спасала теневая экономика. Многие, потеряв
работу в легальном бизнесе, нашли работу в теневой экономике", – добавляет Александр
Охрименко. По словам Алексея Амфитеатрова, теневая экономика – это не тотальное зло,
но и не благо, – это объективная реальность. "В условиях ограниченности ресурсов бизнесу
и населению приходится выбирать, на что тратить деньги. Для многих уход в "тень" –
вопрос выживания, хотя в целом для экономики явление скорее негативное. Ведь
недополучая налоги, государство недофинансирует целый ряд программ или же
вынуждено покрывать бюджетный дефицит за счет займов. Но не стоит забывать, что
высокий уровень экономики в тени является потенциалом для ее роста – но лишь при
эффективном осуществлении фискальной и экономической политики", – говорит эксперт.
Что делать? Решение проблемы существования теневой экономики не имеет
универсального и гарантировано успешного решения: "закручивание гаек" (политика
штрафов и репрессий) в экономике приводит к оттоку денег в "тень", а тотальная
либерализация (снижение налоговых ставок, отказ от госвлияния на бизнес) быстро не
сотворит "чуда", то есть возвращения теневых средств в легальный оборот. "Нельзя
закрутить гайки – снизить возможность расчета наличностью до смешной суммы, резко
поднять "минималку" и одновременно штрафовать бизнес за невыполнение новых
требований – это приведет к охлаждению экономики и реальному уходу с рынка
значительного количества хозяйствующих субъектов. С другой стороны, снизить налоги и
отменить большинство платежей также нельзя – за счет каких ресурсов тогда будет
финансироваться социальная сфера и наиболее важные для государства (в том числе
безопасности) направления", – отмечает Алексей Амфитеатров. По словам Александра
Охрименко, чтобы уменьшилась теневая экономика, власти нужно прекратить делать
реформы, потому что все ее действия ведут к росту теневой экономики. Теневая экономика
может уменьшиться, если в стране будет стабильность и более или менее нормальный
рост. С 2000 до 2008 г. в Украине уменьшалась доля теневой экономики, но тогда никаких
резких движений или существенных реформ власти не осуществляли. Как отмечает Андрей
Попов, меры детенизации традиционные – "кнут" и "пряник". Необходимость "кнута"
оправдана тем, что бизнес по своей природе добровольно не откажется от повышенной
нормы прибыли. Широкий комплекс мер в этом направлении уже предпринят:
существенно сокращена сфера применения единого налога для среднего и крупного
бизнеса (который использовал ФОПов для оптимизации налогообложения), увеличены
санкции за нелегальное трудоустройство и повышена минимальная зарплата, ведется
борьба с "налоговыми ямами", которые позволяли оптимизировать НДС, ограничивается
уровень наличного денежного оборота (наличные – основа теневой экономики),
существенно усилен контроль в сфере трансфертного ценообразования и так далее.
"Пряник" – это создание ситуации, когда издержки от теневого бизнеса становятся более
высокими, чем расходы на ведение бизнеса "в белую", а преимущества и безопасность
"белого" бизнеса – более весомыми, чем преимущества и безопасность "серого". Плюс
нужно снижение налоговой нагрузки на бизнес, упрощение всевозможных госпроцедур, их
максимальная прозрачность и автоматизация и дальнейшая дерегуляция", – добавляет
эксперт. Вывод средства из "тени" – это комплексное решение, основанное на создании
привлекательного инвестиционного климата, привлечении инвестиций и внедрении
инноваций, ограничении влияния государства на бизнес и социальной ответственности
самого бизнеса, то есть готовности платить налоги в полной мере. "Я думаю, ключ решения
проблемы экономики в тени лежит в плоскости взаимодействия бизнеса и государства и
нахождения оптимального баланса для всех заинтересованных лиц. Фискальная нагрузка
не должна убивать бизнес, но и сами предприятия/работники должны понимать, куда
уходят уплаченные ими налоги. Важно, чтобы добросовестные плательщики могли
получить необходимые социальные гарантии. И государство действительно неукоснительно выполняло обязательства. Кроме того, внедрение новых технологий и упрощение
администрирования также влияет на желание бизнеса работать легально", – подчеркивает
Алексей Амфитеатров. Теневая экономика – это не только разные бизнес-схемы минимизации налогообложения, но и более понятная простому украинцу реальность – разнообразные взятки и "благодарности", получение зарплаты "в конверте", таксование без получения
лицензии (про "евробляхи" и говорить не приходиться), сдача квартиры внаем без
уведомления налоговой и многое другое, что кажется вполне обыденным и понятным, но
от того не становится менее противозаконным. Это и есть каждодневная теневая
экономика, от которой ой как тяжело отказаться отдельно взятому украинцу. И такой
подход сломать гораздо сложнее, чем принять и внедрить даже самые правильные законы.
Читать полностью >>>
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Читайте также: Власти повышают ставки, но где свет в конце тоннеля? >>>
По материалам 112.ua
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Подолання бідності та низького рівня життя в Україні –
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Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
28.02.2018



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
01.03.2018




Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
02.03.2018




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

 КЕРІВНИЦТВО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ (СПІКЕР)

Від країн Балтії і до Грузії, на кордоні з Росією маємо
творити пояс успішних європейських держав
07.03.2018

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій провів зустріч з
депутатом Сейму Литви, колишнім Прем’єр-міністром Литовської
Республіки Андрюсом Кубілюсом. Про це повідомляє прес-служба
Апарату Верховної Ради України.
А.ПАРУБІЙ

На зустрічі сторони обговорили перспективи Європейського плану для України –
фінансового плану для економічного розвитку і підтримки реформ в України. За слова
Андріюса Кубілюса, Європейський план для України – цілком реальний і може бути вже
зовсім скоро реалізований. «Парламентарі та урядовці України та Литви докладають всіх
зусиль, щоб цей план був презентований і обговорений лідерами країн Великої сімки вже
під час чергового саміту G7 влітку 2018 року», - зазначив Андрюс Кубілюс. Андрій Парубій
розповів про ініціативу створення Міжпарламентської асамблеї України, Молдови та Грузії.
На думку Голови Верховної Ради, представники парламентів інших країн БалтоЧорноморського поясу, зокрема і Литви, повинні стати активними спостерігачами у цій
Асамблеї. «Адже в умовах агресивної політики путінської Росії завдання усіх країн БалтоЧорноморського регіону - плекати єдність, взаємопідтримку і творити спільний пояс
успішних європейських держав на кордоні з Росією. Це буде гідна відповідь на агресивні
спроби путінської Росії втрутитися у внутрішні справи держав-сусідів і повернути їх у сферу
свого політичного впливу», - зазначив Голова Верховної Ради України. Андрій Парубій
поінформував Андрюса Кубілюса про те, що Верховна Рада України спільно з Кабінетом
Міністрів України напрацювали «Дорожню карту» з 57 законопроектів у сфері європейської
інтеграції України і, насамперед, щодо виконання умов Угоди про Асоціацію між Україною.
А також на розгляді Парламенту знаходиться пакет з 35 законопроектів, які покликані
зміцнити економіку та поліпшити інвестиційний клімат в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
 АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Реформування роботи Апарату Верховної Ради сприятиме
посиленню інституційної спроможності
07.03.2018

Реалізація багатьох соціальних очікувань від діяльності
парламенту напряму залежить від злагодженої і скоординованої
діяльності Апарату Верховної Ради України.

П. БОДНАР

«Реформування та оновлення роботи Апарату Верховної Ради України покликане
покращити законодавчий процес в Україні, сприятиме його ефективності та прозорості, а
також націлене на реалізацію національних інтересів українського суспільства», наголосив Перший заступник Керівника Апарату - керуючий справами Петро Боднар під час
стратегічної сесії щодо реформування роботи Апарату Верховної Ради України, яку було
проведено в українському парламенті. Він зауважив, що стратегічна сесія відбувається
якраз в рамках реформування парламенту. «Ми напрацьовуємо план заходів для того, щоб
максимально ефективно міг би в подальшому працювати Апарат, виконувати свою
функцію. Ми використовуємо досвід європейських парламентів і намагаємося максимально
підвищити інституційну спроможність парламенту і забезпечити роботу єдиного
законодавчого органу на найвищому рівні», - зазначив Петро Боднар, Перший заступник
Керівника Апарату ВРУ - керуючий справами. До стратегічної сесії долучилися керівники
управлінь Апарату Верховної Ради України, голови секретаріатів профільних комітетів та
інших підрозділів українського парламенту. Модератором заходу виступив директор
Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі
Національного агентства України з питань державної служби. Формат сесії передбачав
проведення панельних дискусій, в ході яких очільники Апарату Верховної Ради та його
структурних підрозділів не лише окреслювали пріоритетні напрямки реформи Апарату,
робили прогноз можливих ризиків з урахуванням викликів сьогодення, а й напрацьовували
конкретні завдання, що ляжуть в основу реформи парламентської служби. Так, у результаті
обговорення було підготовлено рекомендації стосовно розбудови системи електронного
документообігу. Також були висловлені пропозиції щодо вдосконалення роботи із
запитами на публічну інформацію в Апараті, зверненнями та пропозиціями громадян, а
також щодо залучення ширшого кола представників громадськості до обговорення
законопроектів та багатьох інших аспектів діяльності Апарату парламенту з метою
посилення його інституційної спроможності.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
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Головний виклик для влади сьогодні – подолання бідності та
підвищення рівня життя населення України. «Хотів би наголосити,
що головним викликом є соціальний: бідність, низький рівень та
незадовільна якість життя переважної більшості українців», - сказав
Глава держави на прес-конференції на тему: «Виклики – 2018».
П.ПОРОШЕНКО
Він зауважив, що люди таким станом справ «абсолютно природно, що розчаровані» і
підкреслив, що розуміє і повністю поділяє це незадоволення. Петро Порошенко зазначив,
що такий стан справ став наслідком розвалу держави. «Чотирнадцятий рік як згадаєш –
здригнешся. Ми отримали у спадщину нереформовану, відсталу економіку, смертельно
хвору банківську систему, де рівень проблемних кредитів перевищував 70%. Банківська
система фактично була банкрутом, порожній казначейський рахунок, порожній бюджет», нагадав він. Він підкреслив, що важким ударом став і напад Росії на Україну, анексія нею
Кримського півострова та окупація частини Донбасу. «28 лютого – саме в цей день рівно
чотири роки тому я був у Криму і на власні очі бачив цих маленьких «зелених чоловічків»,
які оточили кримський парламент і розпочали анексію», - констатував Президент. І Україна
мала шукати кошти на оборону в умовах, коли в наслідок окупації втратила більше
двадцяти відсотків свого промислового потенціалу, наголосив він. За його словами,
окремим елементом гібридної війни було агресивне закриття для України російського
ринку, який колись поглинав більше третини українського експорту, відключення
газопостачання та перекриття транзиту в треті країни. «Все це є елементом гібридної війни
Російської Федерації проти суверенної і незалежної України», - зазначив Петро Порошенко.
Та попри все це Україна вистояла, підкреслив Глава держави. «Та все одно не полишає
відчуття, що зробили не все, що могли. Так, ми відновили економічне зростання. 2% плюс
до ВВП чи трохи більше 2% – це, звичайно, краще, ніж 15% мінус. Чи не так? Але очевидно,
що досягнуті темпи є категорично неприйнятними і недостатніми, щоби забезпечити не
символічне, а відчутне зростання заробітних плат і пенсій. Їх замало, щоби дати кожному
українському громадянину якісну освіту, медицину, гарантувати безпеку», - сказав він.
«Безумовно, що економіка – це сфера відповідальності Кабінету Міністрів, українського
Уряду, сформованого парламентською коаліцією. Але Президент як гарант конституційних
прав і свобод громадян, безумовно, повинен забезпечити спільну і ефективну діяльність
Верховної Ради, Кабінету Міністрів, в тому числі і для покращення підприємницького
клімату, інвестиційного клімату і залучення інвестицій, модернізації виробництва та
прискорення зростання, створення нових робочих місць, підвищення рівня життя. І щоб
забезпечити досягнення цих цілей, я готовий до вирішення найскладніших задач, які тільки
можуть виникнути на нашій українській політичній шахівниці», - заявив Петро Порошенко.
Глава держави констатував, що від багатьох інших реформ, які нині впроваджуються в
Україні, більшість громадян нашої держави, на жаль, поки що не відчувають позитивного
ефекту. «Бо життя українців значно не покращилося. Рівень життя, підкошений війною та
економічною агресією, тільки-но починає відновлюватися, і темпи надто повільні. І мене, як
Президента, це не влаштовує», - зазначив він. Водночас, Петро Порошенко підкреслив, що ці
зміни «помітили, визнали та оцінили у світі», про що свідчить багато факторів, у тому числі
і старт безвізового режиму.
Читати повністю >>>

Дивіться відео! Прес-конференція Петра
Порошенка: "Виклики-2018" >>>

За матеріалами president.gov.ua
Ми робимо реформи не для МВФ, а для українців –
Президент в інтерв’ю Financial Times
06.03.2018

Останні півроку були надзвичайно насичені активними реформами. І
навряд чи ви знайдете будь-яку іншу країну в світі, яка б зробила настільки
багато. Про це сказав Президент Петро Порошенко в інтерв’ю впливовому
британському виданню Financial Times, відзначаючи динаміку та прогрес
реформ в Україні.
Президент нагадав, що з вересня 2017 року Україна провела освітню реформу:
«Реальну системну реформу. Ми змінили радянську освіту на західну, більш інтерактивну,
освіту. Ми зробили величезні зусилля, щоб повернути дуже високий потенціал української
науки та освіти». Глава держави також відзначив реформу системи охорони здоров'я, яка не
була простою, а «іноді дуже болісною, іноді непопулярною». «Політики не в захваті від того,
що потрібно робити непопулярні речі, але ми більше не можемо терпіти стару систему», сказав Петро Порошенко. За його словами, значна частина цієї медичної реформи
стосується реформи сільської медицини та запровадження телемедицини. В Україні
близько 14 мільйонів людей живуть у селах, і вони абсолютно не мають доступу до системи
охорони здоров'я. «Я був автором реформи сільської медицини, і я сумніваюся, що хтось
може уявити, наскільки це важливо», - наголосив Президент. «Ми робимо реформи не для
МВФ, а для українського народу та майбутнього моєї держави. І я пишаюсь тим, що МВФ
сказав, що протягом трьох років мого президентства ми зробили більше реформ, ніж у
попередні 25 років», - підкреслив Петро Порошенко. Президент також навів приклад
пенсійної реформи, коли «ніхто не вірив, що буде достатньо політичної волі для пенсійної
реформи, відійти від пенсійної системи популістського стилю до системи, яка б мотивувала
людей платити офіційні зарплати, а не підтримувати сірі». «Протягом 25 років моя країна
чекала нового Закону про приватизацію, який встановлював би абсолютно нові стандарти
приватизації, прозорі правила, можливість для інвестора використовувати британську
правову систему, якщо він відчуває себе комфортно з цією позицією», - розповів Президент
про нові правила приватизації державних підприємств. Він також зазначив, що без західних
радників неможливо продати будь-який об'єкт великої приватизації. Глава держави також
сказав про конституційну реформу в частині судової реформи. «У нас була абсолютно
залежна та корумпована судова система. Уявіть собі, що за дуже короткий проміжок часу
Парламент підтримав конституційну реформу судової системи. Ми повністю перезапустили
всю судову систему, і новий Верховний Суд вже розпочав свою роботу», - сказав Петро
Порошенко. Президент також додав, що, одночасно з величезним реформуванням
української армії, яке потребує значних коштів, Україна нарощує обсяги ремонту та
будівництва нових доріг. Він навів приклад зростання витрат на будівництво доріг: в 2015
році – 10 млрд гривень, у 2016 році – 20 млрд грн; в 2017 році – 30 млрд грн, в 2018 році
заплановано 50 млрд грн. «І все відбувається за абсолютно новою системою державних
закупівель, яка економить десятки мільярдів. Саме тому ми збільшили місцеві бюджети в
сім разів під час децентралізації. Ось чому ми маємо невелике економічне зростання», підсумував Глава держави.
Читати повністю >>>
Читайте також: Президент в інтерв’ю
Financial Times >>>
За матеріалами president.gov.ua
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 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

Мінекономрозвитку реформує сферу
торговельного захисту

Глава Уряду: Концентруємось на захисті
інтересів бізнесу

28.02.2018

Він наголосив, що система пресингу підприємництва відходить у минуле, натомість
її замінює розумна регуляція, заснована на запитах бізнесу і захисті прав та можливостей
ділових кіл. У цьому контексті Глава Уряду нагадав, що вчора під час засідання Уряду, була
створена спеціальна комісія, яка буде розглядати всі випадки тиску на бізнес і повідомляти
про протиправні дії контролюючих органів в прямому ефірі. Йдеться, передусім, про
порушення норм закону про захист бізнесу «маски-шоу-стоп», ухваленому наприкінці
минулого року. «Бізнес має відчувати себе захищеним, - сказав Прем’єр-міністр. - Має бути
змінена система пресингу на бізнес на систему розумної регуляції». За словами Прем’єрміністра, зараз в Україні відбуваються реальні зміни у всіх секторах. Держава оновлюється.
Відбувається будівництво нової України, здатної залучати інвестиції, захищати права
підприємців і зростати на 5-7% на рік. Глава Уряду підкреслив, що відкритий для бізнесу і
готовий підтримати будь-які ініціативи, які не несуть корупційних ризиків.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Уряд схвалив зміни до законів у сфері торговельного захисту. Чинні
закони, які регулюють цю сферу, були прийняті ще у 1998 р. З того часу
відбулися значні зміни у міжнародній торгівлі.
Чинні закони у цій сфері не відповідають вимогам СОТ та сучасній міжнародній
практиці, обмежують можливості захисту української промисловості, не містять чіткого
розділення повноважень між компетентними органами, мають недосконалий механізм
проведення торговельних розслідувань та застосування заходів, а також містять
термінологічні неточності. “У світі посилюється використання протекціонізму іноземними
країнами, тому заходи торговельного захисту становили маиже 47% усіх пов’язаних з
торгівлею обмежувальних заходів протягом 2016-2017 років. Зміни, які ми пропонуємо,
дозволять укра нським виробникам отримати кращі механізми використання інструментів
торговельного захисту в Укра ні”, - зазначила Наталія Микольська, заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України - Торговий представник України.
Законопроектами пропонується прийняти нову редакцію трьох законів та внести зміни в
супутні закони. Зміни стосуються, серед іншого: запровадження двоетапного проведення
розслідувань та чітке дотримання строків їхнього проведення, розмежування та уточнення
повноважень і функцій компетентних органів, врегулювання участі бізнесу в
розслідуваннях та запровадження механізму внесення імпортером фінансової гарантії у
вигляді грошової застави (для сплати особливих видів мит).
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку

Володимир Гройсман: Україна перебудовує економіку з
метою виходу на нові ринки

Урядові програми держпідтримки забезпечать економічний
і соціальний розвиток регіонів

01.03.2018

Продовження реформ та концентрація на захисті інтересів
бізнесу є одним з магістральних напрямків роботи Уряду, сказав
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час інвестиційної
конференції в Києві.
В.ГРОЙСМАН

07.03.2018

Однією з цілей економічного зростання та перебудови моделі
економіки з сировинної до економіки доданої вартості є якомога
швидший вихід та закріплення на нових для нашої продукції ринках.
«Ми перебудовуємо українську економіку з огляду на вихід на нові ринки. Чотири
роки тому Росія позбавила нас на тільки традиційного ринку, але й транзиту на ринки
третіх країн. Це варварський підхід, але як би там не було, ми виходимо на нові ринки,
створюємо новий продукт», - сказав Прем’єр-міністр в інтерв’ю Латвійському телебаченню.
Він наголосив, що економіка України демонструє зростання 8 кварталів поспіль.
«Зростаюча економіка потрібна для забезпечення якісного життя громадян… Ми
розвиваємося, за кілька років наша економіка буде сильнішою», - підкреслив Володимир
Гройсман. Відзначимо, Україна переживає етап розбудови нової держави, а реформи,
започатковані Урядом, торкаються одразу декількох найбільш важливих сфер життя. Про
це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв’ю Latvijas Avize. «У нас не
перехідний період. У нас в принципі новий період в історії країни. Ми будуємо нову Україну.
Ми міняємо систему управління державою, проводимо децентралізацію, проводимо
реформу судової системи, реформи соціальної сфери, - сказав Володимир Гройсман. - Ми
повинні відійти від сировинної моделі економіки і перейти на економіку доданої вартості».
Він підкреслив, що економіка України може зростати не менше 5% на рік. «Що ми
визначили як точки зростання? Промвиробництво, інфраструктуру, нарощування
інвестицій, а значить захист прав інвесторів і розвиток державно-приватного партнерства,
розвиток експорту, - розповів Глава Уряду. - Зараз ми запускаємо дуже цікаві програми
розвитку агросектору - причому як в сегменті виробництва продуктів харчування, так і в
сегменті сільгоспмашинобудування. Ми стимулюємо фермерів нарощувати поголів'я і
користуватися вітчизняною технікою». Так само, за словами Прем’єр-міністра, вже
затверджено державне оборонне замовлення. «Це не просто про фінансування армії. Це про
фінансування військової науки - розробки і впровадження нових видів озброєнь, - сказав
Володимир Гройсман. - Вельми перспективним ми вважаємо розвиток індустріальних
парків. В Україні є чимало прикладів створення дослідних містечок, де молоді вчені мають
можливості реалізувати свій потенціал і запропонувати свої розробки економіці. Я
регулярно зустрічаюся з такими хлопцями - це дуже корисний досвід».
Читати повністю >>>
За матеріалами Департаменту інформації та комунікацій Секретаріату КМУ
 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ

Децентралізація відкриває нові можливості
для інвесторів
01.03.2018

Реформа децентралізації сьогодні дає чіткий позитивний
сигнал інвестору. Адже це нова державна політика регіонального
розвитку і водночас кардинальна зміна системи управління в
Г.ЗУБКО
державі.
З реформою ми відійшли від радянського ставлення до населеного пункту, і тепер
центром є громади й люди, які змінилися ментально, які розвиваються, прагнуть залучати
інвестиції і жити за демократичними європейськими принципами управління. Ми хочемо
побудувати в нашій країні абсолютно рівні умови для бізнесу. Про це під час 14 щорічної
інвестиційної конференції Dragon Capital заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. «Сьогодні, в Україні
сформовано 722 об’єднані громади. Це не просто нові територіальні одиниці. ОТГ – це точки
економічного зростання з новим якісним менеджментом і ресурсами. Лідери громад – це
менеджери, які зацікавлені в залученні іноземних інвестицій, а це в першу чергу сплата
податків, наповнення місцевих бюджетів і створення інфраструктурних проектів. Тому
інвесторам та громадам потрібно напрацьовувати і впроваджувати спільні інвестиційні
маршрутні карти – повноваження, фінанси і ресурси для цього є», - зазначив Геннадій
Зубко. Він підкреслив, що наразі фінансових можливостей на місцях більш ніж достатньо.
«Минулого року доходи місцевих бюджетів сягнули 192 млрд грн. Частка місцевих
бюджетів із трансфертами у зведеному бюджеті України зросла минулого року до 51,2%, у
порівнянні з 2014 р. (35%) – це колосальне зростання, якого не було ніколи в історії
України. Всі ці кошти, які є сьогодні на місцях, мають працювати на єдину мету: підвищення
індексу розвитку регіонального людського потенціалу (здоров’я, довголіття, доступ до
медицини, освіти, комфортний життєвий простір) та індексу конкурентоспроможності
регіону (економіка, інвестиції, розвиток бізнесу). Саме за двома цими індикаторами ми
сьогодні оцінюємо розвиток регіонів» - сказав Геннадій Зубко. Відзначимо, започаткована в
2014 р. реформа з передачі на місця повноважень та фінансових ресурсів дозволила
збільшити місцеві бюджети за останні 4 роки з 68 млрд грн до 231 млрд грн. Про це
повідомив Прем’єр-міністр України в ефірі «Українського радіо». «У 2014 р. – на початку
реформи – місцеві бюджети становили 68 млрд грн. У 2018 році вони зросли до 231 млрд
грн. Великі кошти, які ми передали на місця, – сказав Глава Уряду. – Але тепер потрібно
ефективно використовувати ресурси. Місцеві керівники мають бути повністю підзвітні
людям за кожну гривню, яку вони витрачають». Прем’єр підкреслив, що ідея децентралізації та створення об’єднаних територіальних громад повністю себе виправдовує. ….
Читати повністю >>>

Читайте також: Підтримку децентралізації
підтвердила соціологія >>>
За матеріалами прес-служби Віце-прем'єр-міністра України
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Концентрація цьогорічних програм держпідтримки на викликах
галузі і потребах малих та середніх агровиробників дозволить забезпечити
довготривалий соціально-економічний ефект.
Для залучення до програм максимальної кількості аграріїв з усієї України,
Мінагрополітики проводить широку роз'яснювальну кампанію в регіонах щодо дотацій.
Семінар за участі заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Олени
Ковальової для керівників сільськогосподарських підприємств та голів фермерських
господарств відбувся сьогодні, 1 березня, на Волині. Вона додала, що безпосередня
комунікація між владою і аграріями перед новим аграрним сезоном дуже важлива і
дозволить посилити ефективність реалізації програм. Цьогорічні програми підтримки
сконцентровані на найбільш пріоритетних напрямах АПК – тваринництві (4 млрд грн),
фермерстві та кооперації (1 млрд грн), сільгосптехніці (945 млн грн), садівництві та
виноградарстві (300 млн грн). Серед особливостей – залучення банків для мінімізації участі
чиновників у процесі виплат і забезпечення прозорості, прямі виплати громадянам (2500
грн за утримання теля до 1-річного віку), преференції для фермерів (компенсація 40%
вартості техніки, 80% вартості українського насіння), акцент на підтримці кооперації
(компенсація 70% вартості обладнання), збільшення компенсації за купівлю
сільгосптехніки українського виробництва з 20% до 25% тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики
Мінрегіон спільно з IDLO, BRDO та «Разом проти корупції»
розробляють нові прозорі процедури
02.03.2018

Мінрегіон спільно з громадськістю та експертами напрацював
дорожню карту завдань із запровадження нових процедур розгляду та
погодження відхилень від державних будівельних норм.
Дорожня карта розроблена із залученням Міжнародної міжурядової організації з
розвитку права (IDLO), Офісу ефективного регулювання (ВRDO), Урядово-громадської
ініціативи «Разом проти корупції», Реанімаційного пакета реформ (РПР), Офісу підтримки
та впровадження реформ (RST). «Дерегуляція у будівельній галузі та усунення корупційних
ризиків – пріоритетні завдання будівельного блоку Мінрегіону. У зоні особливої уваги –
сфера державних будівельних норм. Ми вже маємо план з перегляду застарілих та
затвердження нових ДБН, цього року – це 16 ДБН, у минулому затвердили 13. Спільне
завдання – зробити процедури розгляду відхилень від ДБН максимально прозорими з
максимальною публічністю, усунути існуючі корупційні ризики», - зазначив Віце-прем’єрміністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. Так, у
співпраці з міжнародними партнерами та громадським сектором були внесені зміни до
складу секцій Науково-технічної ради (які займаються розглядом відхилень від ДБН) та
збільшена присутність незалежної експертної громадськості, підвищено публічність
процедур. Крім того, антикорупційні кроки, здійснені Мінрегіоном у зазначеній сфері, були
відзначені у публічному звіті Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінрегіону
Ведеться постійний моніторинг застосування «Єдиного вікна»
на українських митницях
06.03.2018

Міністерство
фінансів
здійснює
постійний
контроль
за
функціонуванням автоматизованої системи інформаційного обміну «Єдине
вікно» в українських митницях.
За результатами моніторингу роботи системи, Мінфін щотижня публікує на
офіційному веб-сайті відомства статистичну інформацію щодо операцій з митними
деклараціями (МД) за відповідний період. Зокрема, за період з 01.02.2018 по 04.03.2018
кількість МД, оформлених за принципом «єдиного вікна», склала: при імпорті - близько 90
тис. (74,9%), при експорті - понад 54,5 тис. (87%), при транзиті - близько 2,8 тис. (14%).
Загалом за цей період 72,5% МД було оформлено за принципом “єдиного вікна”. Нагадаємо,
що порядок інформаційного обміну за принципом «єдиного вікна» розпочав працювати в
українських митницях з 1 серпня 2016 року на добровільних засадах. Водночас перед
введенням обов’язкового порядку застосування «єдиного вікна», за ініціативою Мінфіну та
з урахуванням пропозицій представників бізнесу і незалежних експертів, а також
практичного досвіду застосування механізму «єдиного вікна», Уряд схвалив рішення про
вдосконалення цієї системи. Тож з 1 лютого 2018 року запрацював оновлений порядок
інформаційного обміну за принципом «єдиного вікна» з урахуванням особливостей
транспортних операцій. Як зазначив радник Міністра фінансів Юрій Драганчук, «єдине
вікно» - це не тільки імплементація передового світового досвіду, але й важливий
антикорупційний крок у роботі митниці. Завдяки принципу «єдиного вікна» всі державні
органи, що забезпечують контроль за товарами на митній території України, намагаються
працювати як єдине ціле. «Система стимулює контролюючі органи до переходу на
європейський підхід здійснення митного контролю. Адже це відкрите та прозоре
проходження митних процедур з мінімізацією «людського» фактора і «ручного» втручання
в процеси проходження контролів», - зазначив радник Міністра фінансів Юрій Драганчук.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінфіну
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 НАБУ

Мін’юст США проводить зовнішній аудит
антикорупційному бюро

Швейцария сняла санкции с
Сергея Арбузова

02.03.2018

У Національному антикорупційному бюро з грудня проводять
зовнішній незалежний аудит за участі Міністерства юстиції США. Про це в
інтерв’ю Громадському заявив директор НАБУ Артем Ситник.
«У цьому аудиті приймали участь представники Міністерства юстиції США, які
тривалий час проводять аналогічні дослідження в правоохоронних органах Сполучених
Штатів. Вони періодично приїжджали, отримували дані. Почалося це все десь у грудні. Тому
до середини березня ми сподіваємося отримати якісь висновки», — сказав Ситник. За його
словами, керівництво НАБУ вирішило провести власний зовнішній аудит, аби подивитися,
наскільки ефективно вони витрачають кошти з держбюджету. «Це був зовнішній аудит.
Завдання зовнішнього аудиту – це неупереджений і професійний погляд на те, що
відбувається в НАБУ. Тобто, наскільки ефективно використовуються кошти та ресурси. Цей
аудит ще не був проведений, зараз фактично формуються його висновки. Чесно кажучи, я
не знаю, що там буде написано», — додав Ситник. Ситник зазначив, що досі не зрозуміло,
коли і як буде проводитися державний аудит НАБУ, адже вже понад рік Верховна Рада і
президент не можуть визначитися із своїми представниками до аудиторської комісії НАБУ.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) - правоохоронний орган з широкими силовими
повноваженнями, на який покладається попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних злочинів.
Утворене Президентом України 16 квітня 2015 року на чолі з директором Артемом Ситником. Бюро розслідує
корупційні справи, до яких причетні держслужбовці категорії «А». Завданням Національного бюро є протидія
кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.

Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua

01.03.2018

Швейцарская Конфедерации 16 января 2018 года прекратила
действие мер ограничительного характера против экс-главы НБУ,
бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова. Об этом идет речь
С.АРБУЗОВ
в документе, копию которого предоставили адвокаты политика.
Юристы полагают, что вслед за Швейцарией санкции отменят и другие страны.
«Учитывая, насколько авторитетно и уважаемо мнение Швейцарии не только на
европейском континенте, видится, что в ближайшее время с такой позицией согласятся и
другие авторитетные организации, которые доверившись украинской власти, на самом
деле безосновательно применяли меры ограничительного характера, в частности и к
Арбузову С.Г.», - подчеркивается в заявлении для прессы. По мнению адвокатов, решение в
Швейцарии было принято после глубокого анализа всех аргументов как украинской власти
так и защиты Арбузова. «Приняв решение в пользу Арбузова С.Г. власти Швецйарии
подтвердили всему миру, что никаких правонарушений в действий Сергея Арбузова
никогда не было», - убеждены адвокаты. Юристы считают несостоятельными заявления
украинских властей о том, что санкции с бывших топ-чиновников в Европе снимаются
исключительно вследствие отсутствия там их счетов и активов. «То, что ни счетов, ни
другого имущества Арбузова С.Г. на территории стран Европы никогда не было, всем всегда
было известно, в т.ч. и до наложения соответствующих санкций, основной целью которых
является
предотвращение возможности
осуществлять
любую
экономическую
деятельность», - подчеркивается в заявлении адвокатов.
Читать полностью (документы) >>>
По материалам capital.ua

 ДБРУ

Рада Європейського Союзу зняла санкції з
Олени Лукаш і Сергія Клюєва

Кабінет Міністірв оголосив конкурс на посади в
Державного бюро розслідувань

05.03.2018

02.03.2018

По 2 квітня ц.р. триватиме прийом документів на конкурс на зайняття
вакантних посад директорів територіальних органів, керівників підрозділів
центрального апарату Державного бюро розслідувань.
Загалом оголошено конкурс на 27 посад. Перелік документів для участі у конкурсі
визначений законами України "Про Державне бюро розслідувань", "Про державну службу" і
"Про запобігання корупції". Так, кандидати подають посвідчення атестації щодо вільного
володіння державною мовою, електронну декларацію, копію трудової книжки, довідку про
несудимість, медичну довідку про стан здоров’я ( в т.ч. про психіатричний та наркологічний
огляд). Нагадаємо, Головою Державного бюро розслідувань обрали Романа Трубу, за якого
проголосували дев'ять членів конкурсної комісії. Роман з 2015 року працює одним із
керівників юридичної компанії "Сектор права". До цього був начальником управління з
розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури, ще раніше - на різних
посадах у прокуратурі Львівської області. Закінчив Львівський національний університет за
спеціальністю "правознавство". Деякі ЗМІ писали, що Роман Труба є креатурою секретаря
РНБО Олександра Турчинова та "Народного фронту".
Державне бюро розслідувань (ДБР) - новий орган виконавчої влади, за зразком американського
Федерального бюро розслідувань, займатиметься боротьбою з організованою злочинністю, злочинами
високопосадовців і правоохоронців, розслідуванням справ щодо тероризму й вбивств. До компетенції ДБР
належатиме розслідування правопорушень посадових осіб держави: президента, депутатів, міністрів, суддів,
прокурорів, співробітників поліції.

Читати повністю >>>
За матеріалами yur-gazeta.com

Читайте також: Проблеми створення
Державного бюро розслідувань >>>

СУДОВА СИСТЕМА

Антикорупційний суд пройшов
перше читання у Раді
01.03.2018

Парламент ухвалив у першому читанні законопроект "Про Вищий
антикорупційний суд" (№7440). За схвалення проекту закону за основу
проголосували 282 депутати при мінімально необхідній кількості в 226.
У пояснювальній записці зазначено, що законопроект "спрямований на визначення
засад організації та діяльності Вищого антикорупційного суду і спеціальних вимог до суддів
цього суду та гарантій їх діяльності". Зокрема, Вищий антикорупційний суд пропонується
визначити як постійно діючий вищий спеціалізований суд у системі судоустрою України,
який має розглядати кримінальні провадження, пов'язані із вчиненням правопорушень, які
містять корупційну складову. Зазначається, що законопроектом передбачається поширити
юрисдикцію Вищого антикорупційного суду на всю територію України. При цьому
пропонується утриматися від запровадження на місцевому рівні антикорупційних судів, у
місцевих або апеляційних судах - посад антикорупційних суддів чи на місцях - слідчих
суддів у антикорупційних кримінальних провадженнях, ураховуючи можливе
завантаження та ризик впливу регіональних еліт. Також законопроектом не передбачено
розміщення палат Вищого антикорупційного суду, окремих його суддів у різних населених
пунктах. Згідно із законопроектом, очолюватиме Вищий антикорупційний суд голова цього
суду, який обиратиметься на посаду та звільнятиметься з посади в порядку, встановленому
законом "Про судоустрій і статус суддів" (обиратиметься на посаду зборами суддів Вищого
антикорупційного суду з числа суддів цього суду). Згідно з законопроектом, для сприяння
Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у підготовці рішень з питань призначення на
посади суддів Вищого антикорупційного суду строком на шість років нею утворюється
Громадська рада міжнародних експертів, що є її допоміжним органом. Громадська рада
міжнародних експертів складається з не більш як семи членів, які призначаються Вищою
кваліфікаційною комісією суддів України строком на два роки і не можуть бути призначені
повторно виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна
співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів
України. Членами Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені особи,
які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний
авторитет, мають досвід роботи не менше ніж п’ять років із впровадження за кордоном чи в
міжнародних організаціях сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих
світових практик у сфері протидії та боротьби із корупцією. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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У понеділок, 5 березня, Рада Європейського Союзу зняла
санкції з екс-міністра юстиції Олени Лукаш і нардепа Сергія Клюєва.
О.ЛУКАШ
Як повідомляє Укрінформ, обмежувальні заходи проти Лукаш і
Клюєва не було продовжено.
Однак ЄС ухвалив рішення продовжити на рік санкції щодо 13 інших посадовців часів
президентства Віктора Януковича. Санкції проти посадовців режиму Януковича були
вперше запроваджені у березні 2014 року. Чиновників, які потрапили під їх дію, підозрюють
у протиправному привласненні державних активів та порушенні прав людини. Санкції
передбачають замороження активів. До санкційного списку увійшли Віктор Янукович, його
син Олександр, екс-прем'єр Микола Азаров, колишній глава МВС Віталій Захарченко, ексгенпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-глава АП Андрій Клюєв, колишній
заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єрміністр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр
енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачик, олігарх Сергій
Курченко. Нагадаємо, Начальник департаменту міжнародно-правового співробітництва
Генпрокуратури Євген Пікалов заявив, що міністри країн Європейського союзу 6 березня
можуть виключити із санкційного списку колишнього народного депутата від "Партії
регіонів" Сергія Клюєва. "Ми сподіваємося, що не буде того сценарію, якого ми очікували,
що санкції будуть зняті з багатьох. Наша оцінка така, що окрім Сергія Клюєва, ми очікуємо
максимум на виключення ще однієї особи ", – заявив Пікалов. Водночас він не уточнив, з
кого ще можуть бути зняті санкції. За даними DW, з санкційного списку може бути
виключена екс-міністр юстиції Олена Лукаш. Крім того, за інформацією ГПУ, станом на
сьогодні правоохоронці відкрили 38 кримінальних проваджень щодо колишніх українських
високопосадовців з санкційного списку Євросоюзу. Як зазнається, уже завершено та
перебуває на ознайомлені в сторони захисту два провадження, ще по п'ятьом
провадженням суд надав дозвіл на процедуру спеціального розслідування, три
провадження вже рік очікують на відповідний дозвіл. Як повідомлялося 21 лютого,
Європейський суд ухвалив рішення про незаконність санкцій Ради Євросоюзу щодо
колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Сергія Клюєва. Нагадаємо, 28 січня
2016 року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України на
притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата
Клюєва. Клюєв підозрюється в скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство), ч.5
ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК
України. У 2015 році він втік з України.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua, tyzhden.ua
НОВИНИ РЕГІОНІВ

Вместо районов Украину поделят
на уровни
02.03.2018

Как изменится карта Украины, когда все населенные пункты
станут частями объединенных территориальных громад? Об этом
спрашивает и отвечает издание veroyatno.com.ua
Именно это и регулирует законопроект Министерства регионального развития «Об
основах административно-территориального устройства Украины». Законопроектом
устанавливается трехуровневая система административно-территориального устройства
Украины - региональный уровень (АР Крым области), субрегиональный уровень (районы)
и базовый уровень - общины, в состав которых входят один или несколько населенных
пунктов. Граница нынешних областей останется незыблемой, поменяется только сам
термин, а вот границы и количество районов изменится. Что изменит принятие
законопроекта Минрегионразвития «Про засади адміністративно-територіального устрою
України»? Этот вопрос задали представителю Центра структурной политологии «ВибіР»
Лилии Брудницкой. «Говорить о том, что законопроект «Про основы административнотерриториального устройства Украины», который был зарегистрирован в Верховной Раде
22 февраля, будет принят без корректив ,пока что рано. – комментирует эксперт. - Хотя
такая вероятность высока. Почему? Законопроект, по сути, является завершающим
элементом самой сложной из реформ последних четырех лет, - децентрализации. Лозунг
«отдаем власть на места» был частично реализован через бюджетную и налоговую
реформы, но административно-территориальное устройство нашей страны от этих реформ
отставало. Сейчас пришло время на базе существующих громад запускать полноценную
административно-территориальную реформу, что и делается путем подачи соответствующего проекта в парламент. Принятый в чистом виде, этот документ запустит в стране
реформу по польскому образцу» …
Читать полностью >>>
По материалам veroyatno.com.ua

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

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

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

 ЄВРОПА
 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Асоціація з ЄС: у Раді презентували дорожню
карту на два роки

У Женеві проходить Регіональний форум зі сталого
розвитку в регіоні ЄЕК ООН

28.02.2018

01.03.2018

У Женеві проходить Регіональний форум зі сталого розвитку в
регіоні Європейської економічної комісії (ЄЕК) ООН. Про це повідомляє
Постійне представництво України при відділенні ООН.
Учасники Форуму обмінюються отриманими уроками, конкретним досвідом,
практичними рішеннями та викликами в імплементації Цілей сталого розвитку (ЦСР). У
зв'язку з цим, організовані п'ять паралельних круглих столів для поглибленого розгляду
таких ЦСР: "Чиста вода та належні санітарні умови" (ЦСР-№6); "Доступна та чиста енергія"
(ЦСР-№7); "Сталий розвиток міст і громад" (ЦСР-№11); "Відповідальне споживання та
виробництво" (ЦСР-№12) та "Захист і відновлення лісів та екосистем суші" (ЦСР-№15). Від
України у Регіональному форумі беруть участь експерти Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження України, а також Постпредства України у Женеві.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Співголови Міжпарламентської ради Україна-НАТО
оприлюднили заяву
05.03.2018

Співголови Міжпарламентської ради Україна-НАТО – Перший
заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко і член
Парламентської асамблеї НАТО, канадський сенатор Рейнелл Андрейчук під час засідання Міжпарламентської ради, що триває 5-6 березня в Одесі,
оприлюднили заяву.
Автори документа підтвердили від імені членів Міжпарламентської ради УкраїнаНАТО непохитну підтримку незалежності і територіальної цілісності України, засудили
надання Російською Федерацією політичної, військової, економічної допомоги членам
незаконних збройних формувань в окупованих районах Донецької і Луганської областей,
незаконне утримання в Росії та на окупованих територіях заручників і політичних в’язнів. У
заяві окремо наголошується на важливості успішного реформування національного
сектору безпеки і оборони, в процесі якого ключову роль має відіграти Верховна Рада
України. Річна ж національна програма співробітництва Україна-НАТО покликана стати
провідним інструментом виконання завдань щодо досягнення Україною відповідності
критеріям членства в Альянсі. Співголови Міжпарламентської ради закликали лідерів
держав-членів НАТО, які мають зібратися на черговому саміті в Брюсселі у липні ц.р.,
підтвердити євроатлантичні перспективи України та надати їй всебічну допомогу,
необхідну для інституційного зближення з Організацією, а парламентаріїв цих країн – до
посилення солідарності і підтримки України в їхніх національних парламентах. 5-6 березня
в м. Одесі відбувається чергове засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО спільно з
виїзним засіданням підкомітетів Політичного комітету і Комітету з питань економіки і
безпеки Парламентської асамблеї НАТО. Форум зібрав понад сімдесят учасників: народних
депутатів України, національних парламентаріїв з 12 держав-членів Північноатлантичного
альянсу, українських урядовців, представників НАТО як міжурядової організації,
незалежних експертів, спостерігачів. Міжпарламентська рада Україна-НАТО була утворена в
2003 році як двосторонній моніторинговий орган Верховної Ради України і Парламентської
асамблеї НАТО, до складу якого входять народні депутати України і члени ПА НАТО.
Основне завдання Міжпарламентської ради на нинішньому етапі – сприяння через
механізми парламентського впливу в досягненні Україною відповідності критеріям
членства в Організації Північноатлантичного договору.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
 РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Україна, Молдова і Грузія підписали декларацію
про перспективи євроінтеграції
02.03.2018

Європейська інтеграція залишається для Грузії, Республіки Молдова
та України єдиним і найефективнішим інструментом для забезпечення
благополуччя, безпеки, довгострокового і демократичного розвитку.
«Імплементація Угод про асоціацію, а також про Зону вільної і всеосяжної торгівлі з
Європейським Союзом - ключове зобов'язання наших держав. Ці документи створюють для
наших країн сприятливі умови для повноцінної інтеграції в ЄС і стають моделлю
інтенсивної взаємодії з Європейським Союзом на найближчі роки», - йдеться в підписаній в
Кишиневі Декларації голів парламентів трьох країн, повідомляє власний кореспондент
Укрінформу в Молдові. Підписанти Декларації підтверджують відданість України, Молдови
і Грузії нормам і принципам міжнародного права щодо суверенітету і територіальної
цілісності держав. «У цьому контексті ми глибоко стурбовані присутністю російських військ
на території суверенної Республіки Молдова, російською окупацією і іншими формами
військового втручання в різних областях Грузії і України. Висловлюємо своє глибоке
занепокоєння зовнішньою підтримкою сепаратистських рухів, розпалювання ненависті за
національною і мовною ознакою, дезінформацією і дискредитацією рішень урядів наших
країн, які прагнуть до зближення з ЄС і НАТО», - наголошується в Декларації. Спікери
парламентів України, Грузії і Молдови наголосили також на важливості розробки амбітних
планів щодо взаємодії в сфері оборони і безпеки і ефективній протидії гібридним загрозам.
Як повідомлялося, перша міжпарламентська конференція «Грузія, Республіка Молдова та
Україна: Східне партнерство і сучасні виклики безпеки» проводиться за ініціативи голови
парламенту Молдови Андріана Канду, голови Верховної Ради України Андрія Парубія,
спікера грузинського парламенту Іраклія Кобакідзе і за підтримки Атлантичної Ради.
Учасники форуму (понад 150 осіб) обговорять питання економічної, інформаційної та
енергетичної безпеки, а також проблеми правової сфери в Україні, Молдові та Грузії.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

У Верховній Раді презентували Дорожню карту законодавчого
забезпечення виконання Угоди про асоціацію з ЄС, розраховану на 20182019 роки. Про це повідомляє ukrinform.ua
Презентація відбулася за участю Голови ВР Андрія Парубія, Прем'єр-міністра
Володимира Гройсмана, голови представництва ЄС в Україні Х'юга Мінгареллі та керівників
парламентських комітетів. "Це план на довготривалу перспективу, до 2019 року... Я
переконаний, що Верховна Рада України, парламент цього скликання, парламент
постмайданний, розуміє важливість тих зобов'язань, які стоять перед нами. Я переконаний,
що ми зможемо пройти цей шлях євроатлантичної інтеграції", - наголосив спікер. Дорожня
карта являє собою пакет із 57 законопроектів, які мають бути розглянуті в парламенті
протягом двох років. Їх можна поділити на три блоки: підготовлені до розгляду у сесійній
залі; ті, які потребують додаткового опрацювання та уточнення позицій перед внесення на
розгляд у сесійну залу; і законопроекти, щодо яких тривають політичні консультації.
Зокрема, із загальної кількості законопроектів 20 уже підготовлені до розгляду. Вони
поділяються на кілька тематичних блоків залежно від сфери реалізації: політичний діалог,
національна безпека та оборона, інтелектуальна власність, технічні бар'єри в торгівлі,
митні питання, фінансові послуги, енергетика та енергозалежність, підприємництво. Окрім
того, у цей список також включені законопроекти з сільського господарства, цінних
паперів, щодо регулювання цінних паперів та довкілля. Під час презентації Дорожньої
карти Парубій наголосив, що законопроекти з цього списку мають виноситися на розгляд
парламенту кожного пленарного тижня. "Кожного пленарного тижня як мінімум по 2-3
законопроекти необхідно ставити в порядок денний і підтримувати їх у залі", - підкреслив
спікер. Голова ВР наголосив, що євроатлантична інтеграція є головним стратегічним
завданням для Верховної Ради нинішнього скликання.
Читати повністю >>>

Читайте також: Мінгареллі дав рекомендації щодо
ефективного виконання угоди про асоціацію >>>

За матеріалами ukrinform.ua
Марія Іонова взяла участь у форумі в Європарламенті
«Відносини ЄС-Україна у майбутньому»
28.02.2018

Заступник голови Комітету з питань європейської інтеграції Марія
Іонова взяла участь у форумі високого рівня на тему: «Відносини ЄС-Україна
у майбутньому», що відбувся у Європейському парламенті.
У форумі взяли участь Посол Канади в Україні, заступник Генерального директора
Європейської комісії з питань європейської політики сусідства і переговорів з розширення,
голова підрозділу з питань Східного партнерства Зовнішньої служби Євросоюзу та інші.
Формат зустрічі передбачав обговорення перспективи розвитку відносин між Україною та
Європейським Союзом, розгляд очікуваних покращень у сфері соціальної та економічної
політики України після повної відповідності стандартам ЄС, питання співпраці у сфері
безпеки та роль «російського чинника» в Україні. Марія Іонова звернула увагу наших колег
на ряд важливих питань, таких як захист проведення реформ в Україні та їх видимі
результати, а також посилення співпраці різних органів влади задля кращого
реформування у політичній та економічній сфері. Зокрема, заступник голови Комітету
поінформувала учасників зустрічі про ініціативу щодо представлення 28 лютого у
Верховній Раді Парламентсько-урядової дорожньої карти щодо переліку пріоритетних
законопроектів у сфері європейської інтеграції, які перебувають на розгляді Верховної Ради
України. Щодо політичної частини, Марія Іонова наголосила на важливості продовження
санкцій, а також розширення санкційного періоду з 6 до 12 місяців, розширення
санкційного пакету по Криму. «Маємо активно працювати над практичною імплементацією
ініціативи щодо Зовнішнього інвестиційного плану Європейського Союзу та використати
всі можливості , які запропоновані європейським фінансовими інституціями», - зазначила
Марія Іонова. Вона також поінформувала європейських колег щодо особливостей
діяльності Комітету з питань європейської інтеграції.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Єврокомісія пропонує €1 млрд. макрофінансової
допомоги для України
09.03.2018

Європейська Комісія ухвалила пропозицію щодо нової програми з
макрофінансової допомоги для України розміром до €1 млрд. Мета програми
– підтримка економічної стабілізації та структурних реформ в країні.
Сьогоднішня пропозиція є наслідком прохання української влади та прямих дискусій
між Президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером і Президентом України Петром
Порошенком. Нова програма ґрунтуватиметься на прогресі, досягнутому у підтримці
економічної стабілізації та структурних реформ у рамках трьох попередніх програм з
макрофінансової допомоги. Від початку кризи у 2014 році ЄС зобов’язався надати Україні
12,8 млрд. євро, включаючи 2,8 млрд. євро через три програми макрофінансової допомоги.
Кошти покликані підтримати процес реформ в країні. У зв’язку із цим Єврокомісар з питань
євро та соціального діалогу, відповідальний за фінансову стабільність, фінансові послуги та
Союз ринку капіталів Валдіс Домбровскіс зробив таку заяву: «Сьогоднішня пропозиція з
приводу четвертої програми з макрофінансової допомоги у розмірі 1 млрд. євро є
свідченням відданості з боку Євросоюзу ідеї підтримки українського народу. Солідарність
має йти пліч-о-пліч із невпинною прихильністю української влади до амбітного порядку
денного реформ, аби гарантувати Україні стабільність і заможність. Ми розраховуємо на
підтримку Європейським Парламентом і країнами-членами ЄС цієї важливої програми».
Водночас Єврокомісар з питань економічних і фінансових справ, оподаткування та митного
контролю П’єр Московічі відзначив, що «Україна продовжує користатися політичною та
фінансовою підтримкою Європейського Союзу для здійснення реформ». «За останні кілька
років, – продовжив Московічі, – багато чого вдалося досягти, часто за тяжких обставин.
Наразі ж я спонукаю українську владу рухати процес реформ з новою рішучістю – заради
побудови справедливішої, стабільнішої та заможнішої країни в інтересах усіх українців». Усі
виплати у рамках нової програми, включаючи перший, будуть проводитися лише у випадку
впровадження заходів із реформування, спрямованих на подолання слабких місць в
українській економіці. Їх занесено до Меморандуму про розуміння. Вони враховуватимуть
невиконані зобов’язання з попередньої програми з макрофінансової допомоги та
міститимуть кроки з посилення боротьби проти корупції. Єврокомісія визнає значні
зусилля української влади з проведення реформ за останні роки, зокрема в таких важливих
сферах як енергетика, державне управління, соціальний захист, управління державними
фінансами та судочинство. У січні 2018 року закінчилась попередня програма ЄС з
макрофінансової допомоги. Відтоді Україна продовжила втілювати реформи. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Представництва Європейського Союзу в Україні
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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

 ПІВНІЧНА ЄВРОПА

 ЗАХІДНА ЄВРОПА

В Берліні, німецькій столиці, пройде
"Тиждень України"

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з
Міністром оборони Швеції

06.03.2018

05.03.2018

Сторонами було відзначено динамічне зростання діалогу між
Україною та Швецією у військово-політичній сфері, зокрема з огляду на
дестабілізуючу роль Росії для системи європейської безпеки.
Глава держави детально поінформував про збереження напруженої ситуації на
Донбасі та триваючу мілітаризацію тимчасово окупованого Кримського півострова. Було
обговорено більш активне залучення Швеції, у тому числі як непостійного члена РБ ООН, до
просування питання розгортання миротворчої місії ООН на окупованих територіях
Донецької та Луганської обл., включаючи тимчасово неконтрольовану ділянку кордону між
Україною та Росією. Підтвердивши відданість України мирному процесу, Петро Порошенко
наголосив на необхідності «примусу» Росії до миру, насамперед через посилення
оборонного потенціалу України, збільшення санкційного та дипломатичного тиску на
Москву. Петро Порошенко також підкреслив, що у Стокгольмі на днях Україна отримала
важливу перемогу на енергетичному фронті. Подальші дії Газпрому вкотре підтвердили, що
для Москви газ залишається виключно інструментом тиску для досягнення геополітичних
цілей. Саме такий намір криється у намірах Росії реалізувати свій черговий політичний
проект «Північний потік II». У цьому контексті сторонами було скоординовано подальші дії
щодо протидії втіленню цього проекту, що є спільною загрозою для європейської
енергетичної безпеки. Петро Порошенко закликав країни ЄС не визнавати результати
голосування під час російських президентських виборах на території українського Криму.
«Проведення виборів на території Криму суперечить українському законодавству, є
незаконним, брутально порушує міжнародне право», - наголосив Президент України.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч із
Міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні
06.03.2018

У зустрічі взяв участь Посол Фінляндії в Україні Юха Віртанен. Під час
зустрічі сторони відзначили високий рівень міжпарламентського
співробітництва та наголосили на необхідності його поглиблення.
Зокрема, напередодні відзначення 100-річчя встановлення дипломатичних відносин
між Україною та Фінляндською Республікою. Голова Комітету поінформувала фінську
сторону про внутрішньополітичну ситуацію в країні, розповіла про розгляд Верховною
Радою низки законопроектів, спрямованих на впровадження реформ та наближення
українського законодавства до ЄС. Ганна Гопко подякувала за підтримку територіальної
цілісності та суверенітету України, санкцій проти РФ, а також внесок в здійснення реформ в
Україні, зокрема, в секторі енергоефективності та освіти. Окрему увагу було приділено
питанню протидії російській агресії на Донбасі, необхідності повного відновлення
територіальної цілісності та суверенітету України та актуальній ситуації на території
окупованого Криму. У цьому контексті українська сторона відзначила, що надає велике
значення ефективній підтримці Республікою Фінляндія зусиль, спрямованих на вирішення
конфлікту в деяких районах Донецької та Луганської областей, а також наголосила на тому,
що Росія і надалі продовжує свою агресію проти України, грубо порушуючи при цьому
міжнародні норми, зобов’язання і основні принципи Гельсінського заключного акту. В ході
обговорення економічних питань голова Комітету акцентувала на необхідності зупинення
будівництва Північного потоку-2, оскільки реалізація цього проекту загрожуватиме
енергетичній незалежності ЄС, а також завдасть збитків країнам-транзитерам російського
природного газу, включаючи й Україну. Фінська сторона зазначила, що міжпарламентське
співробітництво є важливим елементом українсько-фінського діалогу і незважаючи на
регулярність протягом останніх років обміну візитами, має потенціал до розширення та
інтенсифікації. Відзначимо, Президент України Петро Порошенко прийняв Міністра
закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні. Президент України висловив вдячність за незміну
активну підтримку Фінляндією територіальної цілісності та суверенітету України,
дотримання режиму санкцій ЄС проти РФ фінськими компаніями, а також сприяння
прогресу в реформах в Україні. Президент Порошенко та Міністр Сойні обговорили
ситуацію на Донбасі та Криму, зокрема перспективи розгортання миротворчої місії ООН.
Сторони підтримали необхідність продовження режиму санкцій проти Росії до повного
відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Петро Порошенко наголосив,
що наміри Кремля провести голосування на президентських виборах на території
українського Криму прямо суперечить міжнародному праву. Окрему увагу було приділено
питанням двостороннього співробітництва, реалізації проектів у сфері енергоефективності
та реформування освіти в Україні за фінансової підтримки Фінляндії. Президент України
наголосив, що за сучасних умов, питання енергоефективності набуває особливого значення
для України. Домовилися підтримувати позитивну динаміку двостороннього діалогу, чому,
зокрема, сприятиме візит Президента Фінляндії до України.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Міністр внутрішніх справ України зустрівся з
комісаром міської поліції Лондона
06.03.2018

Під час робочого візиту до Великої Британії очільник МВС Арсен
Аваков та Голова Національної поліції Сергій Князєв зустрілися з комісаром
міської поліції Лондона Крессідою Дік.
Сторони обговорили питання можливого співробітництва щодо діджиталізації
службової діяльності правоохоронців. Зокрема, йшлося про впровадження системи
автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху та системи кримінального
аналізу. «Ми зацікавлені розвивати міжнародне співробітництво щодо впровадження
цифрових технологій у роботу відомства, особливо що стосується переходу на прозорі
стандарти та підвищення довіри громадян до якості державних послуг», – зазначив Арсен
Аваков. Він додав, що для забезпечення ефективної роботи підрозділів кримінального
аналізу необхідно створити єдиний інформаційний простір, який дасть можливість доступу
до баз даних Національної поліції, МВС, державних інформаційних реєстрів, даних
Інтерполу і Європолу, GIS-систем, забезпечить можливість збору даних з відкритих джерел
інформації. Арсен Аваков зазначив, що використання кримінального аналізу у роботі
правоохоронців суттєво підвищує розкриття злочинів. «Реалізація нових методів
кримінального аналізу дає можливість поширити їх на всю систему поліції України. Це
сприятиме підвищенню ефективності протидії злочинності та відповідає сучасним
міжнародним стандартам та вимогам», – зауважив очільник МВС. Окремо сторони
обмінялися досвідом у роботі поліції превенції та патрульної поліції. Сергій Князєв
відзначив, що для українських поліцейських дуже важливий досвід лондонських колег.
Адже вони дбають не тільки про безпеку 8,5 мільйонів мешканців столиці, а й координують
протидію тероризму по всій території країни. Під час зустрічі сторони домовилися про тісну
взаємодію між країнами у сфері боротьби з тероризмом, а також можливість спільних
навчань щодо забезпечення публічної безпеки.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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З 18 по 23 березня ц.р. в німецькій столиці у рамках "Тижня України"
відбуватимуться різноманітні інформаційні та культурні заходи. Про це
повідомляє Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина
На заході кожен матиме змогу дізнатися більше про актуальний розвиток України,
процеси трансформації, фінансово-економічні можливості для співпраці та культурні
обміни. Відзначимо, 20 березня ц.р. у представництві Німецького товариства міжнародного
співробітництва (GIZ) в Берліні пройде українсько-німецька конференція «Можливості
фінансування в Україні – Quo Vadis». Захід відбудеться у рамках проведення в ФРН «Тижня
України», його організаторами виступають GIZ, Німецько-український форум, Посольство
України в Німеччині та Німецько-українська промислово-торговельна палата.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства Українив Німеччині
У парламенті Швейцарії пройшов круглий стіл
«Український форум. Хід реформ»
07.03.2018

В парламенті Швейцарії 6 березня ц.р. пройшов круглий стіл
«Український форум. Хід реформ». Про це повідомляє Посольство України в
Швейцарії та в Князівстві Ліхтенштейн (за сумісництвом).
Захід відбувся за участю Голови Федеральних зборів Д. де Бюмана, Посла Швейцарії
в Україні і Молдові Г.Шойєра та інших представників швейцарського парламенту,
Федерального департаменту закордонних справ, Федерального департаменту економіки,
освіти і науки, Посольства України в Швейцарії, Українського товариства в Швейцарії,
Українського Кризового Медіацентру, Chatham House, українців Швейцарії та ЗМІ. У
вступному слові Голови Федеральних зборів Д.де Бюмана та інших учасників була дана
позитивна оцінка ходу реформ в Україні у сферах освіти, медицини, енергетики,
децентралізації, дерегуляції.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Швейцарії
Візит Федерального президента Республіки Австрія
Александра Ван дер Беллена до України
07.03.2018

Федеральний президент Республіки Австрія Александер Ван дер
Беллен та його дружина Доріс Шмідауер у супроводі Міністра закордонних
справ Карін Кнайссль та великої делегації здійснять офіційний візит до України.
В політичній частині візиту заплановані зустрічі з Президентом Петром Порошенком
та Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. В центрі переговорів стоятимуть багатогранні двосторонні відносини, а також відносини з ЄС, ситуація на Сході України, Мінські
домовленості, заплановано і підписання Угоди щодо співпраці в галузі культури та освіти.
Федеральний президент Ван дер Беллен: «Австрія та ЄС бажають бачити політично
стабільну та економічно успішну Україну. Наші двосторонні відносини дійсно багатогранні.
Також я особливо чекає на подорож до Львова – символу тісної взаємопов’язаності наших
країн». Візит почнеться 13 березня прогулянкою старим містом та спілкуванням з
представниками громадського суспільства та студентами. Ввечері заплановано зустріч з
представниками австрійської економіки/бізнесу, а також із австрійцями, задіяними в
роботі ОБСЄ та інших міжнародних організацій. В середу 14 березня заплановано
покладання вінку до Могили невідомого солдата, покладання колосків зерна до Меморіалу
жертв Голодомору в знак пам’яті штучно спричиненої голодної смерті мільйонів українців
в 1932-33 роках, а також покладання квітів в знак пам’яті загиблих на Майдані у 2014 році.
Офіційна частина почнеться прийомом з військовими почестями у Президента Порошенка,
а також переговорами тет-а-тет двох президентів та переговорами за участі делегації. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Австрія

 БАЛКАНИ

Кіпрський бізнес зацікавлений у розвитку взаємовигідного
співробітництва з Україною
28.02.2018

Посол України Борис Гуменюк взяв участь у проведенні засідання
членів ради директорів Кіпрсько-української бізнес асоціації при ТПП Кіпру.
Про це повідомляє Посольство України в Республіці Кіпр
Керівництвом Асоціації в якості пріоритетних на 2018 рік були визначені наступні
заходи двостороннього характеру, спрямовані на подальший розвиток взаємовигідного
українсько-кіпрського співробітництва: 1. Організація чергового візиту членів Кіпрськоукраїнської бізнес асоціації в Україну з метою проведення спільно з ТПП України та
Львівської ТПП українсько-кіпрських бізнес форумів в м. Києві та м. Львів. 2. Організація в
м. Нікосія зустрічі членів Асоціації з представниками ділових кіл України, зацікавлених у
розвитку свого бізнесу на Кіпрі; 3. Проведення другого Кіпрсько-українського бізнес
форуму на Кіпрі за участі політичного керівництва РК, представників політичних кіл
України, а також представників ділових кіл обох країн. В свою чергу, в ході свого звернення
до членів Асоціації Б.Гуменюком було наголошено на готовності української сторони до
подальшого розвитку економічного співробітництва між двома державами.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Кіпр
Посол України провів зустріч з Президентом Національної Ради
(Верхня палата Парламенту) Словенії
07.03.2018

Посол України в Республіці Словенія М.Ф.Бродович 7 березня провів
зустріч з Президентом Національної Ради (Верхня палата Парламенту)
Словенії Алоїжем Ковшцою.
Під час зустрічі словенську сторону було детально поінформовано про рішення
Стокгольмського арбітражу у справі «Нафтогаз» проти «Газпром», а також наголошено на
тому, що Україна використовуватиме всі законні механізми для того, щоб змусити РФ
імплементувати рішення арбітражу. Було обговорено Звернення Верховної Ради України до
демократичних держав світу щодо визнання Голодомору 1932-1933 рр. в Україні злочином
геноциду Українського народу. У цьому контексті Послом було закликано словенську
сторону розглянути можливість прийняття відповідного документа на парламентському
рівні. Посол поінформував про ситуацію на Сході України та приділив окрему увагу
питанню стосовно необхідності започаткування операції ООН з підтримання миру на
Донбасі. Детально поінформовано словенську сторону про ситуацію на тимчасово
окупованій українській території – АР Крим та м.Севастополь.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Словенія

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

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

 БАЛТИКА

 АЗІЯ

Україна посіла друге місце серед імпортерів зерна до Індонезії та
відновила поставку металургійної продукції

Україна і Латвія посилюють політичний діалог і готові
нарощувати взаємний товарообіг

23.02.2018

01.03.2018

Україна та Латвійська республіка посилюють політичний діалог і
розглядають можливості значного поглиблення економічної співпраці. Про
це йшлося під час зустрічі прем’єрів обох країн.
«Україна важлива держава для Європи, - відзначив Прем’єр-міністр Латвійської
республіки Маріс Кучинскіс. – Ми підтримуємо Україну і раді тому, що у нас серйозне
економічне партнерство та співпраця. Можете покластися на нас». Сторони відзначили, що
обсяг взаємної торгівлі товарами та послугами зріс минулого року на 27% з позитивним
для України сальдо в 102,6 млн дол. Посилити співпрацю допоможе активізація роботи
Міжурядової українсько-латвійської комісії та відновлення діяльності офісу Агентства
інвестицій та розвитку Латвії (LIAA) у Києві. «Дуже важливо розвивати наші двосторонні
стосунки в різних сферах, - сказав Прем’єр-міністра України Володимир Гройсман. – Ми
цінуємо дружбу. І я радий, що ми маємо непогані показники торгівлі. Думаю, ми можемо
поставити більш амбітні цілі тут». Суттєву увагу глави Урядів приділили можливостям
інвестиційної та інноваційної співпраці. В цьому контексті Володимир Гройсман окреслив
ключові плани Уряду щодо економічних змін в Україні, а також розповів про проміжні
результати вже розпочатих фундаментальних реформ в соціальній сфері та в напрямку
дерегуляції і покращання ділового клімату в Україні. Серед важливих сфер інноваційної
співпраці сторони визначили агросектор та логістику, передусім в контексті використання
марштруту залізничного потягу «Зубр», який з’єднує порти Іллічівськ, Одеса та Південний з
портами Риги, Вентспілсу, Лієпаї та Таллінну. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Серед країн Східного партнерства для
Естонії Україна – в пріоритеті
02.03.2018

Серед країн Східного партнерства для Естонії Україна – в пріоритеті.
Про це заявив Міністр закордонних справ Естонської Республіки Свен
Міксер під час зустрічі Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе.
Сторони обговорили питання співробітництва двох країн у економічній,
гуманітарній та безпековій сферах. Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла про хід реформ в
Україні, останні економічні показники, роботу зі створення нових можливостей для бізнесу,
зростання експорту, зменшення тіньової економіки та підвищення доходів українців. Вона
підкреслила інтенсифікацію співпраці українського Уряду з Парламентом, зокрема,
ухвалення 28 лютого спільної Дорожньої карти законодавчої роботи з виконання Угоди про
асоціацію Україна-ЄС. Сторони також обговорили виклики, пов'язані з трудовою міграцією
населення та способи позитивного запобігання негативним тенденціям через освітні та
економічні чинники. Іванна Климпуш-Цинцадзе поінформувала Свена Міксера про ситуацію
на Сході України, наслідки знищення інфраструктури та індустріального потенціалу
Донбасу. Віце-прем’єр-міністр наголосила на тому, що розгортання миротворчої операції
ООН сприятиме відновленню миру та безпеки на Донбасі. «Для України є принциповим
розгортання миротворчої операції на Донбасі на всій окупованій території, включаючи нині
неконтрольовану частину державного кордону з Російською Федерацією. Українська
сторона наполягає на виведенні всіх іноземних військ та найманців, а також їхньої зброї з
території України», - додала Віце-прем’єр-міністр. Ескалація конфлікту на Донбасі свідчить
про незацікавленість Росії в мирному врегулюванні ситуації та відновленні суверенітету й
територіальної цілісності України. Віце-прем’єр-міністр подякувала Свену Міксеру за
послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, за стійку позицію
Естонії щодо збереження міжнародних санкцій проти Росії, яка продовжує свою військову
агресивну політику на Сході України. «Ми високо цінуємо практичну та гуманітарну
допомогу, яку Естонія надає для запобігання гуманітарної кризи на Сході України», - додала
Іванна Климпуш-Цинцадзе. Також Віце-прем’єр-міністр подякувала за допомогу Естонії
щодо впровадження електронного урядування в Україні.
За результатами 2017 р. Естонія посідає 25 місце за обсягами двосторонньої торгівлі товарами між Україною
та країнами ЄС з питомою вагою 0,5% від загального. За 2017 року загальний товарообіг між Україною та Естонією
склав 322,3 млн. дол. США, що на 29,9% більше обсягів торгівлі товарами за відповідний період минулого року. Обсяги
експорту українських товарів і послуг до Естонії склали 177,8 млн. дол. США та збільшились на 34,1%, обсяги імпорту
зросли на 25,1 % та склали 144,5 млн. дол. США. Сальдо у торгівлі товарами за цей період позитивне для України і
складає 33,3 млн. дол. США.

Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

 СХІДНА ЄВРОПА

Посол України в Угорщині Любов Непоп провела зустріч
з угорськими бізнесменами
02.03.2018

В четвер, 1 березня 2018 року відбулася зустріч Посла України в
Угорщині Любові Непоп з угорськими бізнесменами. Про це повідомляє
Посольство України в Угорщині на сайті МЗС України.
У ході зустрічі Л.Непоп поінформувала присутніх про економічну ситуацію в Україні,
основні позитивні економічні тенденції за результатами 2017 року та водночас негативні
економічні наслідки військової агресії РФ проти України, а також зупинилася на питаннях
сучасного стану та перспектив розвитку двосторонніх українсько-угорських торговельноекономічних відносин. Окрему увагу Л.Непоп приділила питанню здійснення реформ в
Україні, зокрема в сферах енергетики, медицини, приватизації, пенсійній та судовій, а також
про заходи щодо протидії корупції. Посол наголосила, що 20 лютого у Києві відбулась
Міжнародна зустріч високого рівня з питань реформ в Україні за участю Прем’єр-міністра
України Володимира Гройсмана, Голови Верховної Ради України Андрія Парубія, Міністра
закордонних справ Данії Андерса Самуельсена, яка продовжила практику проведення
заходів високого рівня з питань реформ в Україні, започатковану у липні 2017 року в
Лондоні проведенням Ukraine Reform Conference, які є платформою для обміну думками на
високому рівні та пошуку ефективних реформаторських рішень. Наступна Міжнародна
конференція з питань реформ в України відбудеться в Копенгагені 27 червня.
Поінформувавши про прес-конференцію Президента України Петра Порошенка 28 лютого
ц.р. «Виклики-2018», Посол підкреслила, що дуже важливі кроки зроблені в напрямку
децентралізації, які вже приносять перші плоди для територіальних громад і працюють в
інтересах місцевих громад. Створено новий Верховний Суд. Представлено проект закону
про Національне бюро фінансової безпеки, створення якого розраховане на забезпечення
прав платників податків та боротьбу з корупцією. Представлено проект закону «Про
валюту», спрямований на лібералізацію валютного регулювання відповідно до Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС, тобто на його приведення у повну відповідність до норм ЄС. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Угорщині
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Також до Індонезії розпочато експорт яблук, на черзі – мед і цибуля.
Водночас, обидві країни мають подолати ментальні та географічні бар'єри
для подальшої підтримки і розвитку економічної співпраці.
Про це йшлося на українсько-індонезійському бізнес-форумі у ТПП України. Захід
відбувся у рамках першого за останні дев’ять років засідання Міжурядової українськоіндонезійської комісії з питань економічного та технічного співробітництва. У ньому взяли
участь офіційні представники та бізнесмени обох країн. Закордонні делегати представили
різноманітні сфери діяльності: від нафтових і газових та IT-систем до кардіології та
фармацевтики. «Зростаючий середній клас Індонезії, потужний внутрішній попит, велика
частина молоді у структурі населення, а також потреба в новій інфраструктурі робить її
ринок привабливим для експортерів різних товарів і послуг. Цей великий ринок є дуже
важливим і для України. Особливо зараз, коли ми працюємо над розширенням географії
нашого експорту», – зазначив президент ТПП України Геннадій Чижиков, вітаючи поважних
гостей. Республіка Індонезія є основним торговельним партнером України серед країн
Південно-Східної Азії. Два роки поспіль товарообіг між Україною й Індонезією стабільно
зростає. В 2017-му він перевищив 660 млн дол США. В той же час 7–8 років тому товарообіг
сягав мільярда доларів США. «Індонезія має надзвичайно важливий експортний ринок для
нашої аграрної та харчової продукції. Це країна з понад 250 млн населення. В 2017 році ми
експортували до Індонезії агропродукції на більш ніж 340 мільярдів доларів США. Основою
нашого експорту є зернові культури. Але це ще далеко не весь наш потенціал.
Диверсифікувати та створювати нові спільні проекти – це наші пріоритетні дії у
двосторонніх взаємовідносинах. Перспективними напрямами українсько-індонезійського
співробітництва в сільському господарстві є агротехнології, ветеринарія, тваринництво.
Важливим кроком стане підписання протоколів про фітосанітарні вимоги до експорту
пшениці з України до Індонезії та експорту тропічних фруктів із Індонезії в Україну», –
підкреслила Ольга Трофімцева, заступник міністра агрополітики України. ...
Читати повністю >>>
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Президент підписав Закон Про ратифікацію Договору
між Україною та Таїландом
27.02.2018

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про
ратифікацію Договору між Україною та Королівством Таїланд про взаємну
правову допомогу у кримінальних справах».
Закон був схвалений Верховною Радою України 8 лютого 2018 р. Метою документу є
набрання чинності Договором між Україною та Королівством Таїланд про взаємну правову
допомогу у кримінальних справах. Реалізація Договору запровадить правовий механізм
співробітництва судів та інших компетентних органів обох держав при здійсненні
кримінальних проваджень та застосуванні заходів із конфіскації доходів, одержаних
злочинним шляхом. Договір між Україною та Королівством Таїланд про взаємну правову
допомогу у кримінальних справах був вчинений 5 червня 2017 р. у місті Бангкок.
Читати повністю >>>
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$7 млрд для України: у посольстві Китаю
розповіли про інвестування
01.03.2018

Україна та Китай готують пропозиції щодо реалізації проектів у
рамках співробітництва, розповіла радник-посланник Посольства КНР в
Україні Чжен Вей під час презентації журналу "Україна – Китай".
Чжен Вей нагадала, що за результатами проведення третьої комісії зі
співробітництва між урядами України та КНР в грудні минулого року досягнуто ряду
домовленостей, зокрема стосовно реалізації спільних проектів на суму $7 млрд. "Під час
роботи комісії віце-прем'єр Держради КНР Ма Кай зазначив: якщо Україна може
запропонувати якісь проекти, то Китай охоче їх розгляне і ця сума може навіть
перевищувати $7 млрд", – сказала дипломат. Вона додала, що спільні проекти можуть
стосуватися не тільки надання кредитів, а й інших форм співробітництва. Нагадаємо, 5
грудня 2017 року в Києві під головуванням першого віце-прем'єр-міністра України –
міністра економічного розвитку й торгівлі України Степана Кубіва та віце-прем'єра
Держради КНР Ма Кая відбулося третє засідання Комісії зі співробітництва між урядом
України та урядом Китайської Народної Республіки. На засіданні сторони обговорили
подальше розширення українсько-китайських відносин, зокрема у галузі торговельноекономічного співробітництва, промисловості, енергетики та інфраструктури та
обговорили реалізацію спільних проектів на суму приблизно на суму $7 млрд. Президент
України Петро Порошенко в Києві зустрівся з віце-прем'єром Державної ради Китаю Ма
Каєм та запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати з візитом Україну.
Читати повністю >>>
За матеріалами 5.ua
 БЛИЗЬКИЙ СХІД

Цього року Україну відвідає Прем'єр-міністр
Ізраїлю Беньямін Нетаньяху
28.02.2018

Віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Міністром із
регіональної співпраці Держави Ізраїль Цахі Ханегбі.
Сторони обговорили питання політичного діалогу двох країн, зазначивши, що
Україна та Ізраїль будують дружні та партнерські відносини на основі високого рівня
взаєморозуміння та довіри між керівництвом обох країн. Державні візити обох президентів,
офіційний візит спікера Кнесету до України та офіційні візити до Ізраїлю Прем'єр-міністра
України та Міністра закордонних справ України минулого року вкотре підтверджують цю
позитивну тенденцію та наміри обох сторін активізувати співпрацю. Іванна КлимпушЦинцадзе високо оцінила рівень міжпарламентського співробітництва країн, який суттєво
зріс останніми роками. Вона поінформувала про те, що Голова Верховної Ради України
Андрій Парубій має намір здійснити офіційний візит до Ізраїлю в травні цього року. Цього
року також очікується відвідання України Прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном
Нетаньяху, який дав попередню згоду на здійснення свого офіційного візиту в Україну.
Сторони також обговорили стан торговельно-економічного співробітництва між країнами,
яке розвивається досить успішно. У 2017 р. обсяг торгівлі товарами та послугами між
Україною та Ізраїлем склав 973,4 млн дол. США та збільшився у порівнянні з 2016 р. на 13%,
або на 112,1 млн дол. США (у 2016 р. – 861,3 млн дол. США). ...
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

Посол України обговорив питання захисту
українських громадян в Іраку

 ЛАТИНСЬКА & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Посол України в Аргентині провів зустріч з Державним секретарем
Міністерства науки і технологій Аргентини

28.02.2018

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Ірак Віктор
Недопас обговорив з Міністром внутрішніх справ Іраку Касімом аль-Араджі
питання, пов’язані із захистом прав та інтересів громадян України на
території Іраку.
Серед іншого, увагу міністра було привернуто до неналежного реагування іракських
правоохоронних органів на випадки вчинення протиправних дій по відношенню до
громадян України, зокрема їх затримання і незаконного утримування на території Іраку, а
також до відсутності протягом тривалого часу відповідей на неодноразові звернення
Посольства України з цього приводу. Посол також акцентував увагу на тому, що, згідно з
Віденською Конвенцією про консульські зносини 1963 року, іракська сторона повинна
невідкладно повідомляти Посольство про затримання громадян України та надавати
безперешкодний доступ до них консульському співробітнику дипломатичної установи.
Було домовлено про проведення ближчим часом ще однієї зустрічі з посадовцями МВС
Іраку з метою більш детального обговорення ситуації з незадовільним захистом
українських громадян в Іраку та визначення дієвого алгоритму взаємодії Посольства з
іракськими правоохоронними органами задля уникнення такої ситуації в майбутньому.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Ірак

28.02.2018

Посол України Юрій Дюдін провів зустріч з Державним секретарем з
питань науково-технологічного співробітництва Міністерства науки,
технологій та виробничих інновацій Аргентини Агустіном Камперо.
У ході бесіди сторони обговорили шляхи поглиблення співпраці між державними
установами двох країн, що відповідають за розвиток науки і технологій, зокрема у рамках
чинної міжурядової українсько-аргентинської угоди про науково-технічне співробітництво.
Відзначимо, діяльність Спільної українсько-аргентинської міжурядової комісії з питань
торговельно-економічного співробітництва є важливим механізмом активізації практичної
взаємодії та інструментом розробки стратегії розвитку торговельно-економічного
співробітництва України з Аргентиною. У період 1998–2006 рр. відбулось п’ять засідань
Комісії. Проведення шостого засідання з різних причин переносилось протягом останніх
років кілька разів, як з ініціативи МЗС Аргентини, так й української сторони.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Посол України провів зустрічі з Міністром закордонних справ
Парагваю та іншими високопосадовцями країни
28.02.2018

Україна та Ліван проведуть спільний
бізнес-форум у Києві
01.03.2018

Йому передуватиме засідання Українсько-Ліванської ділової ради, на
якому відбудеться обрання голови української частини Ради. Про це
повідомляє прес-служба Торгово-Промислової Палати України.
«Ліван є перспективним напрямком для нашої співпраці. Ми зацікавлені у зміцненні
фінансових і торгових відносин двох країн. Я впевнений, що під час бізнес-форуму, який
ТПП України проведе разом із Федерацією ТПП Лівану за підтримки посольств наших країн,
ліванські й українські бізнесмени знайдуть собі надійних партнерів», – сказав президент
ТПП України Геннадій Чижиков. Форум відбудеться за участі високопосадовців і
підприємців України та Лівану. Окрім традиційних компаній, зацікавлені у співпраці з
Ліваном і великі промислові компанії, такі як Interpipe. Поширеною практикою серед таких
компаній є відкриття своїх представництв у Лівані. «Ліванські бізнесмени готові
інвестувати в Україну. Наразі представники майже 30 наших провідних компаній готові
приїхати в Україну, щоб обговорити можливості інвестицій і співпраці. У 2017 р. товарообіг
між Ліваном й Україною становив 450 млн дол США. Ми маємо його збільшити», – зазначив
посол Лівану в Україні Алі Дахер. Важливим пунктом у спільних планах також є проведення
українсько-ліванського бізнес-форуму в Бейруті восени цього року. Ліван цікавий,
насамперед, як фінансовий і логістичний хаб. Перспективними напрямами двосторонньої
співпраці є банківська сфера, туризм, наукова діяльність, сільське господарство тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ТПП України
Сім тез про експорт до Об'єднаних
Арабських Еміратів

Посол України в Аргентині та Парагваї (за сумісництвом) Юрій Дюдін,
який перебуває з робочим візитом у Республіці Парагвай, провів низку
зустрічей у парагвайській столиці – місті Асунсьйон.
Під час зустрічей в МЗС Парагваю з Міністром закордонних справ Еладіо Лойсагою та
заступником Міністра Федеріко Гонсалесом обговорено поглиблення співробітництва в
торговельно-економічній, науково-технічній та культурно-гуманітарній сферах, розширення договірно-правової бази двосторонніх відносин. Посол Ю.Дюдін висловив задоволення з
приводу закінчення ратифікаційних процедур в Парагваї та набуття чинності з 1 лютого
ц.р. Договором про дружні відносини і співробітництво між двома країнами, що відкриває
шлях для розвитку співпраці в різних галузях. Український дипломат також передав
Міністру Е.Лойсазі оригінал вітального листа від Міністра закордонних справ України
П.Клімкіна з нагоди 25-річчя встановлення дипвідносин між Україною та Парагваєм. У свою
чергу, керівник парагвайського зовнішньополітичного відомства вручив Послу України
вітальний лист своєму українському колезі. Окремою темою розмови стало становище
багатотисячної української громади в Парагваї. У цьому зв’язку Міністр Е.Лойсага та
заступник Міністра Ф.Гонсалес позитивно відзначили внесок етнічних українців Парагваю
у соціально-економічний розвиток та культурне розмаїття парагвайської нації. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Аргентині
 АТЛАНТИКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГІОН
 США

Президент України провів телефонну розмову з
Віце-президентом США
06.03.2018

02.03.2018

Цьогоріч на виставці Gulfood у Дубаї Україна була представлена
відразу на двох колективних стендах. Про це пише Владислав Фалеєв,
національний консультант міжнародного торгового центру ITC
Харчову промисловість на них представили 45 компаній – виробники олії, борошна,
макаронних і хлібобулочних виробів, солодощів, круп і бобових, насіння і горіхів, зернових
культур, яєць, соусів і томатної пасти, молочних і м'ясних продуктів, напівфабрикатів і
харчових добаво, овочів та фруктів, ягід та меду. Загалом на виставці були компанії із 185
країн світу. Декілька важливих тез про продовольчий ринок Дубаю і можливості поставок
українських продуктів: 1) На імпорт продуктів харчування у ОАЕ немає ніяких державних
обмежень. Майже 100% продуктів у супермаркетах – це імпорт, адже окрім фініків (у
деяких регіонах) у країні майже нічого не вирощують. Навіть чисту питну воду араби
імпортують. Тим не менше, економіка щорічно зростає, завдяки видобутку нафтопродуктів.
2) Дубаї – своєрідна вітрина для товарів з усього світу. Сюди приїздять дивитися продукти
оптовики та трейдери з інших країн Близького Сходу та Африки. У ОАЕ створені гарні
умови для ведення бізнесу іноземцями. Існують так звані вільні безподаткові зони (лише з
першого січня цього року було введено 5% ПДВ). 3) Ціни на продукти у супермаркетах дуже
високі, але це не означає, що їх трейдери запропонують компанії-виробнику. Оптові
компанії будуть купувати ваш продукт по середній світовій ціні. 4) Основними
постачальниками овочів та фруктів до ОАЕ є Індія Іран та Пакистан. Вони пропонують
кардинально іншу, порівняно із європейцями якість, але й в рази нижчу ціну. 5) ОАЕ –
особливий ринок навіть у розрізі одиниць вимірювання та пакування товарів. Приміром,
стандартне пакування яблук – це ящики по 3,5 кілограми, яблуко має бути каліброваним, 18
штук у коробці. Упаковка дуже важлива. Якщо говорити про консервацію, томатні пасти
тощо, то скляна тара не популярна, тільки жерстяна і easy open (із кільцем на кришці).
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з
Віце-президентом Сполучених Штатів Америки Майклом Пенсом. Про це
повідомляє офіційний сайт Глави держави.
Глава держави поінформував Віце-президента США про поточну ситуацію на Донбасі
та продовження провокацій з боку контрольованих Росією бойовиків, які не припиняють
порушувати оголошений напередодні режим повного припинення вогню. У зв'язку з цим,
Петро Порошенко наголосив на важливості подальшого тиску на Росію для забезпечення
належного виконання нею безпекових аспектів Мінських домовленостей. Він висловив
вдячність за нещодавнє рішення Президента США Д.Трампа продовжити на рік відповідні
санкції проти Росії. Віце-президент Пенс підкреслив важливість збереження санкцій проти
Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей і повернення Криму Україні. В
рамках обговорення подальших кроків з метою мирного врегулювання ситуації на Донбасі,
було розглянуто також перспективи розгортання ефективної миротворчої місії ООН.
Президент висловив вдячність США за послідовну підтримку України у впровадженні
масштабних внутрішніх реформ, а також військову допомогу, що сприяє посиленню
обороноздатності країни. Глава держави підкреслив, що надання Україні американської
оборонної зброї є важливим позитивним сигналом для інших партнерів нашої країни та
чітким застереженням для російського агресора. Віце-президент відзначив, що США і надалі
підтримуватимуть Україну у її боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет. Він
також відзначив прогрес України у впровадженні реформ, зокрема у створенні
Антикорупційного Суду. Петро Порошенко і Майкл Пенс відзначили активний розвиток
двостороннього торговельно-економічного співробітництва, зокрема започаткування
масштабного проекту з General Electric щодо закупівлі американських локомотивів, а також
поставки американського вугілля в Україну. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 АВСТРАЛІЯ

Турецькі підприємства запрошують
до співпраці

Австралія підтримала міжнародну кампанію
з деокупації Криму
03.03.2018

У виставковому центрі «Козак-Палац» 2 березня відбувся ТурецькоУкраїнський круглий стіл з економічної співпраці та В2В-перемовини із
представниками запорізьких компаній.
Вперше до Запоріжжя завітала така представницька делегація Турецької Республіки:
більше 70 керівників промислових компаній, експерти Торгово-промислової палати міста
Черкезкой провели перемовини з потенційними запорізькими партнерами, презентували
власні компанії. У Запоріжжі турецьку делегацію вітали перший заступник голови
Запорізької ОДА Елла Слепян, заступник міського голови м. Запоріжжя Валерій Еделєв,
президент Запорізької торгово-промислової палати Володимир Шамілов. У «круглому
столі» взяв участь торговий атташе Генерального консульства Турецької Республіки в
Одесі Четін Йилмаз: «Потенціал турецько-української економічної співпраці з кожним
роком зростає, особливо – з Запорізьким регіоном. Дуже важливо, що наші торговопромислові палати зустрічаються, заключають договори про співпрацю, є великі бізнесконтракти турецьких та українських підприємств». Президент Торгово-промислової палати
Міста Черкезкой Сулейман Козува подякував за щиру зустріч у Запоріжжі та запросив
запорізьку бізнес-делегацію до свого рідного міста для продовження співпраці. Пан Козува
також зазначив: «Ми зацікавлені не тільки у розвитку економічних відносин, сфера наших
інтересів – технічні питання, культура. Ми дуже раді знаходитися на українській землі та
сподіваємося, що це тільки початок реалізації наших спільних проектів». До складу бізнесмісії входять керівники та власники компаній у сфері будівництва, машинобудування,
металообробки, литва, логістики, легкої промисловості, ІТ-послуг, харчової промисловості,
фінансів, загалом – більше 10 галузей промисловості.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Запорізької ТПП

8

27.02.2018

У парламенті штату Новий Південний Вельс (Австралії) обговорили
важливість підтримки міжнародних зусиль України, спрямованих на
деокупацію Криму та захист прав людини на окупованому півострові.
"Ми свідомі того, що країни, як Австралія, повинні продовжувати привертати увагу
до порушень міжнародного права з боку таких країн як РФ... Я хочу, щоб в Україні знали, що
у день, коли у цілому світі триває кампанія присвячена деокупації Криму, Австралія
приєдналася до цих зусиль", - наголосив у своєму виступі голова Лейбористської партії
Австралії у парламенті НПВ, співініціатор акції, депутат Люк Фолі. Посол України в
Австралії Микола Кулініч поінформував про ситуацію з правами людини на окупованому
півострові та розповів про зусилля, які докладаються Україною для деокупації української
території, зокрема в межах діяльності міжнародної платформи "Друзі деокупації Криму".
"Чотири роки Україна бореться за деокупацію Криму, відновлення своєї територіальної
цілісності та суверенітету, гарантування основних прав людини для всіх громадян України,
в тому числі найбільш постраждалих категорій – корінного народу Кримського півострова кримських татар…Ми вдячні уряду та народу Австралії за непохитну підтримку
суверенітету та територіальної цілісності України... Розуміння того, що навіть далека
Австралія з нами, додає сили у цій боротьбі", - наголосив посол. З промовами підтримки
зусиль українського уряду та народу виступили також голова Християнсько-демократичної
партії НПВ, віце-президент Законодавчої ради (верхньої палати) парламенту штату Фред
Найл та голова Союзу українських організацій Австралії Стефан Романів.
Читати повністю >>>

Читайте також: В Австралії сенат ухвалив заяву
з нагоди роковин Голодомору в Україні

За матеріалами tyzhden.ua

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

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

PUBLIC AFFAIRS & GOVERNMENT RELATIONS
 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ

Фонд Карнеги прогнозирует отношениям Украина-ЕС
"время отдыха"
28.02.2018

Отношения Украины с Европейским Союзом (ЕС) настолько близки,
насколько они могут быть близки без формальной перспективы членства.
Об этом пишет ukrinform.ru
В то же время приближение президентских и парламентских выборов в Украине
вносит некоторое замедление во взаимные процессы. Такой вывод содержится в аналитическом докладе Фонда Карнеги при поддержке берлинского Центра восточноевропейских и
международных исследований (ZOiS). «Хореография отношений между ЕС и Украиной в
ближайшем будущем легко предсказуема: Киев будет подталкивать ЕС к большей
декларативной и финансовой поддержке, а Брюссель будет высказываться в поддержку
реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией... И Брюссель, и Киев будут ждать
постизбирательного периода... ЕС не отдаляется от Украины, он просто хочет передышки в
надежде, что страна пройдет через турбулентный избирательный 2019 г.», - говорится в
документе. Документ «ЕС и Украина: набирая дыхание» был представлен также накануне в
Брюсселе Еврокомиссии. В нем, в частности, отмечается, что потенциал каких-либо
перемен ограничен президентскими и парламентскими выборами 2019 года, поскольку
Президент Порошенко будет просчитывать потенциальную электоральную цену любых
политических шагов, которые он делает. Поэтому реформы и выполнение положений
Соглашения об ассоциации будет медленным. «Украина и ЕС ближе друг другу как никогда;
но последние 4 года показали также то, как далеки они до сих пор с точки зрения
экономических возможностей, управления и их видения будущего», - говорится в докладе.
В Брюсселе в последнее время начало шириться убеждение, что быстро наладить дела в
Украине с помощью спонсируемых ЕС реформ не удастся. И того, что стране нужна своя
модель развития. Многие думают, что большая часть украинской элиты лишь имитирует
процесс евроинтеграции, некоторые даже говорят о «контрреволюции» и саботировании
реформ. Между тем, даже если не брать во внимание прямые программы поддержки
(например, в рамках программ европейского соседства), помощь ЕС Украине на цели макроэкономической стабилизации после кризиса 2014 г. была беспрецедентной. За эти годы
Евросоюз мобилизовал €3,4 млрд в рамках 3 пакетов макро-финансовой поддержки (MFA).
Это самая большая MFA, которую ЕС когда-либо предоставлял стране, не являющейся
членом ЕС. Еще 2 млрд обещано в ходе саммита Восточного партнерства в декабре 2017 г. ....
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
Українці хочуть бути в Європі. Це, попри зусилля Кремля,
засвідчать вибори!
28.02.2018

Перед виборами 2019 р. Кремль намагатиметься впливати на настрої
українців. Про це заявив регіональний директор з питань Євразії неурядової
американської організації International Republican Institute (IRI) Стівен Нікс.
Хоча до виборів ще рік, варто вже "уважно спостерігати за спробами інтегрувати
соцмедіа, впливати на громадську думку, впливати на думки людей", - наголосив експерт.
"Раніше одним з основних питань було шахрайство на виборах, порушення законодавства
про вибори у день голосування, процедури голосування та підрахунку голосів. А от зараз
непокоїть в основному період проведення кампанії, коли іноземні інтереси можуть
впливати на громадську свідомість і те, як голосують люди. Це – величезний зсув в наголосі.
Ми будемо приділяти увагу дню голосувань, але все більше уваги будуть приділяти періоду
кампанії", - наголосив Нікс. Велика кількість українців не визначились зі своїми
політичними вподобаннями. "Близько 40% не вирішили, за кого вони б голосували на
парламентських виборах, якщо б вибори відбулись сьогодні. Я вважаю, це через те, що до
виборів ще рік, а також через нетерплячість", - зауважив дослідник спираючись на
опитування IRI. "Визнаймо, що Україна знаходиться у війні з іноземною силою, щодня
тривають бойові дії, економіка страждає в результаті війни, люди сильно страждають і
потрібен час, щоб відновитись від травми і економічного впливу війни. Нас надихає, що
уряд США зараз надає Україні оборонну зброю, але є ряд питань, з якими бореться уряд, і
люди хотіли б, щоб все просувалось швидше і, вважаю, тому маємо такі результати
опитування", - поділився своїми міркуваннями експерт. Велику роль в запобіганні
маніпуляціям громадською думкою мають відігравати неурядові організації. «Неурядові
організації мають бути насторожі стосовно іноземних впливів, вони можуть бути гарними
контролерами». Неурядові організації в Україні є потужними і можуть ефективно виявляти
спроби Росії впливати на вибори, наголошує дослідник. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrainian.voanews.com
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Аграрії та металурги отримали понад 50%
відшкодувань ПДВ
27.02.2018

За 2017 р. Державна фіскальна служба відшкодувала бізнесу 120 млрд
грн ПДВ, що на 27,7% більше, ніж 2016 р. Аналітики YouControl дослідили,
які галузі отримали найбільше відшкодувань.
Загальні тенденції відшкодування ПДВ. Загальна сума відшкодувань за ІІ півріччя
2017 р. склала 62 млрд грн. ТОП-300 компаній за сумою відшкодування отримали загалом
повернення 45,1 млрд грн. Понад три чверті з цієї суми припало на аграріїв та металургів.
Примітно, що компаніям у 2017 році в середньому повернули 98% від заявленої суми.
Найбільше відшкодували ПДВ компаніям,що входять до п’яти галузей: аграрної,
металургійної, машинобудівної, харчової та хімічної промисловості. До них відносяться 232
компанії з проаналізованих трьохсот. Решта 68 компаній входять до: деревообробної (16
компаній), будівельної (12), енергетичної (13), транспортної (8), фармацевтичної (5), легкої
промисловості (6), торгівлі нерухомістю (7), телекомунікаційної (1) галузі.
Давайте ознайомимось детальніше: компанії з яких секторів та фінансовопромислових груп є лідерами за відшкодуванням ПДВ? Аграрний сектор: Найбільше
відшкодувань отримали компанії аграрної галузі. 90 юрособам фактично відшкодували
близько 19,9 млрд грн. До лідерів входять компанії та таких фінансово-помислових груп:
“Кернел”, “АДМ Трейд”, “Нібулон”, “МХП”, “Каргіл”, ДП “Державна продовольчо-зернова
корпорація України, “Оліар”, “Укрлендфармінг”, “Віойл”, “Укрпромінвест”, “Астарта”,
“Укрлендфармінг” та інші. Компанії аграрного сектору з ТОП-300 в середньому мають
задовільний рівень фінансової стійкості, за даними індексу FinScore. Металургія: До цієї
групи “велетнів отриманого ПДВ” входить 43 компанії. За 2017 р. їм відшкодували 16,2
млрд грн. Цю сферу контролюють компанії з фінансово-промислових груп: “Метівест”,
“Смарт Холдинг”, “Arcelor Mittal”, “EastOne”, “Сентравіс”, “ІСД (Індустріальнйи Союз
Донбасу)”, “DCH”, “Група братів Суркісів”, “Група Костянтина Жеваго”, “Група ДФ”, компанії
Романа Абрамовича та Олега Дерипаски та інші. У списку є і дві державні компанії: ДП
"Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".
Фінансова стійкість компаній металургійного сектору з ТОП-300 знаходиться на задовільному рівні, за даними індексу FinScore. Машинобудування: У сфері машинобудування
працює 45 компаній. Вони отримали відшкодування ПДВ на суму 2,3 млрд грн. Серед цих
компаній представники державного “Укроборонпрому”, ПАТ “Мотор Січ”, “Electrolux
Contracting Aktiebolag”, “Сумітомо Електрик Борднетце” та інші. Компанії машинобудівного
сектору з ТОП-300, відповідно до індексу FinScore, в середньому мають добрий рівень
фінансової стійкості. Харчова промисловість: На харчову промисловість припало 30
компаній з відшкодованими 1,7 млрд грн. Компанії з цієї сфери в основному входять у такі
ФПГ, як “Agrofusion”, “Kraft Foods Entity Holdings B.V.”, “Укрпромінвест”, “Ovostar Union”,
“Malteurop Group”, “МК Солодовень” та інші. Компанії харчового сектору також мають
добрий рівень фінансової стійкості, за середнім значенням індексу FinScore. Хімічна
промисловість: До “хіміків” потрапили 24 компанії, яким було відшкодовано 1,6 млрд грн.
Це такі компанії, як ТОВ “Карпатинафтохім”, ТД “Агроімпорт ЛТД”, ТОВ “Преміорі”, ТОВ
“Гуала Кложерс Україна” та інші. Компанії хімічної промисловості, котрим повернули ПДВ,
теж мають добрий рівень фінансової стійкості за середніми показниками FinScore.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами прес-служби Компанії «YouControl»
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Глава представництва ЄС назвав пріоритетні
завдання для України в 2018 р.
01.03.2018

Глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі назвав
пріоритетні, на його думку, завдання для України у 2018 р. Про них він
розповів на полях 14-ї української інвестиційної конференції Dragon Capital.
“Пріоритети на наступні декілька місяців залишаються дуже серйозними. Це, поперше, верховенство права” - сказав Хьюг Мінгареллі. За його словами, проблема полягає в
потребі підсилювати верховенство права, тому що в Україні немає верховенства права “на
всі 100%”. “Звичайно, треба створити без зупинок Антикорупційний суд. Венеціанська
комісія також дала рекомендації, яким треба слідувати. Не треба створювати такий суд,
який не відповідатиме умовам, які були сформульовані Венеціанською комісією. Ви знаєте,
що треба робити, і я сподіваюся, що на цьому тижні Верховна Рада спрацює належним
чином”, - підкреслив Мінгареллі. Ще одним кроком він назвав створення служби з
Національної безпеки. “Це, звичайно, служба з Національної безпеки. Є закон у ВР щодо
створення такої служби і ми сподіваємося, що буде прийнятий такий закон і що ця
структура буде боротися з тероризмом та захищати нацбезпеку. Також ми говоримо щодо
реформи Нацполіції, у нас 3 тисячі прокурорів і поліцейських з ЄС, які будуть допомагати
реформувати поліцію. Також реформа прокуратури. Я багато часу пояснював пану Юрію
Луценку, що ми можемо надати йому допомогу, і що у нас є сотні експертів з ЄС, які могли
би допомогти реформувати генеральну прокуратуру”, - зазначив представник ЄС.
Мінгареллі підкреслив, прийняття всіх запланованих реформ має бути пришвидшеним. “По
друге: це приватизації і державні підприємства. Не тільки приватизація, а також
реструктуризація і ліквідація дуже великої кількості таких підприємств, приватизація
компаній, які можуть бути приватизованими”, - сказав він. Міжнародна спільнота,
повідомив представник ЄС, підтримує ці зусилля і сподівається побачити українські
зусилля і цьому напрямку у 2018 р. “Земельна реформа: ви знаєте, ця країна має найкращі
землі для сільськогосподарського призначення в Європі, величезний потенціал і якщо ви
належним чином проведете цю програму, то зможете звільнити величезний потенціал для
того, щоб створювати робочі місця і економічне зростання. Важливо створювати робочі
місця, бо Україна потерпає від так би мовити кровотечі - такого феномену еміграції і це
дуже серйозна проблема для країни”, - підкреслив Мінгареллі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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МАКРОЕКОНОМІКА

 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ

Украина выплатила МВФ $165 млн
по программе Stand by

Національний банк України підвищив
облікову ставку до 17% річних

02.03.2018

01.03.2018

Правління Національного банку України прийняло рішення
підвищити облікову ставку до 17% річних з 02 березня 2018 р. Про це
повідомляє прес-служба НБУ на сайті фінрегулятора.
Четверте поспіль підвищення ключової процентної ставки є доцільним з огляду на
відсутність суттєвих ознак послаблення інфляційних ризиків і спрямоване на зниження
споживчої інфляції до цільового рівня в середньостроковій перспективі. У січні 2018 року
споживча інфляція прискорилася до 14,1% у річному вимірі і, відтак, перевищила
траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в січневому Інфляційному звіті.
За попередніми оцінками, високі темпи інфляції збереглися і в лютому. Це насамперед
зумовлено вищими, ніж очікувалося, темпами зростання цін на продукти харчування та
послуги. Також до цього призвело підвищення цін на паливо через суттєвіше подорожчання
нафти на світових ринках та послаблення гривні у попередні місяці. Базова інфляція у січні
прискорилась до 9,8% у річному вимірі. Це стало результатом дії низки факторів:
збільшення виробничих витрат унаслідок подальшого зростання заробітної плати
високими темпами, послаблення гривні протягом кількох попередніх місяців та
прискорення споживчого попиту. Проведення Національним банком більш жорсткої
монетарної політики з жовтня минулого року протидіяло зростанню інфляційного тиску.
Як і очікувалося, підвищення облікової ставки стимулювало зростання процентних ставок
за операціями банків та збільшення привабливості гривневих фінансових інструментів. Це,
зокрема, сприяло активному притоку іноземного капіталу у державні цінні папери в
національній валюті. Варто зазначити, що потоки короткострокового капіталу можуть за
певних умов бути досить волатильними і створювати ризики для зовнішньої стійкості
економіки. Однак наразі Національний банк оцінює такі ризики як низькі. Приплив
капіталу нерезидентів разом із збільшенням надходжень валютної виручки від експортерів
на фоні збереженням сприятливої кон’юнктури на світових ринках позитивно вплинув на
пропозицію валюти на міжбанківському ринку. Це зумовило зміцнення обмінного курсу
гривні відносно долара США. Разом із тим, зміцнення курсу гривні до долара США відбулося
на фоні послаблення останнього на світових валютних ринках. Тому, якщо розглядати
динаміку курсу гривні в цілому до кошика валют – основних торговельних партнерів
України, вона поки що не створює передумов для більш швидкого зниження інфляції.
Національний банк вважає актуальним січневий прогноз зниження інфляції до 8,9% у 2018
році та її повернення до цільового діапазону в середині 2019 року. Водночас інфляційні
ризики, на яких наголошував Національний банк у січні при ухваленні попереднього
рішення щодо облікової ставки, все ще залишаються актуальними. Серед таких ризиків:
висока вразливість економіки України у зв’язку з тим, що продовжує відтерміновуватися
отримання чергового траншу за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.;
підвищені інфляційні очікування економічних агентів; суттєві темпи зростання споживчого
попиту. У попередньому рішенні з монетарної політики Правління Національного банку
наголошувало, що за відсутності суттєвих ознак зниження інфляційного тиску в
найближчій перспективі, Національний банк може вдатися до подальшого посилення
жорсткості монетарної політики для повернення інфляції до встановлених
середньострокових цілей. Відповідно, з огляду на необхідність нівелювання впливу
окреслених ризиків та стримання інфляційного тиску, Національний банк вважає за
необхідне підвищити облікову ставку до 17% річних. У результаті, за оцінками
Національного банку, після низки підвищень облікової ставки, починаючи з жовтня
минулого року, монетарні умови наразі є досить жорсткими, щоб забезпечити зниження
інфляції до цільових показників у середньостроковій перспективі, як і передбачалось у
січневому Інфляційному звіті. Однак у разі подальшого посилення фундаментальних
інфляційних ризиків, Національний банк може продовжити підвищення облікової ставки.
Наступне рішення щодо облікової ставки у квітні 2018 року буде прийматися з урахування
нових макроекономічних прогнозів, зокрема щодо інфляції. Правління Національного
банку переконане, що досягнення цінової стабільності – необхідна передумова стійкого
економічного зростання. Зокрема, покращення інфляційних очікувань виступає основним
фактором зниження ставок банків за кредитами у середньостроковій перспективі.
Підвищення облікової ставки до 17% затверджено Рішенням Правління Національного
банку України від 01 березня 2018 року №133-рш "Про розмір облікової ставки". Наступне
засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики
відбудеться 12 квітня 2018 року відповідно до затвердженого та оприлюдненого графіка.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби НБУ

Украина выплатила Международному валютному фонду около 114 млн
СПЗ (спецправа заимствования), или 165 млн долларов. Об этом Українським
Новинам сообщила пресс-служба НБУ.
По данным НБУ, 2 марта проведен платеж на сумму 114,334 млн СПЗ по программе
Stand by Arrangement от апреля 2014 г. Следующий платеж запланирован 30 апреля в
размере 38,8 тыс. СПЗ. Как сообщалось, МВФ напомнил Украине про Антикоррупционный
суд и повышение тарифов на газ для населения. МВФ заявлял, что для продолжения
сотрудничества Украина должна принять закон о приватизации, создать Антикоррупционный суд, урегулировать вопрос с ценами на газ и провести земельную реформу.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
Киев выплатил крупную сумму долга
по реструктуризации
02.03.2018

Министерство финансов Украины погасило пятый купон по
еврооблигациям (облигациям внешнего государственного займа). Об этом
сообщили в пресс-службе ведомства.
Общая сумма выплаты составила $444,4 млн. Еврооблигации были выпущены в
рамках проведенной Украиной в 2015 г. долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева,
Укравтодора и госпредприятия "КБ Южное". Процентная ставка по всем указанным ценным
бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и
выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 г. Срок
погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 г.
Общая сумма первого купонного платежа составила $473,3 млн, ІІ, ІІІ и IV - $505,4 млн.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Инвестиции в экономику Украины
выросли на 22%
27.02.2018

Капитальные инвестиции в Украине за 2017 г. выросли на 22,1%, до
412,8 млрд грн., по данным Госстатистики. Капитальные инвестиции за 2017 г.
уменьшились в Киевской обл. на 5,9%.
Наибольшее увеличение капинвестиций в Херсонской обл. - на 50,7%, Запорожской на 47,4%, Донецкой - на 44,5%, Тернопольской - на 42,3%, Винницкой - на 40%, Черниговской - на 34,8%, Ровенской - на 34,6%, Полтавской - на 33,8%, Закарпатской - на 32,4%,
Ивано-Франковской - на 32,1%, Днепропетровской - на 28,9%, Одесской - на 28,8%,
Львовской - на 26%, в Киеве - на 21,4%. В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций зафиксирован в здравоохранении - на 89,5%, образовании - на 68,4%, в сфере
искусства, спорта и развлечений - на 65,9%, в госуправлении, обороне и обязательном
соцстраховании - на 44,9%, на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и
курьерской деятельности - на 42,2%, рекламной деятельности и исследовании
конъюнктуры рынка - на 35,5%. В профессиональной, научной и технической деятельности
капинвестиции за год выросли на 32,4%, в сельском, лесном и рыбном хозяйствах - на
31,2%, промышленности - на 23,4%, в сфере административного и дополнительного
обслуживания - на 18,7%, оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и
мотоциклов - на 13%, строительстве - на 10,5%. При этом в деятельности по обеспечению
пищей и напитками, компьютерном программировании падение капинвестиций составило
10,5% и 2,9% соответственно. Спад капинвестиций в сфере операций с недвижимостью
составил 15,9%. Главным источником капитальных инвестиций остаются собственные
средства предприятий и организаций - 69,9% всего объема. Весомую долю капитальных
инвестиций направлено в машины, оборудование и транспортные средства — 47,6%, в
здания и сооружения - 44,8% всех инвестиций. На капитальный ремонт активов было
направлено 38,8 млрд грн. капитальных инвестиций, или 9,4% общего объема.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Что стоит за инвестиционным
провалом Украины
01.03.2018

 ВВП. ВНП

ВВП Украины – это 25% ВВП
Баварии
02.03.2018

Интересные эти игры с реальным ВВП. Поигравшись с цифрами,
можно узнать много интересного. Например, ВВП Украины – это 25% от ВВП
Баварии. Не Германии, нет, что вы, одной Баварии.
То есть, четыре Украины – это Бавария. Это еще не вся боль. Суть в том, что
население Баварии – в три раза меньше, чем в Украине. Иными словами, разрыв в уровне
ВВП между Украиной и Баварией на душу населения – в 12 раз. Или вот РФ. ВВП России
примерно равен ВВП Испании. Да, одной из беднейших стран ЕС. При том, что в Испании
нет нефти и газа. Учитывая разницу в населении, средний испанец получает в 3,5 раза
национального продукта на себя больше, чем средний россиянин. И это не учитывая того
факта, что в Испании олигархов-миллиардеров меньше, а потому слово "средний" имеет
иное значение. ВВП Нидерландов – это почти два ВВП Польши. Тюльпаны, конечно, ни при
чем, как и туризм по музеям Ван Гога, это курам на смех. А вот авиазаводы Airbus, заводы
Phillips и мировой производитель грузовиков DAF – это серьезно. Учитывая разницу в
населении, на душу ВВП Нидерладов больше польского показателя в 5 раз. Такие дела. ВВП
Москвы равняется ВВП Стамбула и в три раза меньше ВВП Лондона. При том, что население
трех мегаполисов в принципе сравнимое. Все это ничто по сравнению с ВВП Нью-Йорка,
который составляет показатель в два раза больший, чем у Лондона, и в этом году составил
1,1 триллиона долларов. Кстати, это почти ВВП всей РФ. Немножко сравнения, в
абсолютных цифрах. 1 ВВП Германии = 9 ВВП Польши = 36 ВВП Украины; 1 ВВП Польши =
0,3 ВВП Испании; 1 ВВП Италии = 1,5 ВВП РФ; 1 ВВП Турции = 60 ВВП Грузии = 0,3 ВВП
Франции; И на десерт: 1 ВВП Аргентины = 6 (шесть) ВВП Украины. Это той самой
Аргентины, где дефолт, кризис, развал. Той самой Аргентины, которая не имеет своей
аэрокосмической отрасли, горно-металлургического комплекса, черноземов и мощного
объединения типа ЕС под боком. И главное – население стран примерно одинаковое.
Читать полностью >>>
© Sergii KOSTEZH
По материалам uainfo.org
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Иностранные инвестиции - об их привлечении не перестают говорить
ни в Администрации Президента, ни в Кабмине. Зазывая инвесторов со всех
стран, наперебой выдавая новые обещания.
Зазывают не на делах, а на словах. А расшаркиваются все больше перед
кредиторами, а не перед теми, кто готов поднимать страну и вкладываться в ее будущее.
Прямые зарубежные инвестиции - это не кредиты МВФ, которые нужно отдавать, это
инвестиции в бизнес. Для экономики Украины это куда важнее, так как речь идет не о
банальном проедании денег, а о расширении производства, создании новых рабочих мест.
Всем том, что дает импульс для роста ВВП. Чем больше инвестиций приходит в страну, тем
быстрее растет ее экономика. Мировым лидером по притоку прямых зарубежных
инвестиций долгое время остается Китай, который в последнее время много вкладывает в
США и Польшу. А как же Украина? На днях Госстат опубликовал отчет о привлечении прямых иностранных инвестиций за 2017 г., и он сразу расстроил экономистов: общий объем
ПИИ составил лишь $1,8 млрд. - в 5 раз меньше, чем за то же время заработали украинские
гастарбайтеры и вернули на родину. И в разы хуже инвестиционных результатов за
предыдущие годы: в 2016 г. иностранные инвесторы вложили в Украину $4,4 млрд., в 2013ом - $5,4 млрд., а в 2010 г. - $6 млрд. Еще год назад политики любили все оправдывать
военными рисками, утверждая, что инвесторы не вкладываются из-за российской агрессии.
Но сейчас это оправдание не сработает, ведь результаты спокойного 2017 г. уступают
показателям по-настоящему тревожным фронтовым 2015-2016-ым. Как раз в 2017 наши
вооруженные силы перешли к так называемой окопной войне, и ситуация в зоне АТО вряд
ли сильно бередила души потенциальных инвесторов. Что их наверняка по-настоящему
тревожило, так это полный бардак и хаос в украинской экономике после громких обещаний
власть предержащих. Корпорации, которые поначалу задумывались о вложении у нас своих
капиталов, очень быстро разочаровались. Они поняли, что разговоры о реформах - это
лишь пустые слова, а разворовывание бюджета- жестокая реальность помноженная
олигархический лоббизм и бесправие в парламенте. Без реального прогресса под
проворовавшихся горе-реформаторов в Украину капиталы не поплывут. Что собственно и
иллюстрируется свежим отчетом Госстата. Очень скоро отдельные эксперты и
представители власти могут начать хвастаться, что доля европейских инвестиций в общей
структуре ПИИ Украины в 2017 г. превысила 40%. И не соврет, это факт. Но напомню: 27%
или $506 млн. - это вливания Кипра. Этот средиземный остров является членом ЕС, но
долгие был офшорной юрисдикцией и только недавно избавился от этого статуса. …
Читать полностью >>>
Читайте также: Названы ключевые
© А.Охрименко инвесторы в экономику в 2017 г. >>>
По материалам ubr.ua
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Степан Кубів повідомив про зміни в механізмі відбору
керівників найбільших держпідприємств
ProZorro.Продажі перемогла в глобальному конкурсі
антикорупційних проектів
28.02.2018

Е-платформа державних аукціонів ProZorro.Продажі отримала
міжнародну антикорупційну нагороду від C5 Accelerate та USA Institute of
Peace в рамках конкурсу “The Shield in the Cloud Innovation Challenge”.
Нагороду отримують проекти, які мають значний антикорупційний ефект і можуть
стати прикладом для наслідування в інших країнах. Всього за рік ProZorro.Продажі вдалося
докорінно змінити сферу державних продажів. Спираючись на успішний досвід електронної
системи публічних закупівель, команда проекту разом з Мінекономрозвитку, Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб, Національним банком України та “Transparency
International Україна” запустили пілотний проект з продажу активів банків-банкрутів.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Остаток средств на едином казначейском счете в феврале
сократился до 9,8 млрд грн.
01.03.2018

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в феврале
сократился в 2 раза с 20,105 млрд грн (на 1 февраля) до 9,853 млрд грн (на
1 марта), сообщило Госказначейство.
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2018 году составлял
по состоянию на 1 января 5,099 млрд гривен, а максимальный - 20,105 млрд гривен - на 1
февраля. За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258
млрд гривен до 5,1 млрд гривен. Минимальный остаток средств на едином казначейском
счете в 2017 году составлял по состоянию на 1 января 14,258 млрд гривен, а максимальный
- 61,2 млрд гривен - на 1 сентября. За 2016 год остаток средств на едином казначейском
счете увеличился с 9,017 млрд гривен до 14,258 млрд гривен.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua

Президент України Петро Порошенко підписав
закон про приватизацію
02.03.2018

В январе сводный бюджет Украины выполнен
с профицитом 20,5 млрд грн
02.03.2018

В январе сводный бюджет выполнен с профицитом в 20,5 мрлд
гривен. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передают
Українські Новини, передает cbonds.info
Так, за отчетный период доходы сводного бюджета составили 71,327 млрд гривен,
расходы - 50,385 млрд гривен. Профицит сводного бюджета составил 20,514 млрд гривен. В
сводный бюджет за отчетный период поступило: НДС - 31,031 млрд гривен, НДФЛ - 14,570
млрд гривен, налога на прибыль предприятий - 1,705 млрд гривен, акцизного налога - 4,985
млрд гривен. При этом в январе текущего года наибольшие расходы были направлены на
соцзащиту - 12,088 млрд грн, образование - 11,013 млрд грн, обслуживание долга - 5,8 млрд
гривен, здравоохранение - 4,884 млрд гривен. Как сообщали Українські Новини, в феврале
текущего года государственный бюджет недовыполнен по доходам на 13%.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
 ІНІЦІАТИВИ

Порошенко підписав закон щодо створення
Кредитного реєстру Нацбанку
01.03.2018

Президент підписав Закон № 2277-УІІІ щодо створення Кредитного
реєстру Нацбанку та вдосконалення процесів управління кредитними
ризиками банків. Про це повідомляється на сайті голови держави.
"З метою зменшення рівня кредитного ризику, забезпечення безпеки банківських
операцій, підвищення надійності й стабільності банківської системи, захисту інтересів
вкладників та інших кредиторів банку Законом, зокрема передбачається створення та
ведення Національним банком України Кредитного реєстру – інформаційної системи, що
забезпечує збирання, накопичення, зберігання, зміну, використання, поширення (надання)
інформації про кредитні операції банків та про стан виконання зобов’язань за такими
операціями, аналіз та кваліфікацію кредитів", - йдеться у повідомленні. Також встановлено
зобов’язання надавати до Кредитного реєстру інформацію: банками щодо боржників, якщо
сума заборгованості (за основною сумою та відсотками) за кредитними операціями
дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат (372,3 тис. грн.);
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб про кредитні операції банків, щодо яких НБУ
прийнято рішення про віднесення їх до категорії неплатоспроможних або про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію, а також інформацію щодо погашення боргу
позичальника, яка міститься у бюро кредитних історій; Національним банком України
права доступу банкам до інформації з Кредитного реєстру для оцінки кредитного ризику.
Нагадаємо, що у листопаді 2017 року Національний банк України затвердив зміни до
порядку ведення Реєстру аудиторських фірм.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів повідомив про плани МЕРТ
внести зміни до Постанови КМУ №777, яка регулює роботу Номінаційного
комітету і відбір керівників особливо важливих державних підприємств.
Наразі Комітет з призначень керівників особливо важливих державних підприємств
(Номінаційний комітет) – це колегіальний орган, який складається з 9 членів з правом
голосу (міністрів) та 9 членів з правом дорадчого голосу (представників міжнародних
фінансових інституцій). З повним складом Комітету можна ознайомитись на сайті МЕРТ. “Я
хочу, щоб питання відбору керівників держпідприємств було повністю деполітизовано. Я не
хочу, щоб засідання зривались зацікавленими сторонами, щоб комісія просувала “своїх”
кандидатів. Нарешті, я не хочу нівелювати роботу рекрутингових компаній. Тому їхнє слово
буде визначальним у попередньому доборі кандидатів”, - пояснює необхідність змін Степан
Кубів. Зміни, які пропонується внести у процес відбору керівників особливо важливих для
економіки підприємств і роботу Номінаційного комітету, зокрема, передбачають, що: до
складу Комітету з призначення включаються Міністр Кабінету Міністрів України, перший
заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, перший заступник Міністра фінансів,
керівник відповідного органу управління підприємством або Фонду державного майна (або
їх заступники), а також чотири незалежних недержавних експерти з правом дорадчого
голосу. Якщо Кабінет Міністрів України є суб’єктом управління підприємства, до складу
комітету входить представник профільного Міністерства; замість відбіркових комісій при
кожному органі управління, утворюється єдина Комісія з відбору. До неї пропонується
включити двох представників Секретаріату Кабінету Міністрів України, представника
Мін'юсту, представника відповідного органу управління і експерта з добору персоналу,
який бере участь у роботі комісії з правом дорадчого голосу; Комісія з відбору розглядає
пропозиції фахівця з добору персоналу щодо п’яти кандидатур претендентів, визнаних
фахівцем з добору персоналу найкращими ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Президент Петро Порошенко на засіданні Нацради реформ підписав
закон про приватизацію. Про це повідомив прес-секретар президента
Святослав Цеголко, передає hromadske.ua
«Держава агресор не має права брати у ній участь», - йдеться у повідомленні Цеголка
у Twitter. Верховна Рада 9 листопада 2017-го ухвалила закон про приватизацію держмайна
№7066 за основу. Радник прем'єр-міністра з питань приватизації Андрій Бойцун повідомляв, що новий законопроект про приватизацію замінює 7 чинних. Цей законпередбачає
для великих підприємств залучення інвестиційного радника, а для малих - забезпечує
прозору платформу електронного аукціону, через який продають підприємство. Інвестиційний радник, який працюватиме для великих підприємств, готуватиме підприємство до
продажу. Відзначимо, ФДМУ переніс на травень ц.р. приватизацію Одеського припортового
заводу, Запорізького алюмінієвого комбінату, яка мала відбутися у лютому 2018 р. Про це
йдеться в наказі Фонду держмайна України, який оприлюднено у "Відомостях приватизації"
від 28 лютого (№18). Так, у травні планується виставити на продаж 99,567% акцій АТ
«Одеський припортовий завод» та 68,009% акцій ПАТ «Запорізький виробничий
алюмінієвий комбінат». У жовтні буде виставлено на продаж 50,005% ВАТ «Оснастка». Як
повідомляв Укрінформ, у грудні 2017 р. Фонд державного майна України затвердив планграфік приватизації великих підприємств України на 2018 рік. Згідно з ним, у січні 2018
року мали бути виставлені на конкурс два об’єкти – ВАТ “Оснастка” і ПрАТ “Херсонська ТЕЦ”
(99,833%). Проте дата продажу Херсонської ТЕЦ наразі невідома. У середині лютого 2018
року Фонд державного майна України визначив початкову вартість і умови продажу
Херсонської ТЕЦ. У порівнянні з попередньою спробою приватизації підприємства, ціну
було знижено удвічі. У січні 2018 року стало також відомо, що робоча група з підготовки
рекомендацій і пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України з приватизації та
умов продажу об'єктів держвласності може розглянути умови приватизації Одеського
припортового заводу протягом місяця. Щодо пакету акцій ВАТ "Запорізький виробничий
алюмінієвий комбінат" у розмірі 68,01%, то він перебував у власності кіпрської компанії
"Velbay Holdings Limited", яку пов’язують з російською компанією "РусАл" Олега Дерипаски.
10 червня 2017 року суд повернув у державну власність пакет акцій ПАТ "Запорізький
виробничий алюмінієвий комбінат" загальною номінальною вартістю більше 105 млн
гривень, що становить 68,01% статутного фонду товариства.
Читати повністю >>>

Читайте також! Андрій Бойцун: Є дуже багато
інтересів на держпідприємствах >>>

За матеріалами hromadske.ua

БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ

Хорошковский передумал покупать
Сбербанк
05.03.2018

Бизнесмен Валерий Хорошковский вышел из переговоров по
покупке Сбербанка. Об этом FinClub сообщил источник в
банковских кругах, передает служба новостей портала bin.ua
В.ХОРОШКОВСКИЙ

По его словам, Валерий Хорошковский достиг принципиальной договоренности с
материнской структурой Сбербанка. Однако он был вынужден в конце января выйти из
переговоров, после того как его юристы дали свое заключение о возможных рисках,
связанных с нарушением санкционного законодательства ЕС в случае прямой или
опосредованной покупки украинского Сбербанка. «Для Хорошковского, который является
резидентом Монако, вопрос санкций ЕС очень важен, поэтому он вышел из переговоров», заявил собеседник. Выход Хорошковского из переговоров совпал по времени с уходом из
банка главы правления банка Игоря Юшко, который помогал ему вести переговоры. Юшко
покинул банк с 1 февраля. После ухода Юшко правление банка также покинул казначей
банка Дмитрий Золотько. И.о. главы правления банка стала Ирина Князева. В настоящее
время Национальный банк рассматривает документы от белорусского Паритетбанка на
покупку 100% акций Сбербанка, который был направлен ему 21 декабря 2017 года. Летом
2017 года Паритетбанк фигурировал как элемент сделки по покупке украинского банка
инвестиционной компанией VP Capital, принадлежащей белорусскому IT-предпринимателю
Виктору Прокопене. Валерий Хорошковский ранее возглавлял СБУ, таможню, был первым
вице-премьером в правительстве Николая Азарова в 2010-2012 г. Последние 5 лет он живет
в Монако. Ранее он был владельцем Укрсоцбанка, а на конец 2016 года опосредованно
контролировал 50% группы Inter Media Group, владеющей телеканалом "Интер".
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

Александр Ярославский попытается слепить из своих активов
вертикально-интегрированный холдинг
06.03.2018

Группа
DCH
Александра
Ярославского,
владеющая
Харьковским тракторным заводом (ХТЗ), рудником “Сухая Балка”
(Кривой Рог Днепропетровской обл.) и приобретенным в текущем
А.ЯРОСЛАВСКИЙ
месяце Днепровским металлургическим заводом (ДМЗ), намерена
получить синергический эффект от взаимодействия трех активов.
“Будем стараться добиться синергии, так как ДМЗ производит металлургическую
продукцию, а ХТЗ потребляет много металла. И ДМЗ потребляет продукцию “Сухой Балки”.
Эти предприятия где-то созвучны в том, что они производят”, - цитирует “Интерфакс”
заявление А.Ярославского на пресс-конференции в Днепре. При этом он напомнил, что
хорошо осведомлен о ситуации в Днепропетровской области: “Я работал на “Дзержинке”
(Днепровский меткомбинат), работали на Северном ГОКе - наша компания работала, так
что тут ничего особо нового для нас нет”. При этом бизнесмен заявил о намерении
системно развивать ДМЗ. “Эта покупка расширяет масштабы инвестиций группы DCH в
украинскую экономику. Недавно мы возродили из руин Харьковский тракторный. И для
ДМЗ сегодня также начинается новая эра”,- подчеркнул А.Ярославский. Геннадий Бергеман,
генеральный директор ДМЗ, так прокомментировал состоявшуюся сделку: “Мы рады
приходу на ДМЗ системного украинского инвестора в лице Александра Ярославского. Для
нас ценен и его личный опыт в развитии промышленных предприятий, и его опыт по
привлечению инвестиций в производства. Присоединение ДМЗ к группе DCH открывает
для нас новые перспективы, новые рынки. Уверен, что с приходом компании DCH мы
получим новый импульс, продолжим работу по улучшению финансовых показателей
предприятия и вольемся в DCH как прибыльный актив”. Как сообщалось, 1 марта т.г. группа
DCH А.Ярославского подписала договор о покупке у Evraz Днепровского метзавода. При
этом уточнялось, что технически приобретение было осуществлено путем покупки 100%
акций Drampisco Limited, которая, в свою очередь, владеет 97,73% акций ЧАО “Евраз-ДМЗ”...
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Семь украинцев вошли в ежегодный рейтинг
миллиардеров от Forbes
06.03.2018

Семь украинских бизнесменов вошли в ежегодный рейтинг
миллиардеров по версии американского журнала Forbes, который
Р.АХМЕТОВ
был обнародован во вторник. Об этом пишет издание capital.ua
Самое высокое место в нем традиционно занимает владелец группы СКМ Ринат
Ахметов. Его активы журналисты оценили в $5,5 млрд (в прошлогоднем рейтинге было $4,6
млрд), что позволило ему подняться на 334 место в свежем рейтинге (в прошлогоднем
рейтинге было 359-е). На 1477-е место в рейтинге со 1678-го поднялся владелец Ferrexpo
Константин Жеваго, его капитал вырос с $1,4 млрд до $1,6 млрд. Владелец «Мироновского
хлебопродукта» Юрий Косюк занял 1561 место с состоянием $1,5 млрд. Активы Виктора
Пинчука оцениваются в $1,4 млрд, он занимает 1650 место; активы совладельца группы
«Приват» Геннадия Боголюбова - $1,2 млрд, он 1867-й. Игорь Коломойский и Вадим
Новинский (который вернулся в ряды миллиардеров) с состоянием $1 млрд расположились
на 2124 месте. Рейтинг впервые возглавил основатель и CEO онлайн-ритейлера Amazon
Джефф Безос. Кроме того, он стал первым человеком в истории, чье состояние превысило
$100 млрд - по оценке журнала, ему принадлежат активы на $112 млрд. Дж.Безос вошел в
тройку богатейших людей мира только год назад, и его лидерство стало возможным
благодаря росту акций Amazon на 60% в 2017 г., в результате чего он стал богаче на $39
млрд. На втором месте в рейтинге находится сооснователь Microsoft Билл Гейтс с
состоянием в $90 млрд, год назад занимавший первую строчку, на третьем - Уоррен Баффет
с $84 млрд. Самым состоятельным человеком Европы стал президент группы компаний
Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно: он и его семья владеют $72 млрд. На пятом месте
в рейтинге находится глава Facebook Марк Цукерберг с $71 млрд. На шестую строчку
опустился основатель и глава ритейлера Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti,
Pull&Bear, и другие) Амансио Ортега с состоянием $70 млрд. Первой двадцатке самых
богатых людей мира принадлежит $1,2 трлн, или 13% совокупного состояния всех
участников рейтинга. В верхней части списка оказались всего две женщины - наследница
сети магазинов Wal-Mart Элис Уолтон ($58,5 млрд) и владелица 33% акций L’Oreal
Франсуаза Бетанкур-Майерс ($42,2 млрд). Всего в рейтинг в этом году вошли 2,2 тыс.
миллиардеров из 72 стран и территорий мира, их среднее состояние составляет $4,1 млрд.
Больше всего в списке американцев (585 человек), на втором месте материковый Китай с
373 миллиардерами. В общей сложности участниками рейтинга принадлежит $9,1 трлн.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Клюевы несмотря на санкции продали активы компании,
связанной с "Межигорьем"

ФОНДОВИЙ РИНОК
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ & МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Рада приняла за основу концепцию счета
номинального держателя
27.02.2018

Верховная Рада приняла за основу законопроект о концепции счета
номинального держателя. За принятие в первом чтении законопроекта
№6141 проголосовали 236 депутатов.
Документ предусматривает, что счет в ценных бумагах номинального держателя
открывается депозитарным учреждением иностранному финансовому учреждению,
которое отвечает установленным законодательством требованиям, на основании договора
о предоставлении услуг по обслуживанию счета в ценных бумагах номинального
держателя. На счете в ценных бумагах номинального держателя депозитарное учреждение
в порядке, установленном НКЦБФР, ведет учет ценных бумаг, прав на ценные бумаги,
принадлежащие клиентам номинального держателя, а также клиентам клиента
номинального держателя. На ценные бумаги, права на которые учитываются на счете
номинального держателя, не может быть обращено взыскание по обязательствам
номинального держателя. Номинальный держатель раскрывает информацию о владельцах
и принадлежащих им ценных бумагах, операциях с ними в случаях, установленных законом.
Депозитарное учреждение, которое открыло счет номинального держателя, обязано в
порядке и сроки, установленные законодательством, сообщать НКЦБФР о выявленных
фактах нарушения номинальным держателем установленных законом требований о
раскрытии информации. Количество прав на ценные бумаги на счете в ценных бумагах
номинального держателя должно быть целым числом и не может быть отрицательным.
Ранее Национальный депозитарий сообщал, что украинская экономика может получить инвестиции от
зарубежных инвесторов, гривневый эквивалент которых составляет около 100 млрд гривен, в случае принятия
законопроекта №6141 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно
содействия привлечению иностранных инвестиций". 20 июня 2017 года проект данного закона был рекомендован к
принятию в первом чтении комитетом Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.
Разработка указанного документа проходила в рамках реформирования инфраструктуры фондового рынка, которым
в настоящее время занимается Национальный депозитарий в сотрудничестве с Национальной комиссией по ценным
бумагам и фондовому рынку и Национальным банком. Законопроект предполагает внедрение концепции
номинального держателя в украинское правовое поле. Наличие данного института - одно из базовых условий для
обеспечения благоприятного инвестиционного климата в любой стране. По оценкам экспертов НДУ, принятие
законопроекта №6141 в ближайшее время позволит увеличить долю иностранного капитала от практически
нулевого уровня до показателя в 30%. Привлечение инвестиций также будет способствовать укреплению гривны и
станет драйвером для либерализации валютного регулирования.

Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
Депутати відмовилися прийняти законопроект
про ринки капіталу
27.02.2018

Парламент відмовився прийняти за основу та повернула на
доопрацювання проект закону про ринки капіталу та регульовані ринки
(реєстр. №7055). За це проголосували 243 народних депутата.
Законопроект покликаний створити правове поле для функціонування в Україні
деривативів як одного з головних інструментів хеджування ризиків та згладжування
цінових коливань у різних сегментах економіки: агропромисловому, банківському,
енергетичному тощо. Прийняття закону суттєво розширить перелік фінансових
інструментів, а виробникам, зокрема аграрної та енергетичної продукції, надасть
можливість більш ефективно управляти своїми ризиками, зазначали раніше у НКЦПФР.
Наприклад, виробник сільськогосподарської продукції матиме можливість захищати себе
від падіння цін на майбутній врожай. Використання процентних деривативів дозволить
інвесторам зафіксувати дохідність за борговими зобов’язаннями, забезпечивши
прийнятний для себе рівень ставок по депозитах, а позичальникам – захиститися від
підвищення процентних ставок. Тож, використання деривативів у фінансовій системі
здатне знизити залежність від цінових та валютних коливань. Зокрема, компанії, які
закуповують товар за кордоном, матимуть можливість використовувати деривативи на
валюту як інструмент захисту від потенційних збитків у разі валютних коливань у
майбутньому. Крім того, для мінімізації ризиків, пов’язаних із втратою коштів за
відсутності достатніх знань з інвестування, закон передбачає впровадження концепції
кваліфікованих інвесторів – осіб, що професійно займаються інвестиційною діяльністю й
усвідомлюють всі її ризики. Існуюча правова база щодо деривативів обмежується окремими
нормами Податкового кодексу та закону Про цінні папери та фондовий ринок. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

Читайте також: Викрили схему «сміттєвих»
цінних паперів на суму 25 млрд грн >>>

07.03.2018

Европейские санкции не помешали экс-главе администрации
президента Андрею Клюеву и его брату нардепу Сергею Клюеву
распродавать свои активы после побега из Украины. Об этом
говорится в материале издания "DW".
А.КЛЮЄВ
"Оформленные на родственников и подставных лиц компании спокойно распродавали активы, пока украинские правоохранительные органы не спешили расследовать уголовные дела", – пишет автор. В частности, венский бизнес-центр "Газометр", который с
2006 г. принадлежал братьям Клюевым, не попал под санкции и в 2015 г. был продан за $15
млн. По информации издания, "Газометр" через ряд оффшорных компаний был оформлен
на венский холдинг CEE Clean Economic Energy AG, который, в свою очередь,
контролировала виргинская компания Tisha Investments Limited. Последнюю издание
называет "кошельком" Сергея и Андрея Клюевых. Tisha Investments Limited, согласно
сообщениям австрийских СМИ, была одним из крупнейших кредиторов компании Клюевых
Activ Solar. От того же виргинского "кошелька" Клюев-младший получил средства на
покупку фирмы "Танталит", которой принадлежало "Межигорье" Виктора Януковича. Об
этом говорится в решении суда, которое предоставило Генпрокуратуре доступ к
банковским документам Сергея Клюева. Кроме бизнес-центра в Вене Clean Economic Energy
AG и Activ Solar владели еще солнечными электростанциями на юге Украины, которые тоже
были проданы. Покупателем стал китайский государственный концерн SNBM, он выкупил
электростанции за символическую цену в счет долгов. В то же время, долги у компаний
Клюевых были и перед Украиной, в частности, государственными "Укрэксимбанком" и
"Ощадбанком", которые были крупнейшими кредиторами компаний Slav и Activ Solar. В
2016 году, вскоре после продажи уже упомянутого бизнец-центра "Газометр", эти две
компании объявили о банкротстве. Как пишет издание, это банкротство стоило каждому
налогоплательщику около двух тысяч гривен, так как банки были докапитализированы из
государственного бюджета. 6 марта 2014 ЕС ввел санкции в виде замораживания активов
против бывших украинских чиновников времен президентства Януковича за
злоупотребление государственными финансами и нарушения прав человека. 21 февраля
2018 года Европейский суд принял решение о незаконности последней волны санкций,
введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году. …
Читать полностью >>>

Читайте также: Братья Клюевы могут забрать
свои активы под носом у ГПУ >>>

 ФОНДОВІ БІРЖІ
 БІРЖІ

УБ расширила состав основного индекса
за счет акций "Турбоатома"
02.03.2018

Индексный комитет "Украинской биржи" (УБ, Киев) по итогам
заседания 28 февраля включил акции ПАО "Турбоатом" (Харьков, тиккер TATM) в состав основного индекса биржи, сообщается на веб-сайте фондовой
площадки.
"Впервые после сокращения индексной корзины до пяти акций в июне 2016 года
появилась возможность расширить состав корзины индекса украинских акций. В целом это
позитивный сигнал об оживлении интереса к фондовому рынку Украины со стороны
инвесторов", - прокомментировал событие председатель индексного комитета Андрей
Беспятов. При этом для акций "Турбоатома" утвержден коэффициент, учитывающий freefloat на уровне 3,5%. Кроме того, для акций "Укрнафты" соответствующий коэффициент
повышен до 7% с 2%. На основании решений индексного комитета произведен перерасчет
параметров индекса, в результате чего, вес акций Райффайзен Банка Аваль снизился до
19,12% с 25%, "Донбассэнерго" - до 3,01% с 7,18%. Вес акций "Укрнафты" возрос до 18,9% с
17,82%, "Мотор Сичи" и "Центрэнерго" остался неизменным на уровне 25%, для
"Турбоатома" установлен на уровне 8,97%. Новые параметры индекса УБ вступят в силу с
16 марта 2018 года. Помимо этого, комитет большинством голосов утвердил в листе
ожидания на включение в индекс УБ акции ПАО "Укртелеком" (Киев, тиккер - UTLM), MHP
S.A. (Люксембург, тиккер - MHPC) и ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"
(Полтавская обл., тиккер - KVBZ). Состав индексной корзины и листов ожидания на
включение/исключение для индекса UXagro не изменился. Индекс украинских акций
рассчитывается со старта торгов на "Украинской бирже" 26 марта 2009 года. Начальное
значение было принято равным 500 пунктам. В настоящее время в состав "индексной
корзины" УБ входят акции пяти эмитентов: Райффайзен Банка Аваль, "Центрэнерго",
"Донбассэнерго", "Мотор Сичи" и "Укрнафты". Индикатор по итогам торгов 1 марта
повысился на 1,98% - до 1609,01 пункта.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

По материалам pravda.com.ua
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 КУА & ІНВЕСТИЦІЙНІ КОМПАНІЇ

НАДРА & ЗЕМЛЯ
 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

Выходцы из Concorde Capital создали
свой инвест-бутик
01.03.2018

Директор инвестиционно-банковского департамента и еще три
специалиста инвестиционной компании Concorde Capital создают в Украине
конкурента своему экс-работодателю.
"Из Concorde Capital кроме меня уходит еще часть команды, мы вместе начинаем
общий бизнес (инвесткомпанию Soul Partners - ред.), - сообщил Игорь Верхогляд, который и
руководил инвестиционно-банковским департаментом Concorde Capital. - Моим партнером
будет Виталий Провоторов (ранее управляющий директор инвестиционно-банковского
департамента - ред.). Вместе с нами в команде будут работать Ирина Джус и Юрий Саченок
(старший специалист и специалист департамента - ред.)". К слову, как раз Игорь Верхогляд
и Юрий Саченок сопровождали сделку провайдера логистических услуг "Мист Экспресс" и
Европейского банка реконструкции и развития о привлечении кредита в размере $10 млн.
Игорь Верхогляд руководил и участвовал по крайней мере в 15 успешных сделках в
направлениях "слияние и поглощение" и "привлечение долгового финансирования". Он
отвечал за сделки в аграрном и FMCG секторах. В свою очередь, Виталий Провоторов
участвовал по крайней мене в 20 проектах по финансовому due diligence (сбор информации
для оценки связанных с инвестированием рисков) и реструктуризации долгов. Он также
участвовал в стресс-тестах украинских банков в 2008-2009 гг. В Concorde Capital
Провоторов отвечал за сделки слияния и поглощения, IPO и привлечение долгового
финансирования. По словам Виталия Провоторова, новая компания "будет заниматься тем,
что умеет лучше всего". Основное внимание будет сосредоточено на трех направлениях:
привлечение финансирования для компаний (как в капитал, так и в виде долгового
финансирования), сопровождение сделок слияния и поглощения, реструктуризация
долгов. "В новых реалиях, когда курс упал в три раза, компании с валютными кредитами не
могут их обслуживать. Есть запрос на реструктуризацию, чтобы получить новые деньги,
договориться с банками о какой-то рассрочке или найти другие инструменты", - поясняет
сооснователь компании. У инвестбанкиров уже есть конкретные компании, с которыми они
начнут работу. Озвучивать их отказываются, но добавляют, что речь идет о 5 проектах для
начала. "Мы небольшие, мы не будем браться за множество проектов сразу", - добавляет
сооснователь Soul Partners. По словам Провоторова, их клиентами будут преимущественно
аграрные и агро-процессинговые компании, машиностроительный бизнес, компании
сферы возобновляемой энергетики, ИТ-аутсорсинг и бизнес, который ориентирован на
экспорт. Речь идет о средних и больших компаниях, то есть бизнес с выручкой от €10 млн. В
Concorde Capital говорят, что ротация кадров - это процесс закономерный, и уточняют, что
из инвестиционно-банковского департамента ушла не вся команда, а всего несколько
сотрудников. Операционный директор Concorde Capital Елена Сотник рассказывает, что две
топовые позиции в департаменте заняли сотрудники компании - Игорь Сотник (возглавил
команду по сопровождению проектов) и Сергей Чуйкин (занял должность управляющего
директора). Сотник участвовал по крайней мере в 20 сделках, которые включали слияние и
поглощение, реструктуризации, привлечения долгового и акционерного финансирования.
Чуйкин, работая в Concorde Capital, принимал участие в структурировании более 30
транзакций для крупных корпоративных клиентов с фокусом на реструктуризации долгов,
сделках слияния и поглощения, а также на привлечении капитала. Что касается будущей
конкуренции с компанией своих экс-сотрудников, а также возможного ухода клиентов в
Concorde Capital не комментируют.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Україна має близько 8 трильйонів балансових
запасів вуглеводнів
28.02.2018

Очільник Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк 28
лютого 2018 року взяв участь у Дев’ятому щорічному «Українському
енергетичному форумі» Адама Сміта.
У виступі т.в.о. Голови Держгеонадр наголосив, що наразі проводяться реформи у
сфері надрокористування такі як модернізація, оцифрування геологічної інформації,
запровадження електронних аукціонів та спрощення надання спеціальних дозволів на
користування надрами. «Завдяки сприяння Уряду Держгеонадра зможуть покращити
умови інвестування у геологічну галузь, адже активна геологічна розвідка нових родовищ
корисних копалин в тому числі вуглеводнів, впровадження сучасних засобів та технологій
оцінки ресурсів надр, переобладнання застарілої гірничодобувної техніки, яка залишились
у державних підприємствах потребує інвестицій та змін до правового врегулювання, а
також належного вдосконалення гарантій діяльності потенційним інвесторам»,- зазначив
Олег Кирилюк. Також він відзначив важливість запровадження електронних аукціонів, і
наголосив, що вже цього року аукціони проводитимуться в електронному форматі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Держгеонадр
Рада намерена обеспечить прозрачность
в добывающих отраслях
01.03.2018

Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект № 6229
об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях. «За» проголосовал
231 народный депутат, трансляцию вел телеканал «112 Украина».
Законопроект предусматривает, что предприятия, которые занимаются добычей
полезных ископаемых, обязаны обнародовать данные о платежах. Ожидается, что это
создаст предпосылку для ответственного использования полезных ископаемых государственного значения. Согласно документу, публиковать соответствующую информацию
должны предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых; материнские
предприятия в добывающих отраслях; Минэнерго. Компании в области добычи, в том числе
материнские предприятия, должны подавать отчет Минэнерго о производстве и платежах,
а также консолидированный отчет о производстве и платежах - в электронном или
бумажном виде. Получатель платежей должен отчитываться о суммах, поступивших на
счет, Минэнерго и/или независимому администратору - также в электронном или
бумажном виде. В каждом из случаев при наличии веб-сайта предполагается публикация
отчета на нем. Отчеты должны храниться в течение минимум 10 лет с даты публикации.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
 РИНОК ПОВІТРЯНИХ РЕСУРСІВ

Две трети выбросов парниковых газов в Украине
приходится на предприятия енергетики
27.02.2018

 START-UP & ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ

Украинский стартап отобран для участия в программе
помощи стартапам Ernst&Young
27.02.2018

Украинский стартап Arbrowser, развивающий платформу в сфере
дополненной реальности, стал одним из 30 победителей со всего мира в
программе EY Accelerating Entrepreneurs program 2018.
Программа EY Accelerating Entrepreneurs помогает растущим стартапам со всего
мира в расширении своего бизнеса посредством индивидуального руководства, сетевого
взаимодействия и совместного использования информации. Программа разделяется на три
зоны - Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион и страны Европы. Из Европы в этом году
было отобрано 8 участников, среди них и стартап украинцев. Финальная часть программы
пройдет в апреле в Амстердаме. Кроме того, в течение года EY будет поддерживать
выбранные стартапы со стратегическим руководством, советами и планированием, чтобы
помочь им масштабировать и развивать свой бизнес во всем мире. Проект ARbrowser начал
свою работу в январе 2018 года, через неделю после запуска привлек инвестиции от
украинского акселератора Iot HUB. ARbrowser - это B2B платформа, с помощью которого
магазины мебели, освещения, бытовой техники, обуви и пр. могут с помощью дополненной
реальности демонстрировать своим клиентам товары в их реальных размерах.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

На данном этапе углеродоемкость валового внутреннего продукта
Украины в 3,3 раза превышает показатель стран Европейского Союза. Об
этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.
Министр напомнил, что в прошлом году Минприроды при поддержке USAID
завершило разработку Стратегии низкоуглеродистой развития Украины до 2050 года.
"Ключевой раздел Стратегии касается декарбонизации отечественной сферы энергетики.
Поскольку 65% выбросов парниковых газов производит именно энергетический сектор. По
последним расчетам углеродоемкость валового внутреннего продукта Украины в 3,3 раза
показатель стран Европейского Союза", – сказал Семерак. По словам главы Минприроды, не
изменив подходы к развитию национальной экономики, выбросы СО2 будут только расти.
"Например, если двигаться дальше по консервативному сценарию развития экономики, и
энергетики, в частности, то к 2050 г. выбросы СО2 возрастут более чем на 30% (70% от
уровня 1990 г.)", – пояснил Семерак. Напомним, Минприроды разработало законопроект
"Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов". В
министерстве отмечали, что на сегодня отсутствует единая методика расчета выбросов
парниковых газов, а также процедура верификации и соответствующий уполномоченный
орган. Кроме того, не определен правовой статус верификаторов отчетов парниковых
газов, а законодательство по аккредитации не распространяется на них.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

Radar Tech совместно с УкрСиббанком
запускает Fintech-акселератор

 ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

07.03.2018

Команда Radar Tech, организующая с "Киевстаром" проект "Телекомакселератора" и добавившая к нему акселератор агроинвестиций совместно
МХП, заявила о запуске проекта для Fintech-стартапов с УкрСиббанком.
"Запускаем еще один корпоративный акселератор! На этот раз Fintech!!!", – написала
член команды Юлия Порошенко на своей странице в Facebook в среду. По словам другого
учредителя Radar Tech Максима Бахматова, новая акселерационная программа стартует
уже с 26 марта этого года, и тогда станут известны ее детали. Технологический кластер
Radar Tech был создан командой в составе управляющих партнеров инновационного парка
Unit.city М.Бахматова и Максима Яковера, соучредителя и управляющего партнера
GrowthUP Group Дениса Довгополого, консультанта компании McKinsey Ю.Порошенко,
эксперта по поддержке телеком практики в BCG Юлии Мироновой и гендиректора
креативного пространства "Часопыс" Елены Калибабы. Как сообщалось ранее, MHP
Accelerator собрал 184 заявки на конкурсе украинских агростартапов. Об этом написала на
своей странице в Facebook написала соосновательница проекта Юлия Порошенко. "184
проекта подалось на mhp accelerator", - написала она. 26 февраля закончился первый этап этап приема заявок. Далее из них будут отобраны 30 проектов для преакселерации. Затем
всего 10 проектов попадут на акселерацию и внедрение в агроотрасль. Напомним, недавно
сооснователи проекта Radar Tech Юлия Порошенко и Максим Бахматов вместе с
агрохолдингом Мироновский Хлебопродукт Юрия Косюка анонсировали запустили
акселератор аграрных инноваций. В конкурсе мог принять участие любой желающий
стартапер, у которого есть идея или прототип технологического решения для семи
направлений в АПК: агробиотехнологии, диджитализация в агросекторе, торговые
площадки, автоматизация промышленных процессов, энергоэффективность…
Читать полностью >>>
Читайте также! Юлия Порошенко: В мире
денег много, не хватает идей >>>
По материалам interfax.com.ua, biz.liga.net
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EBITDA енергетиків Ахметова за рік «Роттердаму+»
виросла на чверть до 23 млрд
27.02.2018

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова у 2017 р. збільшила більше ніж на
чветь показник EBITDA у порівнянні з попереднім роком. Відповідні дані
оприлюднені у скороченому неаудитованному фінансовому звіту компанії.
У звіті вказано, що річний EBITDA (операційний прибуток до сплати процентів,
податків та амортизації) всієї групи становить 23,00 млрд грн., тоді як у 2016 році він
становив 17,80 млрд грн. У доларовому еквіваленті зростання показника склало 24% до
$865 млн. Чистий дохід «ДТЕК Енергії» за рік також зріс – на 10% до 141 млрд грн. Також
ДТЕК зберіг кількість «грошових коштів та їх еквівалентів» на значному рівні. Станом на
кінець 2017 р. їх 5,61 млрд грн. Це менше від кінця 2016 р., коли готівки було 7,55 млрд грн.,
однак значно більше від 2015 року, коли компанія показала лише 0,71 млрд грн. грошових
коштів. Різке зростання фінансових показників ДТЕКу почалось у другому півріччі 2016
року, коли в Україні значно виросли тарифи на електроенергію ТЕС, яка в Україні на три
чверті виробляється групою Ахметова. Нагадаємо, у 2016 році НКРЕКП ввело в дію так
звану формулу «Роттердам+» для розрахунку тарифу на електроенергію, вироблену ТЕС.
Формула передбачає, що у тариф закладається вартість вугілля по котирування у порту
Роттердаму, до якої додається вартість доставки палива в Україну. В той же час
подорожчали і єврооблігації ДТЕК, які скуповувала компанія ICU. Співвласник цієї фірми
Макар Пасенюк є фінансовим радником президента Петра Порошенка. …
Читати повністю >>>

Читайте також: DTEK Energy dollar
EBITDA rises 24% in 2017 >>>

За матеріалами nashigroshi.org

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

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

 ГЕНЕРАЦІЯ
 АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компания «АЭСУ» готовится завершить
радиоактивный блицкриг
06.03.2018

У справі Мартиненка затримали ще
одного фігуранта
27.02.2018

НАБУ затримали ще одного фігуранта кримінального провадження
щодо заволодіння коштами НАЕК “Енергоатом”, у межах якого повідомлено
про підозру екс-нардепу Миколі Мартиненку.
“В аеропорту “Бориспіль” затримано екс-керівника відокремленого підрозділу ДП
“НАЕК “Енергоатом”, підозрюваного у завданні збитків ДП. Впродовж останніх трьох місяців
ця особа перебувала в розшуку”, - йдеться у повідомленні НАБУ. На думку слідства,
підозрюваний виступав представником компанії “BRADCREST INVESTMENTS S.A.” (Панама).
“Зокрема, особисто домовлявся з представниками „SKODA S.A“ щодо розмірів перерахувань
"відкатів" та підписував документи, які стали підставою для перерахування коштів на
розрахункові рахунки компанії "BRADCREST INVESTMENTS S.A.", єдиним власником
(бенефіціаром) якої є екс-народний депутат України, голова комітету Верховної Ради
України з питань паливно-енергетичного комплексу”, - уточнили у відомстві. У прес-службі
також зазначили, що на рахунку зазначеної компанії у швейцарському банку за запитом
Національного бюро арештовано кошти у сумі, еквівалентній 86,4 млн грн (3,2 млн
швейцарських франків). За інформацією НАБУ, розслідування за фактом заволодіння
коштів ДП “НАЕК “Енергоатом” в розмірі 6,4 млн євро детективи Бюро зареєстрували у
грудні 2015 року. Це провадження у листопаді 2017 року об’єднане з розслідуванням фактів
заволодіння коштами ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (СхідГЗК) у розмірі
17,28 млн дол. США. В об’єднаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено
11 особам, із яких 4 перебувають у розшуку. Серед підозрюваних — чинні керівники ДП
“СхідГЗК”, Державного концерну “Ядерне паливо”, НАК “Нафтогаз “України”, ПАТ “Об’єднана
гірничо-хімічна компанія” та структурного підрозділу ДП “НАЕК “Енергоатом”.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
ВостГок продолжает закупки урана через
компанию Мартыненко
28.02.2018

Восточный ГОК приобрел более 200 т. уранового концентрата (U308)
производства казахстанской АО Казатомпром через австрийскую компанию
Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft GmbH.
В СМИ компанию Steuermann связывают с экс-депутатом Верховной Рады Николаем
Мартыненко, об этом ЛІГА.net сообщил чиновник в Министерстве энергетики и угольной
промышленности. В январе ГП ВостГок через Steuermann закупил 225 тонн концентрата на
сумму около $15 млн. По словам собеседника, это первые поставки концентрата урана с
января 2017 года. В конце 2015 Национальное коррупционное бюро начало расследование
факту поставок урана через Steuermann. Вследствие таких действий, как считает НАБУ,
государственное предприятие переплатило посреднику около $17,3 млн в 2014-2015 годах.
Прибыль, получаемая Steuermann Investitions, перечислялась в дальнейшем в пользу
компаний Adtech Consulting Limited и Wargrave Trading LLP. Контракт между Steuermann
Investitions и ВостГОКом был подписан 28 января 2014 года. К нему прилагается еще как
минимум шесть дополнительных соглашений. Контракт между Steuermann Investitions и
производителем концентрата урана ООО Степногорский горно-химический комбинат
(Казахстан) подписан 25 июля 2014 года. Ранее в интервью Украинской правде Давид
Жвания рассказывал, что компания Steuermann является технической компанией и входит
в их совместную с Мартыненко бизнес-группу. В интервью ЛІГА.net Мартненко отрицал
свою причастность к Steuermann. В октябре прошлого года НАБУ провела обыски в офисе
экс-депутата в ходе которых, в частности были найдена папка с надписью Steuermann, в
которой лежали копии страниц паспорта Вольфганга Айбергера (директор австрийской
компании), финансовая отчетность, незаполненные фирменные бланки Steuermann с
печатью и подписью и другие служебные документы компании, начиная с 1999 года.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
МАГАТЕ підтвердило виконання Україною угоди
про нерозповсюдження ядерної зброї
28.02.2018

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) за результатами
проведених інспекцій на ядерних об'єктах України підтвердило виконання
країною угоди про нерозповсюдження ядерної зброї.
Секретаріат МАГАТЕ надіслав Державній інспекції ядерного регулювання України
офіційними каналами заяви про результати проведених інспекцій на ядерних об‘єктах в
Україні у рамках виконання Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у
зв‘язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Так, посилаючись на доповіді
консультантів з міжнародних передач ядерного матеріалу, зокрема щодо сховища свіжого
ядерного палива на Хмельницькій АЕС, об‘єкту «Укриття» Чорнобильської АЕС та
енергоблоків №1,2 Рівненської АЕС, МАГАТЕ інформує, що станом на 10 грудня 2017 року
неузгоджених повідомлень про надходження або відправлення ядерних матеріалів по
відношенню до України МАГАТЕ не отримано. Таким чином, Секретаріат МАГАТЕ
підтвердив виконання в повному обсязі Україною Угоди з МАГАТЕ про застосування
гарантій у зв‘язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Відзначимо, 16 лютого
ц.р. відбулося перше засідання Спільної координаційної групи Держатомрегулю-ванння ДАЗВ з питань безпеки діяльності з поводження з радіоактивними відходами у формі
відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання. Засідання відбулося під
головуванням Голови Держатомрегулювання – Плачкова Г.І. У засіданні взяли участь
представники Держатомрегулювання, Державного агентства України з управління зоною
відчуження, ДНТЦ ЯРБ, державних спеціалізованих підприємств ДК «УкрДО «Радон» (ДСП
«ЦППРВ» та спецкомбінати), представники міжнародних організацій (Black&Veatch, JSO).
Під час засідання відбулося детальне обговорення стану проведення «гарячих»
випробувань Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих
джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ) на комплексі виробництв «Вектор» та
проблемних питань, а також було розглянуто та погоджено Положення про СКГ. Спільна
координаційна група Держатомрегулюванння - ДАЗВ з питань безпеки діяльності з
поводження з радіоактивними відходами у формі відпрацьованих джерел іонізуючого
випромінювання (далі – СКГ) створена наказом Держатомрегулювання № 37 від 31.01.18 з
метою координації дій між Держатомрегулюванням, ДНТЦ ЯРБ, ДАЗВ та державними
спеціалізованими підприємствами ДК «УкрДО «Радон» (ДСП «ЦППРВ» та спецкомбінати) в
процесі ліцензування діяльності з поводження РАВ у формі ВДІВ. На поточний момент,
основні питання, що виникають стосовно поводження з РАВ у формі ВДІВ, пов’язані із
початком здійснення ДСП «ЦППРВ» діяльності із введення в експлуатацію ЦСВДІВ.
Постачання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання на ЦСВДІВ в рамках цього
етапу виконується з державних спеціалізованих підприємств ДК «УкрДО «Радон».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Держатомрегулювання
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Зарегистрированное в небольшом селе Николаевка Казанковского
района Николаевской области ООО «Атомные энергетические системы
Украины» (АЭСУ) оказалось на расстоянии вытянутой руки от достижения
своей заветной цели, способной стать главной сенсацией атомнопромышленного комплекса Украины.
Как уже писал «ОЛИГАРХ», в начале 2016 года компания начала «крестовый поход»
на Государственную службу геологии и недр, потребовав от этого ведомства выдать ей
специальные разрешения на пользование недрами с целью исследовательскопромышленной разработки Михайловской, Садовой и Сурской площадей, а также
Сафроновского и Новогуровского участков. Всю эту пятерку объединяло одно – залежи
урана, применяемого в качестве основного сырья для производства топлива для АЭС.
Получить лицензию на эти участки АЭСУ рассчитывало на внеконкурсной основе,
утверждая, что является арендатором целостных имущественных комплексов,
расположенных на территориях урановых участков. В соответствии с тогдашними
правилами, это было достаточным условием для того чтобы Госгеослужба выдала
заявителю искомые лицензии без конкуренции. Но добровольного согласия соискатель не
получил: геологическое ведомство, которое тогда возглавлял Николай Бояркин, отказалось
даже рассматривать заявку ООО, мотивировав свое решение двумя причинами. Во-первых,
АЭСУ подало на рассмотрение не весь пакет необходимых документов. Во-вторых, как раз в
момент обращения этой компании за лицензиями, Кабмин принял постановление №277 от
8 апреля 2016 г., которым исключил из Правил выдачи спецразрешений положения,
подразумевающие их внеконкурсную раздачу на упомянутом основании. Собственно, с того
момента АЭСУ пытается принудить Госгеослужбу выполнить ее требования : весной 2016 г.
юристы компании обратились в Окружной административный суд Киева с требованием
признать противоправным решение об отказе в рассмотрении заявок АЭСУ, и параллельно
обязать чиновников выдать спецразрешения. Исковые требования были мотивированы
тем, что компания подала пакеты документов в Госгеослужбу в феврале 2016 г. – то есть за
два месяца до принятия Кабмином упомянутого постановления №277. То ли под давлением
этой позиции, то ли других, более веских аргументов, весь 2016 г. прошел под знаком ООО
«Атомные энергетические системы Украины»: в мае требования компании были
удовлетворены Окружным административным судом Киева, в июле – Киевским
апелляционным, а в сентябре – Высшим админсудом. С ног на голову ситуация
перевернулась осенью прошлого года, когда Верховный суд Украины отменил решения
нижестоящих инстанций, распорядившись передать дело в первую инстанцию на новое
рассмотрение. Это произошло благодаря тому что ВСУ стал единственной инстанцией,
прислушавшейся к Госгеослужбе: «Полный пакет документов был подан заявителем
только 21 марта 2016 г. В соответствии с Порядком выдачи спецразрешений на
пользование недрами, Госгеослужба должна принять решение о выдаче разрешения без
проведения аукциона в течение 60 дней после поступления заявления с документами в
полном объеме», – так звучала позиция ведомства, которое в тот период уже возглавил
Олег Кирилюк. Свет в конце тоннеля перед Госгеослужбой забрезжил ненадолго, потому
что на втором круге суды также один за другим становятся на сторону АЭСУ: в ноябре
прошлого года иск компании был удовлетворен Окружным админсудом, а две недели назад
– 22 февраля – с этим согласился Киевский апелляционный админсуд, после чего
указанный вердикт вступил в законную силу. Единственное отличие – в этот раз суды не
ставят Госгеослужбу перед фактом того, что она должна выдать АЭСУ все требуемые
лицензии, а обязывают ее рассмотреть заявления ООО на получение указанных участков.
Подобное единодушие судей вряд ли было бы возможным, если бы у компании-заявителя
не было влиятельных покровителей. На момент основания «Атомные энергетические
системы Украины» принадлежали харьковчанину Роману Дружбину, который был также
соучредителем ООО «Центральная нефтегазотранспортная компания» вместе с
Александром Павлюченко. Последний известен в роли помощника народного депутата от
«Народного фронта» Игоря Котвицкого, которого называют доверенным лицом главы МВД
Арсена Авакова. Сейчас «Атомные энергетические системы Украины» оформлены на
учрежденную в Делавере (США) компанию U-Tech Energy, а ее директором значится еще
один колоритный персонаж из Харькова – основатель байк-клуба Street Warriors Александр
Настенко, известный по прозвищу «Саша Харьковский». Его, в свою очередь, также
называют человеком из орбиты Котвицкого. Другой вопрос, что даже административное
прикрытие подобного уровня, если оно существует, не поможет АЭСУ в решении главной
проблемы – привлечении стратегического инвестора для разработки урановых
месторождений. Правда, в ООО уже начали работать над рекламой своего проекта: на своем
сайте компания уже указывает все пять спорных площадей урановых руд как собственные
активы, подчеркивая, что их проектная мощность превышает 1 тыс. т уранового
концентрата в год – то есть на уровне государственного отечественного уранового
монополиста – Восточного ГОКа.
Читать полностью >>>
© Олег Кульбида
По материалам oligarh.media
Оператор украинских АЭС показал более чем
миллиардный убыток
07.03.2018

Государственный Энергоатом получил чистый убыток в размере 1,3
млрд грн по итогам 2017 г. против чистой прибыли в 232,8 млн грн за 2016 г.
Об этом свидетельствует отчетность компании.
Чистый доход Энергоатома увеличился на 6,7% (на 2,4 млрд грн) – до 38,5 млрд грн,
тогда как валовая прибыль сократилась на 16,7% (на 954,3 млн грн) – до 4,7 млрд грн.
Ранее компания сообщила Энергоатом в 2017 году увеличил производство электроэнергии
на 5,7% (на 4,6 млрд кВт-ч) по сравнению с 2016 г. – до 85,8 млрд кВт-ч. Доля Энергоатома в
общей структуре отпущенной электроэнергии в Энергорынка составила 56,6% (+2,7 п.п. к
2016-му), в общей структуре производства электроэнергии в стране – 55,2% (+2,8 п.п.).
Энергоатом является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует
15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей
установленной электрической мощностью 13,835 ГВт. НАЭК эксплуатирует Ташлыкскую
ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем
водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт, которые
вместе с Южно-Украинской АЭС составляют Южно-Украинский энергокомплекс.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
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Непотопляемый руководитель «Укргидроэнерго» растворил
убийственный аудит Минэнергоугля
07.03.2018

Компания Baker Tilly проведет аудит Центрэнерго в
процессе подготовки к приватизации
28.02.2018

Аудитом ПАО Центрэнерго в процессе подготовки к приватизации
займется компания Baker Tilly. Об этом в Facebook написал и. о. главы Фонда
госимущества Украины Виталий Трубаров.
"Стартовал процесс подготовки ПАО Центрэнерго к приватизации. Сегодня
состоялась совместная рабочая группа Фонда государственного имущества, менеджмента
Центрэнерго, компании Ernst & Young, которая является советником, представителей Baker
Tilly. Определены шаги по подготовке, сроков и необходимой информации для работы
советника", - написал он. Трубаров уточнил, что Baker Tilly займется аудитом предприятия
в рамках работы Ernst & Young в качестве советника. Baker Tilly International входит в топ10 сетей бухгалтерских и консалтинговых компаний мира и состоит из 165 независимых
фирм, которые оперируют в 147 странах, с персоналом около 33 тыс. работников. В Украине
действует независимая компания Baker Tilly, входящая в эту сеть. Ранее сообщалось, что
правительственный комитет по экономике утвердил польский филиал компании Ernst &
Young советником для подготовки к приватизации ПАО Центрэнерго.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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Завод «Вин-Пеллета» нарастит в два раза мощности
по производству пелет из соломы
Предприятие «Вин-Пеллета», планирует увеличить мощности в два
раза – с 75 тысяч тонн до 150 тысяч тонн пеллет в год – благодаря
строительству второй производственной линии.
В качестве сырья для производства пеллет предприятие использует солому в тюках
от разных сельхозкультур – кукурузы, пшеницы, рапса, ячменя. Сырье «Вин-Пеллета»
заготавливает собственной техникой, на полях хозяйств, расположенных в радиусе
полусотни километров от предприятия, по предварительному соглашению с
сельскохозяйственными производителями. Пеллеты компания продает и на внешнем, и на
внутреннем рынке. После введения в эксплуатация второй линии общий объем
капитальных инвестиций в предприятие составит более 270 миллионов гривен.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
В Украине построят три солнечные электростанции за деньги ЕБРР
02.03.2018

ЕБРР и Фонд чистых технологий (Clean Technology Fund, CTF) выделят
€25,9 млн энергетическому холдингу Kness Group на строительство 3
солнечных электростанций в Винницкой обл.
Соглашение предусматривает выделение десятилетнего кредита от ЕБРР в размере
€18,5 млн и от CTF в размере €7,4 млн. Согласно сообщению, оборудование для
возобновляемых источников энергии на этих солнечных станциях позволит сократить
выбросы углекислого газа на 37,5 тыс. т в год. Общая мощность электростанций составит
33,9 МВТ. Отмечается, что это тринадцатый проект, финансируемый ЕБРР и CTF в рамках
Программы финансирования альтернативной энергетики в Украине (USELF), в результате
которого планируется достичь общей мощности возобновляемых ресурсов более 150 МВт
по всем типам технологий. Отметим, энергетический холдинг КNESS (ООО "Подольский
Энергоконсалтинг") является наибольшим ЕРС-подрядчиком по проектированию и
строительству солнечных станций не только в Винницкой области, но и по всей
территории Украины. С 2012 года компанией спроектировано более 450 МВт, построено 18
солнечных станций общей мощностью более 90 МВт. Из них в 2016 году – 10 ФЕС общей
мощностью 75 МВт. Также с 2016 года холдинг КNESS запустил производство оборудования
для солнечной генерации – распределительных устройств PVIS.500, которые используются
на построенных компанией объектах, а отдельное структурное подразделение холдинга
осуществляет сервисное обслуживание построенных солнечных станций.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
Мерія Житомира планує збудувати сонячну електростанцію
за кредитно-грантові півмільярда
02.03.2018

КП «Центр інвестицій» Житомирської міської ради 23 лютого
оголосило два тендери щодо сонячної електростанції загальною очікуваною
вартістю 434,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
До кінця 2019 р. на території Глибочицької сільради хочуть збудувати наземну
сонячну електростанцію потужністю 10,79/9,35 МВт (DC/AC). У перерахунку на її
потужність очікувана вартість будівництва складає $1 486 грн. за кВт за курсом на дату
оголошення. Головний редактор сайту «EcoTown» і керівник сервісу «Джоуль» Роман
Мрозакевич повідомив «Нашим грошам», що ринку відповідає тендерна ціна сонячних
електростанцій у $1 тис за кВт. У грудні 2017 р. освітяни Львівської міськради купили для
школи дахову сонячну електростанцію з китайськими модулями і французькими
інверторами по $1 040 за кВт. А в жовтні 2017 р. ДП «Златодар» Держрезерву (м.
Золотоноша, Черкаська обл.) замовило дахову сонячну електростанцію з китайськими
модулями та інверторами по $1 022 за кВт. Обидві ціни майже в півтора рази нижчі за
очікувану ціну житомирців. З усієї ціни закупівлі «Центр інвестицій» відвів 326,06 млн грн.
на обладнання, а 108,05 млн грн. – на проектно-кошторисну документацію, будівельнімонтажні та пусконалагоджувальні роботи. Тендер щодо обладнання передбачає поставку
сонячних панелей Bisol 275 W зі струмом 8,95 А і напругою 30,7 В при Pmax, інверторів ABB
50 ЛВт і суматорів. За словами Романа Мрозакевича, дуже малоймовірно, що під вказані
точні значення струму і напруги при Pmax підійдуть чиїсь сонячні панелі, крім
європейського «Bisol». У тендерній документації щодо обладнання сказано, що частину
товару переможець поставить власним коштом: «Постачальник зобов’язаний поставити
замовнику, у разі перемоги в торгах, в рамках договору про закупівлю, частину обладнання,
що є предметом цього договору за власний рахунок або за рахунок третіх сторін як
безповоротну технічну допомогу. Вартість обладнання, отриманого у формі такої
безповоротної технічної допомоги має становити не менше 3 млн євро». Нагадаємо, рік
тому мер Житомира Сергій Сухомлин розповідав про плани побудувати сонячну
електростанцію за 9 млн євро: уряд Словенії мав виділити грант на 3 млн євро і дати
пільговий кредит на 6 млн євро. Отже, можливо, постачальнику відшкодують надану
безповоротну технічну допомогу вартістю 3 млн євро коштом словенського гранту.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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На днях закончилась многолетняя судебная битва Министерства
энергетики и угольной промышленности и ПАО «Укргидроэнерго». Об этом
пишет Олег Кульбида на портале oligarh.media
Победителем из нее вышла госкомпания, сумевшая оспорить компромат, собранный
на команду ее скандально известного главы Игоря Сироты. Таким образом, последнему
удалось аннулировать повод для своего внепланового увольнения, и теперь он может со
спокойным сердцем сосредоточиться на освоении миллиардных потоков. Напряженные
отношения Игоря Сироты с Минэнергоугля начались сразу после бегства В.Януковича в РФ,
открывшего дорогу к формированию нового состава Кабинета министров. В топливном
министерстве эти перестановки выразились в замене ставленника Януковича Эдуарда
Ставицкого на Юрия Продана, который, не теряя времени зря, организовал проверки
подчиненных его ведомству предприятий. В этот список попало и ПАО «Укргидроэнерго»:
29 мая 2014 г. Продан подписал приказ №397 о внеплановой внутренней проверке этого
предприятия «за период с 1 июля 2013 г. по 31 мая 2014 г.». К августу того же года результаты аудита уже лежали на столе у министра, и они были весьма неутешительными для
Игоря Сироты. «За первый квартал 2014 г. компания не выполнила плановый показатель
прибыли. Снижение прибыльности произошло вследствие осуществления нескольких
нецелесообразных, необоснованных хозяйственных операций. Также аудитом установлено
нарушение требований законодательства при использовании средств госбюджета, приобретение у фирм-посредников оборудования и материальных ценностей по завышенным
ценам», – говорится в аудите. В качестве примеров были указаны выплаты «Укргидроэнерго» своему подрядчику ООО «Укринвесттехнология», оказавшиеся на 75 млн грн больше изначально предусмотренного договором. А внеплановая «премия» другого контрагента госкомпании – консорциума «НПО «Укргидроэнергострой» – и вовсе составила 400 млн
грн. Результаты этого аудита Юрий Продан утвердил в сентябре 2014 г. своим приказом
№656. По данным источников «ОЛИГАРХА», следующим шагом министра могло стать
решение об увольнении Игоря Сироты с должности главы «Укргидроэнерго», но его не
последовало. 2 декабря 2014 г. вследствие коалиционных договоренностей Министерство
энергетики перешло от «Батькивщины», которое представлял Продан, к БПП, по квоте
которого это ведомство возглавил Владимир Демчишин. А через три дня после этого
«Укргидроэнерго» оспорила в суде результаты аудита и вышеупомянутый министерский
приказ №656. Рассмотрение иска затянулось из-за того, что судом было назначено
проведение экспертизы, которая затянулась почти на год. Лишь 28 декабря 2015 г.
Окружной административный суд своим постановлением удовлетворил иск компании. В
июле 2016 г. это решение оставил в силе Киевский апелляционный админсуд, а еще через
полгода – Высший админсуд. В общем, команде Игоря Сироты уже можно было начинать
праздновать победу, но вечеринку пришлось отложить из-за вмешательства Генеральной
прокуратуры, выступившей на стороне Минэнергоугля: по ее инициативе процесс дошел до
Верховного суда, перед которым был поставлен вопрос об отмене вердиктов нижестоящих
инстанций. В кассации ГПУ говорилось о необоснованности вердиктов судов низших
инстанций. Кроме того, по данным «ОЛИГАРХА», представитель ведомства Юрия Луценко в
ходе судебных слушаний ранее заявлял о том, что в ведении Генпрокуратуры находится
несколько уголовных производств в отношении должностных лиц контрагентов «Укргидроэнерго». Следствие велось, в частности, в рамках уголовного производства №
12013100150000333, по подозрению должностных лиц «Укргидроэнерго» в организации
схемы хищения государственных средств в 2010-2015 г, путем закупки товаров и услуг по
завышенным ценам у подконтрольных частных структур, включая упомянутый консорциум «НПО «Укргидроэнергострой». В сумме эти обстоятельства могли служить поводом не
только для кадровых чисток в компании, но и привлечения ее руководства к уголовной
ответственности. В этом контексте Игоря Сироту вряд ли обошли бы вниманием, ведь он
был назначен главой гидрогенерирующего монополиста в 2011 г. с подачи тогдашнего
министра энергетики и нынешнего главы Оппозиционного блока Юрия Бойко. Хотя сам
Сирота утверждает, что он «чистый менеджер, переживший пять министров». Но в
ближайшей перспективе развитие событий по этому сценарию маловероятно: неделю
назад Верховный суд Украины оставил в силе вышеупомянутое решение Высшего
админсуда от 13 декабря 2016 г., которым результаты аудита были отменены. Что же
касается ГПУ, то она, похоже, давно утратила интерес к «Укргидроэнерго» – по крайней
мере, с конца 2016 г сведений о каком-либо прогрессе в рамках уголовного производства №
12013100150000333 нет, а само оно, скорее всего, было закрыто.
Читать полностью >>>
© Олег Кульбида
По материалам oligarh.media

 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ

 МАГІСТРАЛЬНІ. РЕГІОНАЛЬНІ

НКРЭКУ увеличила объем налагаемых на облэнерго
штрафов в 2017г почти в 10 раз
27.02.2018

НКРЭКУ, по итогам проверок облэнерго, проведенных в 2017 году,
наложила на них штрафы в объеме 18,5 млн грн, что в 9,3 раза (на 16,5 млн
грн) больше, чем годом ранее.
По итогам прошлогодних проверок облэнерго из их тарифов также были изъяты
средства на 1,967 млн грн и наложены обязательства по включению в инвестиционную
программу неиспользованных за прошлые годы средств на 2,227 млрд грн (по итогам
проверок 2016 г. эти цифры составили 0,915 млрд грн и 3,315 млрд грн соответственно).
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и
коммунальных услуг осуществляет госрегулирование деятельности субъектов природных
монополий
в
электроэнергетике,
теплоснабжении,
нефтегазовом
комплексе,
централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых
отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
Читать полностью >>>
По материалам reform.energy
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Как олигархи заработают десятки миллиардов
на RAB-тарифах

 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

27.02.2018

С апреля 5 облэнерго планируют перейти на стимулирующее
регулирование. Внедрение так называемого RAB-тарифа увеличит доход
монополий до 30%. Вырастут и тарифы для потребителей.
Сейчас на RAB-регулирование планируют перейти "Львовобэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Черниговоблэнерго" и "Винницаоблэнерго". Первый две
компании пока что контролируют братья Игорь и Григорий Суркисы. В последних трех
мажоритарными пакетами акций владеет Константин Григоришин и частично – Игорь
Коломойский. Кроме того, 25% "Виницаоблэнерго" принадлежит инвесткомпании ICU
советника президента Макара Пасенюка и Константина Стеценко. В целом на RAB НКРЭКУ
планирует переводить 11 облэнерго. БизнесЦензор уже сообщал, как "Роттердам+" (или
методика расчета тарифов на электроэнергию) обогащает Рината Ахметова и окружение
президента Петра Порошенко. RAB-регулирование в том виде, в котором его хотят
внедрить в Украине, будет еще одним примером необоснованного обогащения олигархов
за счет потребителей. На данный момент больше половины энергоснабжающих компаний,
которые обеспечивают потребителей электроэнергией, принадлежат украинским и
российским олигархам. В будущем государство планирует полностью выйти из капиталов
облэнерго. Вряд ли нам стоит ожидать на приватизации иностранных инвесторов.
Стимулирующий тариф или RAB-регулирование (Regulatory Asset Base - регулируемая база
инвестированного капитала) предусматривает рост дохода компании в зависимости от
размеров инвестирования. БизнесЦензор разбирался, почему в нынешнем виде RAB –
коррупционная схема, благодаря которой олигархи ежегодно будут получать десятки
миллиардов необоснованной прибыли за счет потребителей. ...
Читать полностью >>>
© Юрий Винничук Кому принадлежат облэнерго >>>

Верховная Рада упростила добычу
нефти и газа
01.03.2018

Верховная Рада упростила выделение земельных участков для работ
по добыче нефти и газа. За изменения в некоторые законы (3096-д) в целом
проголосовали 256 депутатов.
Авторы законодательной инициативы отмечают, что предприятия, осуществляющие геологоразведку и работы по строительству и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта, нефтяных и газовых скважин сталкиваются со сложностью процедуры
оформления всей необходимой разрешительной документации. Теперь при бурении и
обустройстве, строительстве, техническом обслуживании, ремонте и реконструкции
нефтяных и газовых скважин снятие и перенос грунтового покрова можно будет проводить
без специального разрешения Минагрополитики. Такие работы могут вестись на
основании рабочего проекта по землеустройству.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ
 РИНОК. КОМПАНІЇ

По материалам biz.censor.net.ua

Стало известно, кому принадлежит
компания “Ингазко”

Константин Ущаповский: «Все облэнерго до
конца года будут разделены»

26.02.2018

02.03.2018

Эксперт рынка, советник министра И.Насалика в 2017 г., Константин
Ущаповский рассказал, как будет происходить т.н. анбандлинг (разделение
облэнерго) и к чему готовиться, как энергокомпаниям, так и их клиентам.
Реформа рынка электроэнергии вошла в активную стадию. В этом году будет
принята основная часть вторичного законодательства, а также разделены все облэнерго.
На сегодня только «Тернопольоблэнерго» заявил о готовности к разделению, а
«Киевэнерго» начал делать первые шаги, выделив «ДТЭК Киевские электросети». Как
остальные участники рынка, так и потребители имеют очень ограниченное представление
о том, что их ждет уже в этом году. Как сообщалось ранее, ПАО «Киевэнерго» передало
функции по распределению и поставке электроэнергии АО «ДТЭК Киевские Электросети».
Новая компания начала обслуживать потребителей электрической энергии Киева с 1 марта
2018 г. Смена поставщика не повлияет на порядок и стоимость предоставления услуг
клиентам ПАО «Киевэнерго». ЗАО «ДТЭК Киевские Электросети» будет предоставлять
услуги по ранее заключенным договорам с ОАО «Киевэнерго», поэтому киевлянам не нужно
заключать новые договоры на электроснабжение. К ноябрю 2018 г. «ДТЭК Киевские
Электросети» будет совмещать распределение и поставку электроэнергии. Впоследствии, в
установленные законом сроки дополнительно состоится отделение функции снабжения.
Информационно-консультативные услуги клиентам продолжают оказывать центры
обслуживания ПАО «Киевэнерго» и контакт-центр 15-88. Оплату услуг по-прежнему можно
осуществлять через личный кабинет на сайте «Киевэнерго», мобильные приложения,
отделения банков и «Укрпочты», а также электронные платежные системы. Смена
поставщика электроэнергии состоялась в рамках выполнения ПАО «Киевэнерго» закона «О
рынке электрической энергии», принятого в 2017 г. Он обязывает все украинские
облэнерго до декабря 2018 года провести разделение функций генерации, передачи и
поставки электроэнергии путем их передачи новым компаниям. На вопросы
Энергореформы отвечает Константин Ущаповский:










В процессе обсуждения хода реформы энергорынка мы постоянно слышим об
анбандлинге, о разделе облэнерго. Что это значит на практике?
В 2017 г. принят закон Украины «О рынке электрической энергии». Согласно ему в
2018 г. произойдут кардинальные изменения в структуре электроэнергетической
отрасли. Все дистрибуционные компании (облэнерго), которые в своих регионах
распределяют и поставляют электроэнергию подавляющему количеству
потребителей, должны будут отделить функцию распределения от поставки
(продажи) электроэнергии до 11 декабря 2018 г. То есть то, что является
естественной монополией – сети, должны выделиться в отдельную компанию –
оператора распределительных сетей. И заниматься она будет исключительно
транспортировкой электроэнергии. Никакой торговли. Только эксплуатация сетей и
обеспечение равного доступа для всех желающих пользоваться этими сетями.
Вторая компания станет поставщиком электроэнергии. Между поставщиками,
созданными на базе облэнерго, и новыми компаниями, которые гарантировано
начнут появляться, разницы не будет. Все они будут предлагать нам товар –
электроэнергию. А мы будем делать выбор, у кого покупать.
Не получится ли так, что облэнерго просто поменяют вывески?
Не имеет большого значения, какой будет вывеска компании-поставщика. Если ктото захочет оставить себе историческое название, условно Житомироблэнерго, это
его право. Но когда в твоем регионе раньше все были привязаны к тебе, ты мог себя
чувствовать весьма уверено. Однако после раздела ты уже не будешь один на этом
рынке. Вполне возможно, что первой к тебе в регион придет более прогрессивная
компания из соседней области. Следом за ней группа молодых предпринимателей
создаст привлекательный бренд, придумает удобный сервис и начнет отбирать у
тебя клиентов. Я хочу сказать, что главное изменение на энергорынке – это
появление конкуренции, а для потребителя – появление выбора. Если кто-то из
облэнерго решит просто сменить вывеску и не проработает свое содержание очень
скрупулезно, он очень скоро будет вытеснен с рынка.
А что помешает традиционному оператору сетей в регионе, раз уж он продолжит
входить в один холдинг или госкомпанию, оказывать сопротивление другим
поставщикам?
Принципы, заложенные в законе. Оператор распределительных сетей предоставляет
равный доступ всем поставщикам, имеющим лицензии. Невыполнение этих
требований будет наказываться штрафами, в том числе со стороны
Антимонопольного комитета, которые не захочет платить ни одна из
энергокомпаний.
Читать интервью полностью >>>

По материалам oilreview.kiev.ua

Компания из орбиты Тараса Керницкого завоевывает территорию
«фронтовиков», пишут обозреватели «ОЛИГАРХА» Егор Кажанов и Олег
Кульбида в статье «Партнер Злочевского открыл правый сектор газа»
Речь идет о компании “Ингазко”, которая в скором времени может начать
разработку Красноильского газового месторождения в Черновицкой области. Как выяснил
«ОЛИГАРХ», 50% доля в компании принадлежит львовскому ООО «Запад Газ» Елены
Керницкой. “Это жена львовского бизнесмена Тараса Керницкого, который в 2014 г.
баллотировался по спискам «Правого сектора» в Верховную Раду, будучи членом этой
партии, – отмечают авторы материала. – В парламент Керницкий не прошел, но стал
помощником основателя этой политсилы Дмитрия Яроша, которым значится до сих пор”.
“Еще 15% в «Ингазко» опосредованно принадлежит львовянину Назару Шиманскому, а
оставшиеся 35% зарегистрировано на оффшор из Белиза Гроуз Инвестмент, оформленный
на жительницу Сейшел Линди Равинию, – продолжают журналисты. – В том, что она
является не более чем номинальным держателем, сомневаться не приходится, при этом
есть веские основания полагать, что фактическим бенефициаром Гроуз Инвестмент
является глава представительства НАК «Нафтогаз Украины» в Восточной Европе, выходец
из Львова Игорь Мазяр”. Как выяснил «ОЛИГАРХ», Линди Равиния, в частности, числится
директором лондонской компании Rage Power Ltd, фактическим бенефициаром которой
является именно Мазяр. “Также Керницкая числится давним бизнес-партнером бывшего
главы Минэкологии времен Януковича Николая Злочевского по компании «Надрагаз», –
добавляют журналисты. – А нынешний директор ООО «Ингазко» Наталья Дема ранее
возглавляла компанию «Надрагазвыдобування», контролируемую сейчас структурами
одиозного экс-фаворита режима Януковича”.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Белоруснефть почала буріння пошукової
свердловини для ДТЕК Нафтогаз
26.02.2018

Білоруські буровики приступили до буріння розвідувальної
свердловини № 43 Семиренківському газоконденсатному родовищі в
Україні. Будують цей об'єкт для найбільшої української приватної
газодобувної компанії ДТЕК Нафтогаз.
Роботи виконуються за контрактом, укладеним 14 грудня 2017 р. на буріння
декількох свердловин за допомогою німецького «важковаговика» Bentec вантажопідйомністю 450 т. Це вже другий проект з надання білоруськими нафтовиками послуг глибокого
буріння в Україні. Перший стартував у вересні минулого року. Тоді на Семиренківському
площі на верстаті Drilmec почали будувати похило-спрямовану свердловину № 25
глибиною 5 714 м. Всього ж договором передбачено буріння 4-х свердловин. Виведення
другої установки і успішний початок буріння нової свердловини - знакова подія для
підприємства «Белоруснефть». Білоруські нафтовики вважають український ринок одним з
ключових в області нафтового сервісу і другим за значимістю після робіт в Росії. Початку
буріння передував комплекс підготовчих заходів і монтаж бурового верстата. У підготовці
задіяні фахівці багатьох підрозділів і організацій «Белоруснефть». Серед них - Світлогірське
управління бурових робіт, вишкомонтажних управління, ТОВ «Сервіс Ойл», управління
свердловинних технологій і сервісу Центрального апарату. Монтаж на свердловині № 43
Семиренківському газоконденсатного родовища почався 24 грудня. Побували на
майданчику і представники компанії Bentec GmbH. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nefterynok.info
Стало известно, сколько газа РФ незаконно
добыла в Крыму после аннексии
27.02.2018

Россия после аннексии Крыма в 2014 г. незаконно добыла на
полуострове свыше 7 млрд м³ природного газа. Об этом рассказала
руководитель компании “Чорноморнафтогаз“ Светлана Нежнова.
“Оккупанты с момента аннексии добыли на оккупированном полуострове и шельфе
Черного и Азовского морей 7,2 млрд м³ природного газа и 222,6 тыс. т газового конденсата
и нефти. На Одесском месторождении помимо пробуренных Украиной 11 скважин
оккупанты незаконно в 2014-2015 гг. пробурили еще 7 скважин“, - рассказала Нежнова. Она
также прокомментировала информацию о том, что Россия планирует остановить добычу
газа в Крыму из-за суда с Украиной. “Информация появилась недавно в средствах массовой
информации. При этом официальных заявлений от государственных органов РФ либо
чиновников мы пока что не видели. Отмечу, что в распространенной российскими СМИ
информации о намерении РФ прекратить работы на месторождении указан срок - с 1 июля
2018 года. Сейчас они, скорее всего, продолжают добывать газ и конденсат на
месторождении“, - считает Нежнова. По ее словам, вопрос еще и в том, как РФ будет
останавливать добычу на 18 действующих скважинах. “Ведь это же технологический
процесс, требующий немалых капиталовложений. Возможно, с этим вопросом они выйдут с
какими-то предложениями к украинской стороне“, - резюмировала Нежнова. …
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
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Прокуратура перевірить законність передачі родовища
на Полтавщині компанії з оточення Порошенка

ГК «Західнадрасервіс» планує до кінця року збільшити
добовий видобуток до 400 тис. м³
27.02.2018

Генпрокуратура доручила прокуратурі Києва перевірити законність
дій керівництва Держгеонадр, які поза конкурсом за заниженою ціною
передали найбільше родовище нафти і газу компанії «Аркона Газ-Енергія»,
що належить оточенню президента Петра Порошенка.
«Відправляю для прийняття рішення про звернення адвоката Олешка О.П., поданий
в інтересах ПАТ «Укрнафта» за позовом ПАТ «Укрнафта» до Державної служби геології та
надр України та ТОВ «Аркона Газ-Енергія» щодо скасування наказу та зобов'язання
вчинити певні дії», - сказано в документі, підписаному начальником управління
представництва інтересів держави в суді Ігорем Суховетруком. При цьому в документі
йдеться, що за наявності підстав прокуратура повинна вжити всі заходи реагування, в тому
числі передбачені статтею 23 про прокуратуру. Як повідомляв УНІАН, суддя Київського
апеляційного адміністративного суду Євген Чаку призначив на 28 лютого дебати за
позовом "Укрнафти" до Державної служби геології та надр та компанії "Аркона Газ-Енергія"
з вимогою скасувати рішення суду першої інстанції і направити справу на новий розгляд.
Позов у Київський апеляційний адмінсуд було подано після того, як в листопаді 2017 року
Окружний адміністративний суд Києва відмовився розглядати позов «Укрнафти» по суті,
вказуючи, що компанія пропустила строки подання позову. Юристи «Укрнафти» вважають
таке рішення суду незаконним, а також відзначають, що Держгеонадра увійшли в змову з
судом і застосували до них грубі маніпуляторські технології. Нещодавно журналісти «Радіо
Свободи» у ході розслідування з'ясували, що засновники компанії "Аркона Газ-Енергія"
пов'язані з оточенням президента Петра Порошенка. Зокрема, журналісти довели зв'язок
власників «Аркони Газ –Енергія» з діючим членом Вищої ради правосуддя Олексієм
Маловацьким, який до призначення був юристом партії "БПП" і пов'язаний з командою
президента Петра Порошенка. Після цього юристи "Укрнафти" заявили, що є всі підстави
говорити про наявність опосередкованого адміністративного впливу на суддів під час
розгляду справи в Окружному адмінсуді Києва. Наприкінці минулого тижня президент
Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук припустив, що оскільки фірма
"Аркона Газ-Енергія" пов'язана з оточенням Порошенка, то правоохоронні органи навряд
чи сумлінно візьмуться за розслідування цієї справи. Однак ситуація зміниться після того,
як Порошенко покине пост президента країни.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
Компанія Ахметова вирішила стати інвестором з
видобутку на родовищах Укрнафти
28.02.2018

Енергохолдинг ДТЕК подав заявки на конкурс компанії Укрнафта
із залучення інвесторів до розробки родовищ цієї компанії. Про це
повідомив генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров.
"Минулого року Укрнафта оголосила інвестиційний конкурс на діючі родовища. Ми
зацікавлені в участі в усіх родовищах. Більш того, подали всі необхідні заявки. Будемо
чекати результатів конкурсу та сподіваємося, що Укрнафта залучить ефективних
інвесторів", - сказав він. ДТЕК створено у 2005 році для управління енергетичними
активами групи Систем Кепітал Менеджмент (СКМ). 100% акцій СКМ належить
бізнесменові Рінату Ахметову. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління
підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і
збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Госгеонедр после двухгодичной паузы выставит
4 нефтегазовых площади на аукціон
28.02.2018

Госгеонедр после двухгодичной паузы выставит четыре нефтегазовых
площади на аукцион. Об этом в ходе Ukrainian Energy forum 2018 заявил и.о.
главы Госгеонедр Олег Кирилюк.
"Мы получили согласование на четыре участка для выставления их на аукцион, они
будут выставлены, как только заработает процедура электронных аукционов. Я думаю, это
месяц, возможно, полтора, - рассказал Кирилюк. Он также отметил, что каждая четвертая
лицензия на добычу нефти и газа в Украине является "спящей", то есть разработка
месторождений по таким лицензиям по несколько лет не ведется. В начале февраля
Государственная служба геологии и недр Украины рассмотрела и вернула 23 заявления по
организации аукциона по продаже специальных разрешений на пользование
нефтегазоносными участками ООО "Геофизическое оборудование недра". Госгеонедр госорган, который ведет учет и кадастр месторождений, запасов, осуществляет
госрегистрацию и учет работ и исследований, связанных с геологическим изучением недр,
ведет единую информационную систему пользования недрами. Госгеонедр также выдает
специальные разрешения на геологическое изучения месторождений, их опытнопромышленную разработку, добычу полезных ископаемых. Участвует в выполнении работ
в рамках соглашений о разделе продукции.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Компанія «Надра України» сплатила у півтора рази більше,
ніж попереднього року
28.02.2018

У досить складних фінансових умовах Національній акціонерній
компанії «Надра України» вдалось зберегти позитивну динаміку та
утриматись на рівні беззбиткової діяльності.
За результатами діяльності у 2017 році Компанія отримала прибуток у сумі 638 тис.
грн., що удвічі більше ніж у 2016 році (304 тис. грн.). «За 2017 рік Компанією в дохід
бюджету сплачено податків та обов’язкових платежів близько 74 млн. грн., що у 1,6 разів
більше, ніж у 2016 році (47,8 млн. грн.). А це свідчить, що поступ є і наше підприємство
розвивається. Можливо десь не такими швидкими темпами, як би нам хотілося, але
позитивна динаміка дає впевненість у найближчому майбутньому», - зазначив Голова
правління Національної акціонерної компанії «Надра України» Ярослав Климович. Також
він розповів, що Компанія спрямовує власні кошти на підтримку діяльності дочірніх
підприємств, які є самостійним юридичними особами. Протягом минулого року як
інвестиції дочірнім підприємствам було перераховано понад 30 млн. грн. Крім того, у 2017
році вперше за останні 7 років Компанія спрямувала частину коштів на розрахунки з
працівниками неактивних підприємств. У 2018 році заплановано продовжити такі
розрахунки. Варто зазначити, що у досить непростий для геології час, Національній
акціонерній компанії «Надр України» вдається знаходити ресурси та виконувати ті
геологічні завдання, які стоять перед Компанією. Зокрема, у 2017 році вперше за власні
кошти Компанія провела буріння свердловини №17-Ретичинська. Наразі ця свердловина
знаходиться на етапі дослідження та в подальшому планується введення її в досліднопромислову експлуатацію.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Компанії «Надра України»
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Група «Західнадрасервіс» планує до кінця року збільшити добовий
видобуток з 250 до 400 тис. м³. Про це заявив керівник компанії Степан
Козицький на конференції Ukrainian Energy Forum 2018.
На даний момент компанія бурить 2 свердловини, але в планах до кінця року
пробурити 11 розвідувальних свердловин на Прикарпатті. Крім того, компанія з березня
2018 року розпочинає масштабну програму геологорозвідки 2d. За словами Козицького
«Західнадрасервіс» розробляє 5 газових і 1 нафтове родовища з запасами понад 12 млрд м3
природного газу. Штат компанії складає 320 чоловік, з яких 110 осіб працює в буровому
підрозділі (компанія «Горизонти» - НР). Всього компанія пробурила 31 свердловину.
Читати повністю >>>
За матеріалами nefterynok.info
Голова «Укрнафти» заявляє про навмисне непродовження
спецдозволів для компанії з боку Держгеонадр
01.03.2018

Голова правління найбільшої нафтовидобувної компанії «Укрнафта»
Марк Роллінс заявляє про те, що Державна служба геології та надр навмисне
і незаконно відмовляє компанії в продовження періоду дії спецдозволів на
видобуток нафти і газу, і справедливості виходить домогтися тільки після
довгої судової боротьби.
Про це Роллінс заявив під час форуму «Збільшення національного видобутку,
диверсифікації та надійності енергопостачання шляхом реформ, прозорості та
модернізації». «В середині 2017 року всупереч законодавству кілька ліцензій не були
продовжені з боку Держгеонадр, і лише після тривалої боротьби в судах ми змогли
продовжити дію цих ліцензій», - сказав Роллінс. Він додав, що через подібні дії Держгеонадр
компанія втратила суттєві обсяги видобутку та імпульс до його нарощування. «Ми
втратили видобуток, втратили імпульс, який у нас був, сталася втрата податкових
відрахувань через питання, від якого ніхто не виграв», - зазначив голова «Укрнафти» Він
нагадав, що після значного падіння видобутку в 2015 році компанія змогла стабілізувати
видобуток в 2016 році, а в першому півріччі 2017 року за дуже обмежених інвестиціях
видобуток демонструвала зростання. Тому подібні дії Держгеонадр ставлять під загрозу
подальші плани з нарощування видобутку. При цьому Роллінс підкреслив, що за сприяння з
боку держави у вирішенні основних проблем компанії, у тому числі реструктуризації
історичної податкової заборгованості, яка виникла через відмову «Нафтогазу» погашати
борг перед «Укрнафтою» за газ компанії, «Укрнафта» може в найближчі роки подвоїти
обсяги видобутку. Як повідомляв УНІАН, через непродовження дії спецдозволів на
видобуток нафти з боку Держгеонадр, «Укрнафта» була змушена зупинити видобуток на
декількох родовищах у Сумській та Львівській областях. В результаті мешканці восьми
населених пунктів залишилися без газопостачання, а компанія втратила близько 20%
добового видобутку нафти та конденсату. Також компанія повідомляла, що вчасно і в
повному обсязі подала до Держгеонадр необхідні документи на продовження 9
спецдозволів, при цьому посадові особи Держгеонадр неодноразово відмовляли у
продовженні терміну дії ліцензій. Для захисту своїх інтересів «Укрнафта» звернулася до
суду, який встав на сторону компанії. За даними «Укрнафти», в 2017 році закінчується
термін дії 9 спецдозволів, в 2018-му – 27, а в 2019 році – ще 22 спецдозволів. Голова
найбільшої газовидобувної держкомпанії «Укргазвидобування» Олег Прохоренко також
неодноразово заявляв про непрозору та неефективну процедуру видачі та продовження
ліцензій на видобуток вуглеводнів, що не дозволяє держкомпанії значно нарощувати
видобуток газу. У той же час, дозволи на ділянки, розвідку на яких проводила «Укрнафта»,
без проведення відкритих конкурсів передаються приватним компаніям. Так, наприклад,
спецдозвіл на розробку Свистунковсько-Черноволуцкього родовища в Полтавській області
Держгеонадр без проведення конкурсу і за заниженою вартістю продала маловідомій
компанії «Аркона Газ-Енергія», яку пов'язують з юристами з команди президента Петра
Порошенка, а «Укрнафті», контрольним пакетом акцій якої володіє держава, було
відмовлено за наявності обов'язку щодо сплати податків. За даними Фіскальної служби,
«Укрнафта» зайняла п'яте місце в списку найбільших платників податків за підсумками
2017 р. Компанія минулого року сплатила 10,5 млрд грн, тоді як у 2016 р. – 8,8 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
Мільйон за ліцензію: хто і як отримує дозволи
на газовидобуток в Україні
01.03.2018

В Україні фактично зупинений процес надання спецдозволів на
вивчення та розробку нових ділянок вуглеводнів. А не буде роботи на нових
ділянках – не буде нових покладів газу.
У 2017 році Державна служба геології та надр (Держгеонадра), яка відповідає
за підготовку та проведення аукціонів, спромоглася провести лише два аукціони з продажу
ділянок корисних копалин – у березні та грудні. І лише на одному з них було виставлено
одну ділянку вуглеводнів. Натомість, поза аукціонами маловідомі компанії отримали
близько 30 ділянок – і це лише те, що попало у відкриті джерела. Найгучніший скандал
розгорівся восени, коли стало відомо, що Держгеонадра протягом 2017 року програли в
судах майже 20 спецдозволів на вуглеводневі ділянки, які раніше належали компанії
«Golden Derrik». Ця компанія була підконтрольна Едуарду Ставицькому – міністру палива
та енергетики (з грудня 2012 по лютий 2014 рр). Після зміни влади в Україні і виїзду
Ставицького до Ізраїлю всі згадані ділянки було заарештовані та вилучено судами на
користь держави. Утім, Едуард Ставицький продав «Golden Derrik» не вельми публічному
російсько-українському бізнесмену Павлу Фуксу. Останній перейменував компанію на East
Europe Petroleum LLC і почав судові процеси з повернення всіх ділянок Ставицького, що
йому зрештою вдалося. Нещодавно керівництво Держгеонадр провело прес-конференцію
за підсумками своєї роботи минулого року. Фактично, це була доповідь, що робила Служба,
аби не виставити жодну нафтогазову ділянку на аукціон. Раніше свої думки з цього приводу
висловлювали українські газовидобувники – державні і незалежні. Тепер є коментарі до
ситуації й з боку регулятора. Mind спробує відтворити повну картину подій, що
відбуваються в сфері розподілу вуглеводневих родовищ.
Куди зникають ділянки для аукціонів? З одного боку прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман декларує плани до 2020 року Україні стати енергетично незалежною
за рахунок масштабного розвитку власного газовидобутку. Але, в реальності, низка
держорганів шукає способи, як цьому завадити. Мова йде як про центральні органи
виконавчої влади, так і місцеві. «Для нас 2018 рік має стати викликом, щоб хоча б змусити
державу створити пропозицію ділянок вуглеводнів, які будуть продаватися через аукціон»,
– заявив Данило Майданик, голова правління Асоціації газовидобувних компаній України
на прес-конференції в лютому цього року. Наприклад, у вересні 2017 року експерти
громадської організації «Наука. Розвідка. Видобування» разом із ПрАТ «Геофізичне
обладнання «Надра» самостійно підготували документи на 35 ділянок, серед яких 23
вуглеводневі, та надіслали їх до Держгеонадр, щоб служба винесла їх на черговий аукціон.
Запропоновані ділянки охоплюють площу у 400 000 га та розташовані на території восьми
областей. Держгеонадра відмовили потенційним надрокористувачам, мотивуючи це тим,
що деякі ділянки, зазначені в заяві, перетинаються з ділянками, які Мінпаливенерго хоче
виставити на конкурс за процедурою «Угоди про розподіл продукції». Насправді,
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Мінпаливенерго виділило величезні ділянки під УРП, таким чином, що вони перетинаються
з майже усіма ділянками, які можуть бути цікавими для інвесторів. «За законом України
«Про розподіл продукції» при Мінпаливенерго створено комісію, яка відібрала ділянки на
майбутній конкурс, який має проводити Кабінет міністрів. Ці ділянки: Варвинська, її площа
5500 кв. км, Решетилівська – 2500 кв. км, і ще три ділянки. Держгеонадра відпрацювали
координати, подивилися, чи немає перетину з іншими ділянками, і направили висновки до
Мінпаливенерго, – пояснює відмову Олег Кирилюк, т.в.о. голови Держгеонадр. – Згідно з
законом про розподіл продукції, якщо розпочалася процедура проведення конкурсу на
ділянки по погоджених координатах, то по цих координатах вже не розглядаються питання
про проведення аукціонів чи надання спецдозволів».
Хто розподілятиме вуглеводневу продукцію, і що такое угода про розподіл
продукції? Свого часу у ЗМІ вже йшлося про те, що чиновники Мінпаливенерго винайшли
схему, яка дуже відгонить аферою та політичною корупцією. Її суть проста: масштабноге
впровадження угод про розподіл продукції (УРП), що дозволяє в ручному режимі
розподіляти ділянки. Чиновники залучають до видобутку компанію, що буде вести всі
роботи на ділянці, але частину своєї продукції віддавати місцевій владі – селищним,
районним, обласним чиновникам. А місцеві чиновники вже вирішуватимуть: який відсоток
компанія віддаватиме, а також – брати його грошима чи продукцією (газом або нафтою чи
конденсатом). Найактивніше цю ініціативу підтримали у Полтавській області, причому
відразу «накинули око» на вже вивчені ділянки та на діючі родовища держкомпанії
«Укргазвидобування». І Держгеонадра заходилися їм допомагати.
Як трактувати законодавство на свою користь? Щодо цього питання є один
нюанс: відповідно до закону «Про угоди про розподіл продукції», претендувати на частку з
видобутого може лише держава в особі Кабінету міністрів, а жодних юридичних норм щодо
місцевої влади – немає. І жодних змін до закону «Про УРП» парламент не приймав. Тому
Кабмін ніяк не може розпочати процедуру конкурсу, бо він не відповідатиме схемі,
вибудованій в Мінпаливенерго. Більше того, минулого року Верховна рада прийняла закон
№3038, за яким місцева влада отримуватиме 5% ренти з кожного родовища. Наразі йде
відпрацювання механізму перерахувань від компаній-видобувників місцевим громадам. Та
дехто все ще плекає надію особисто «розподіляти продукцію». «Ініціатива Міненерго
стосується угод про розподіл продукції, і там йде періодичне загострення, такі закиди
йдуть: «а давайте влаштуємо УРП на родовищах УГВ». Давайте, а з ким? Вони кажуть:
«давайте влаштуємо, а потім знайдемо з ким» – ось так це зараз виглядає. Закиди Міненерго – це не системна робота, я не бачу там конкретики», – розповів про ініціативу міненерго
Олег Прохоренко, голова правління «Укргазвидобування». Також не слід забувати про
закон «Про засади запобігання корупції», де є стаття про потенційний конфлікт інтересів. А
ще Держгеонадра порушила власну нормативну базу, яка визначена постановами КМ №594
та №615: якщо на ділянку подані заявки потенційних надрокористувачів, і на цю ділянку не
видано ліцензію або спецдозвіл, то має відбуватися аукціон.
Чому Держгеонадра стають на бік тих, хто анулює ліцензії? Крім того, що
Держгеонадра програє всі суди, у службі також з готовністю підтримують усі судові
рішення, ініційовані місцевою владою. І знову тут найактивніша – Полтавська облрада. У
вересні 2017 р. з ініціативи полтавських депутатів Держгеонадра підтримали припинення
дії трьох спецдозволів НАК «Нафтогаз України». Мова йде про ліцензії на розробку родовищ
на Оболонську та Будищансько-Чутівську площі, а також ліцензію на видобуток газу на
родовищі Писарівська площа. Держгеонадра вже заявила, що ці ділянки збирається
виставляти на торги. «Я хотів би попередити всіх інвесторів, що те, що їм будуть продавати
– це «валіза без ручки», у ці площі «Нафтогаз» вклав приблизно 1 млрд грн. Ми будемо
позиватися через суд до будь-якого нового ліцензіата щодо повернення нам, як мінімум,
цих коштів, – попереджав в ЗМІ Андрій Коболєв, голова НАК «Нафтогаз України». – Як
показує життя в нашій країні, з циклом приблизно у три роки всі подібні рішення ми
«відкручуємо». У травні 2017 року Держгеонадра поза аукціоном продали за 3,8 млн грн
маловідомій фірмі «Аркона Газ-Енергія» газоконденсатне Свистунківсько-Червонолуцьке
родовище, знов-таки розташоване в Полтавській області. Ліцензію на вивчення цього
родовища мала «Укрнафта» і проводила там активні роботи з 2004 по 2010 роки. Тоді ж
Держкомісія по запасах корисних копалин (ДКЗ) затвердила поклади: видобувні запаси газу
– 1,06 млрд кубів, конденсат – 96 000 тон. «Укрнафта»готувала документи на промислову
розробку цього родовища і оцінила вартість ліцензії у 100 млн грн. Натомість, для фірми
«Аркона Газ-Енергія» Держгеонадра виправили запаси – 320 млн кубів газу та 17 000
конденсату, і, відповідно, вартість ліцензії впала у 25 разів. Та 28 лютого вже цього року
«Укрнафта» програла Держгеонадрам розгляд у Київському апеляційному адмінсуді.
Згодом вона спробувала залучити до розслідування Генеральну прокуратуру, але та
передоручила всі перевірки прокуратурі Києва.
Як готувати документи, щоб отримувати самі лише відмови? У 2017 році до
Держгеонадр надійшло на розгляд близько 58 000 заяв на вивчення ділянок корисних
копалин. Спеціалістами служби було підготовлено 1300 листів на погодження в обласних
радах та Мінприроди. І до кінця року Держгеонадра отримали з органів місцевого
самоврядування близько 70 відмов на погодження розробки родовищ вуглеводнів. Серед
них і відмова Одеської облради на дозвіл на розробку шельфу Чорного моря. І тут виникає
риторичне питання: як були сформульовані ці запити Держгеонадр на дозволи по
вуглеводнях, що їм усі відмовляють? Та й мотив відмови Одеської облради викликає
неабияку цікавість. Після анексії Криму в України на шельфі Чорного моря залишилося
лише 40 000 кв.км економічної зони – з понад 130 000 раніше. Початкові запаси сягали від
100 до 300 млрд кубів газу. Наразі залишилися ділянки на північому заході біля Одеси та на
морському кордоні з Румунією – 37 млрд кубометрів, і ще близько 10 млрд – на Азовському
шельфі. Заявки на розробку цих територій надходили лише від «Укргазвидобування»
(УГВ).У квітні 2017 року УГВ отримали відмову від Держгеонадр через негативну відповідь
Одеської облради. Як заявив Олег Кирилюк, Одеська облрада наполягає, щоб на ці ділянки
проводився відкритий аукціон, а УГВ хоче їх отримати поза аукціоном. «Ми тут вже два
роки намагаємося довести уряду і Службі геології, що треба добувати газ на офшорній
ділянці Чорного моря. Влаштовували конференції, запрошували чиновників, переконували,
а віз і нині там. Я не розумію, чому так. Тож, вперше в історії змушені судитися з
Держгеослужбою, доводячи, що маємо право на офшорні ділянки Чорного моря», – пояснює
Олег Прохоренко. Як пояснити логіку українських чиновників: майже готове до розробки
газове родовище в Полтавській області Держгеонадра продають за безцінь з «чорного ходу»
маловідомій фірмі. А територію, що межує з військовим флотом країни-агресора, який будьякої миті може почати стріляти – хочуть продати виключно на аукціоні? Варіантів відповіді
напрошується три: жадібність, некомпетентність або саботаж.
Відповідальність мають нести всі. Від безвідповідальних дій місцевої влади
потерпають не лише державні газовидобувники, такі ж самі незручності з отриманням
нових ділянок мають і незалежні компанії. «Прем’єр-міністр Володимир Гройсман на
нарадах неодноразово попереджав: якщо не буде співпраці місцевих громад з компаніямивидобувниками, це можна вважати підставою, щоб подати на звільнення місцевих
чиновників, розмовляти з ними в іншому тоні. Нафта і газ – це ресурси державного
значення, є державна політика, і вона передбачає перехід України до енергонезалежності.
Не можуть державними ресурсами в односторонньому порядку розпоряджатися ті ж
полтавчани, чи чиновники інших областей», – вважає Роман Опімах, виконавчий директор
Асоціації газовидобувних компаній України. «Іноді виникає враження, що ми для когось
стараємося… а ми ж працюємо для українців: люди отримують газ, отримують зарплати,
держава отримує податки. Я, навіть, запропонував прем’єр-міністру прив’язати відсоток
зростання нашого видобутку до дій і рішень обласних рад і адміністрацій. Нехай і вони
відповідають за газовидобуток і енергонезалежність країни», – підтримує колегу і Олег
Прохоренко. Роман Опімах нагадав, що в жодній країні світу держорган, який керує видачею
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геологічних дозволів, не може бути більше 2,5 років без постійного керівника. Це
призводить до того, що тимчасовий очільник стає дуже залежним від різних політичних
впливів вищих чиновників. На сьогодні в Україні, навіть без постійного керівника,
Держгеонадра мають всю законодавчу базу для проведення аукціонів з продажу ліцензій і
спецдозволів. От тільки для цього потрібна політична воля. А в українських владних
кабінетах цього не хочуть розуміти. Наприкінці грудня 2017 року в Конгресі США провели
слухання щодо стану розвитку нафтогазової галузі України, і дійшли висновку, що під
дахом Держгеонадр створена «чорна каса», через яку йде блокування роботи
нафтогазовидобувних компаній на користь певного кола осіб. І щоб отримати ліцензію,
необхідно внести неофіційну плату – $1 млн. Інформація була надрукована в польському
виданні wschodnik. І тут постає риторичне запитання: невже, наші чиновники знову
чекають на публічну офіційну заяву від колег із США, щоб почати наводити лад у видачі
ліцензій з видобутку вуглеводнів у власній країні.
Читати повністю >>>
© Інна Коваль
За матеріалами mind.ua
Компанія "Газпром" відмовилась постачати
"Нафтогазу" оплачений газ
01.03.2018

Російська компанія "Газпром" відмовилась постачати НАК "Нафтогаз
України" оплачений газ. Про це повідомляється на сайті "Нафтогазу", передає
портал tyzhden.ua
При цьому у "Нафтогазі" вважають відмову порушенням рішення Стокгольмського
арбітражу. "Компанія розцінює відмову Газпрому від постачання оплаченого газу як
порушення договору та невиконання рішення арбітражу. Нафтогаз планує вимагати від
Газпрому компенсації збитків, понесених в результаті цього порушення", — наголосили у
компанії. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, за чотири роки
закупівлі Нафтогазом газу у європейських постачальників не було жодного випадку, коли б
компанія не отримала паливо, за яке заплатила. "Ми зробили передоплату за російський
газ, оскільки виконуємо рішення Стокгольмського арбітражу. Відмовляючись постачати
газ, за який було внесено передоплату, Газпром унеможливлює виконання Нафтогазом
рішення суду щодо закупівлі мінімальних контрактних обсягів газу", – зазначив він. Також
"Нафтогаз" закликав європейських партнерів проаналізувати надійність контрагента, який
може виставити рахунок, отримати гроші і відмовитись постачати газ. Як повідомлялось,
Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" стосовно
компенсації за недопоставлені обсяги газу для транзиту російським "Газпромом". Так,
"Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд дол. США за недопоставку Газпромом
погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у
Стокгольмі Газпром має сплатити 2.56 млрд дол. США на користь Нафтогазу.
Читати повністю >>>
За матеріалами tyzhden.ua
Польская PGNiG начала срочные
поставки газа в Украину
02.03.2018

Нафтогаз Украины и польская нефтегазовая компания PGNiG
подписали контракт о срочных поставках газа. Об этом сообщает прессслужба PGNiG, передает портал mig.com.ua
Контракт был подписан после решения Газпрома отказаться от начала поставок газа
Нафтогазу. Контракт с PGNiG действует до конца марта 2018 г. Объем законтрактованного
газа составляет более 60 млн м³. Поставки начались 2 марта через узел Хермановице,
который соединяет польскую и украинскую газотранспортные системы. "Нынешняя
ситуация вокруг поставок газа доказывает, что наше внимание к диверсификации поставок
было правильным решением. Благодаря нашим польским партнерам еще одна попытка
Москвы использовать газ в качестве политического оружия против Украины потерпела
неудачу. Надеюсь, что ЕС и правительства соответствующих стран рассмотрят этот случай,
когда они примут окончательное решение по Северному потоку-2", - прокомментировал
заключение соглашения глава Нафтогаза Андрей Коболев. В 2017 г. PGNiG поставила в
Украину более 1 млрд кубометров газа. Ранее сообщалось, что PGNiG получила прямой
доступ к ГТС Украины. 2 марта Газпром заявил, что приступает к расторжению всех ранее
заключенных с Украиной контрактов. Ранее российский монополист снизил давление на
входе в ГТС Украины на 20% и отказался начать поставки газа в Украину.
Читать полностью >>>
По материалам mig.com.ua
Украина в январе увеличила добычу
газа на 3,2%
02.03.2018

Добыча природного газа в Украине в январе 2018 года увеличилась на
3,2% (на 55,4 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года – до 1 млрд 775,4 млн куб. м.
Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в минувшем месяце увеличили добычу газа
на 1,8% (на 24,8 млн куб. м) – до 1 млрд 395,4 млн куб. м. В т.ч. числе ПАО
"Укргазвыдобування" увеличило добычу газа на 3,3% (на 41,5 млн куб. м) – до 1 млрд 302,8
млн куб. м, тогда как ПАО "Укрнафта" сократило на 16,7% (на 18,3 млн куб. м) – до 91 млн
куб. м. В январе также зафиксирована добыча ПАО "Черноморнафтогаз" в объеме 1,6 млн
куб. м газа. Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в январе 2018-го
нарастили добычу газа на 8,8% (на 30,6 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года – до 380 млн куб. м. Крупнейшими газодобытчиками за январь-2018 также
стали ЧАО "Нафтогазвыдобування" – 131,13 млн куб. м (-7,3% к январю-2017), ООО "ЭскоПивнич" – 43,67 млн куб. м (-19,3%), ЧАО "Укрнафтобуриння" – 38,883 млн куб. м (+19,3%),
ЧАО "Природные ресурсы" – 18,13 млн куб. м (-5,5%), ООО "Куб-Газ" – 12,392 млн куб. м (25,1%), ООО "ПГНК" – 12,45 млн куб. м (-24,6%), ЧАО "Девон" – 10,331 млн куб. м (-0,03%),
ЧАО "Укргазвыдобуток" – 9,301 млн куб. м (-3%), ООО "Первая украинская газонефтяная
компания" – 8,65 млн куб. м (+10%), ООО "Регал петролеум" – 8,528 млн куб. м (+2,1 раза),
ООО "Энергия-95" – 7,203 млн куб. м (-10%), ООО "Надра-Геоинвест" – 6,46 млн куб. м (30,7%), ООО "Системойлинженеринг" – 5,511 млн куб. м (-15,3%), ЧП "Нордик" – 4,34 млн
куб. м (+2,8 раза), ООО "Стрыйнафтогаз" – 4,31 млн куб. м (+100%), ООО "Пром-энерго
продукт" – 2,62 млн куб. м (-2,2%), ООО "Захиднадрасервис" – 2,364 млн куб. м (+4,9 раза),
ООО "Пари" – 1,87 млн куб. м (+13,3%), ООО "Надрагаз" – 1,516 млн куб. м (+42,9%), ООО
"Сириус 1" – 1,46 млн куб. м (-17,5%), ООО "Укргаз Инвест" – 1,227 млн куб. м (-15%), ООО
"СП "Укркарпатойл" – 1,185 млн куб. м (+100%), ООО "Украинская буровая компания" – 1,09
млн куб. м (+6,9%). Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила добычу газа на 4% (на
804,3 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 20 млрд 791,4
млн куб. м. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" увеличили добычу газа на 2,9% – до 16
млрд 353,4 млн куб. м. В т.ч. числе "Укргазвыдобування" увеличило добычу газа на 4,4% –
до 15 млрд 243,4 млн куб. м, тогда как "Укрнафта" сократила на 15,1% – до 1 млрд 101,3 млн
куб. м. В 2017-м также зафиксирована добыча ПАО "Черноморнафтогаз" в объеме 8,7 млн
куб. м газа. Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании нарастили
добычу газа на 8,6% – до 4 млрд 437,9 млн куб. м.
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
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Потеряно минимум два года: почему Украина проваливает
программу перехода на свой газ

НАБУ завершило розслідування щодо двох
фігурантів “справи Онищенка”
02.03.2018

Госкомпания "Укргаздобыча", скорее всего, не сможет выполнить в
срок программу увеличения добычи газа до уровня 20 млрд м³, которая
призвана избавить страну от необходимости импортировать голубое
топливо. "Апостроф" разбирался, с чем связаны проблемы в реализации
этой программы.
Украина хочет к 2020 г. выйти на самообеспечение газом, это планируется
сделать за счет сокращения потребления топлива и увеличения собственной газодобычи. В
2017 г. добыча газа должна была составить 20,3 млрд куб. м (по факту – 20,5 млрд куб. м), в
2018-м, как предполагается, она достигнет 22,5 млрд куб. м, в 2019-м – 25,2 млрд куб. м, в
2020-м – 27,6 млрд куб. м. Примерно до этого же уровня должно сократиться потребление
газа в стране – с нынешних 32 млрд куб. м. Ключевая роль в достижении указанной цели
отведена госкомпании "Укргаздобыча" (УГД). Компания приняла амбициозную программу
"20/20", предусматривающую доведение уровня газодобычи к 2020 году до 20 млрд куб. м.
На сегодня УГД добывает порядка 75% всего газа в Украине. В 2017 году компания
показала результат 15,25 млрд куб м, что является "рекордным показателем за 24 года",
заявил в последний день зимы в ходе энергофорума в Киеве глава "Укргаздобычи" Олег
Прохоренко. По его словам, по сравнению с 2016 годом увеличение объемов добычи
составило 4,4%. "Покращення", которое происходит в последние годы в газовой сфере,
Прохоренко связывает, прежде всего, со своим приходом в компанию, которое состоялось в
июне 2015 года. По его словам, когда он начал работу в УГД, "ситуация была намного хуже".
В частности, к своим успехам он относит разработку стратегической программы "20/20".
Вместе с тем, Прохоренко в том же выступлении на энергофоруме оговорился, что
поставленные цели могут не быть выполнены в срок. Откат возможен уже по текущему
году. По словам главы компании, планировалось, что в 2018 году объем добычи УГД должен
составить 16,5 млрд куб. м, однако "сейчас это под вопросом". "Сначала мы закладывали
16,5 млрд куб. м, но из-за того, что мы имели задержки по лицензиям, по снижению ренты,
по дерегуляции, это все привело к тому, что сегодня мы более реалистично смотрим, что 16
млрд куб. м", - сказал руководитель госкомпании. По его словам, есть риски того, что к 2020
году "Укргаздобыча" не выйдет на уровень 20 млрд куб м. "Я не волшебник, - резюмировал
Прохоренко, переводя всю ответственность на правительство. - В какие-то моменты мы
упираемся в стены". Он также посетовал, что большая часть месторождений, на которых
работает УГД, уже истощены, а на новые компания не получает лицензии. По его словам, на
31-м участке компания ведет геологоразведочные работы, которые будут завершены в
течение 2018-2019 годов. "В 2020 году у нас не будет этого ресурса, нам нечего будет
разведывать", - заявил Прохоренко.
Вялый рост. Тот рост, который "Укргаздобыча" показала в 2017 году, совершенно
недостаточен для выполнения программы "20/20". Если по сравнению с
квазигосударственной "Укрнафтой" (контрольный пакет акций принадлежит государству,
однако фактически компания контролируется группой "Приват" Игоря Коломойского)
результат УГД выглядит впечатляюще (+4,4% против -17%), то на фоне частных компаний,
которые нарастили объемы газодобычи почти на 10%, он кажется не таким уж и
обнадеживающим. Это понимают и в самой компании. "Мы и дальше можем двигаться с
увеличением добычи на 3-4-5%, но это – не то, что устраивает Украину, не то, что приведет
к энергонезависимости", – заявил на форуме Олег Прохоренко. Глава компании
"Карпатыгаз" Борис Синюк, который также принял участие в работе энергофорума,
считает, что на сегодня отечественные месторождения используются недостаточно
эффективно. "Около 85% месторождений в Украине находятся на конечном этапе
разработки, но еще имеют значительный остаточный потенциал. Учитывая состояние
энергетики в государстве, этот остаточный ресурс игнорировать не нужно, а, наоборот,
следует прилагать усилия для максимального извлечения углеводородов, используя
имеющийся фонд скважин, в том числе и ликвидированные скважины, которые принимали
участие в разведке и разработке месторождений", - заявил Синюк. Для этого, по его словам,
необходимо использование "современных технологий и неординарных подходов к формам
организации таких работ, путей эффективного инвестирования и создания оптимальных
условий для их привлечения". По его словам, "только создание привлекательных,
долгосрочных условий для инвестиций и привлечения инвесторов в нефтегазовый
добывающий комплекс может позволить выйти на амбициозные объемы добычи к 2022
году – не 2020-му, а 2022-му". Директор специальных проектов научно-технического
центра "Психея" Геннадий Рябцев сомневается в успешности реализации программы
"20/20". По его словам, для нормального развития газодобычи необходимы средства. "Но в
отличие, например, от финансовых рынков, рынков пищевой, легкой промышленности,
добывающие отрасли очень инерционны. Иногда нужно на протяжении многих лет – пятисеми-десяти - вкладывать большие средства, чтобы через определенное время получить
какую-то отдачу", - сказал он в комментарии "Апострофу". В связи с этим эксперт подверг
критике планы украинских властей "существенно увеличить внутреннюю добычу, причем
срочно, не вкладывая значительных средств". Газодобытчики жалуются на значительные
барьеры, которые сегодня существуют в отрасли. Геннадий Рябцев напоминает, что на
момент принятия решения по программе увеличения отечественной газодобычи не были
снижены ставки рентных платежей (рентная плата существенно снижена с 2018 года, –
"Апостроф"). Кроме того, по его словам, до сих пор не приняты Кодекс о недрах и ряд
других законодательных актов, заблокирована выдача новых лицензий, сохраняется
огромное количество согласований. "Сегодня для того, чтобы пробурить новую скважину,
необходимо получить 44 разрешения в 16 организациях", - отметил эксперт. Важной
задачей в деле увеличения объемов внутренней добычи газа является дерегуляция. "Без
освоения новых месторождений программу отечественной газодобычи выполнить не
удастся. Единственным способом сегодня решить эту проблему (помимо увеличения
финансирования) является снятие регуляторных барьеров", - заявил Рябцев.
Кто виноват? Однако правомерно ли снимать ответственность за провал
реализации программы "20/20" с самой "Укргаздобычи", точнее, с ее менеджмента? "Здесь
по принципу: "Петро кивает на Ивана, а Иван кивает на Петра". Вместе с тем, у каждого есть
своя лепта недоделанных дел", - считает президент Центра глобалистики "Стратегия XXI"
Михаил Гончар. По его словам, чтобы выполнить программу "20/20", нужно, чтобы в
текущем году прирост добычи был как минимум на 1 млрд куб. м по сравнению с 2017
годом. В 2019 году прирост должен составить уже 2 млрд куб. м, а в 2020-м – 3 млрд куб. м.
"Если будут такие темпы, как прошлогодние, когда они добавили порядка 700 млн куб. м,
то мы только к 2030 году доберемся до газовой самодостаточности", - сказал эксперт в
комментарии "Апострофу". Гончар также считает, что программа увеличения объема
добычи УГД до 20 млрд куб. м газа, скорее всего, может быть реализована лишь к 2022 году.
"Два года были потеряны - 2016-2017 годы. Особенно 2017-й", - отметил он.
Читать полностью >>>
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Національне антикорупційне бюро завершило досудове розслідування
стосовно двох осіб, за версією слідства, задіяних у так званій "газовій справі",
фігурантом якої є нардеп-утікач Олександр Онищенко.
"Понад рік – із серпня 2016 року – ці підозрювані перебували в розшуку та
переховувалися від слідства, систематично змінюючи місце проживання. Детективи НАБУ
під керівництвом прокурорів САП затримали підозрюваних у вересні та жовтні 2017 року",
– пояснюють в Бюро. Вказані фігуранти, як зазначили у відомстві, займали посади
директорів двох товариств-переможців аукціонів із продажу природного газу, де, власне,
газ і реалізовувався за заниженими цінами. Зазначається, що наразі підозрюваним та
їхньому захисту відкритий доступ до матеріалів слідства. В НАБУ додали, що підозрюваним
інкримінується участь в злочинній організації, співучасть у відмиванні доходів, одержаних
злочинним шляхом, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом
зловживання службовим становищем, фіктивне підприємництво та службове підроблення.
7 вересня НАБУ звітувало про затримання фігуранта "справи Онищенка", який понад рік
переховувався від слідства. 12 жовтня також повідомлялось про затримання ще одного
підозрюваного. НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом розкрадання газу,
видобутого за договорами про спільну діяльність із "Укргазвидобуванням" у грудні 2015
року.За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної
організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу, в розмірі
понад 1,6 млрд, внаслідок чого "Укргазвидобування" зазнало збитків на більш ніж 740 млн
грн. Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. Наразі 7
осіб, у тому числі організатор схеми, за версією слідства, – народний депутат України
Олександр Онищенко, перебувають у розшуку. 12 обвинувальних актів стосовно 18 осіб
скеровано до суду, із них щодо 7 осіб набрав законної сили обвинувальний вирок. 5 липня
2016 Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності,
затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за
кордон. Він утік із України 2016 року і перебуває в розшуку. Хоча Інтерпол відмовився
оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.
Читати повністю >>>
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Укргазвидобування звітує про виплати 5% від рентних
платежів до місцевих бюджетів
07.03.2018

ПАТ «Укргазвидобування» звітує про виплати 5% від рентних
платежів до місцевих бюджетів, на територіях громад яких компанія веде
видобуток вуглеводнів. Про це пише geonews.com.ua
Загальна сума рентних платежів за січень 2018 р., яку спрямовано до бюджетів
різних рівнів 11 областей, склала 100,16 млн грн. Більша частина коштів сконцентрована у
двох газовидобувних областях: Харківській та Полтавській. Так, за січень 2018 року до
місцевих бюджетів різних рівнів у Харківській області було спрямовано 50,3 млн грн, у
Полтавській області – 41,2 млн грн, у Дніпропетровській – 3,4 млн грн та у Львівській – 3,2
млн грн. Решту 2,06 млн грн рентних платежів за січень 2018 року було направлено до
Івано-Франківської, Луганської, Сумської, Волинської, Чернівецької, Закарпатської та
Донецької областей. На початку 2017 року Президент України Петро Порошенко підписав
закон №1793-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування
рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та
газового конденсату», ухвалений Верховною Радою 20 грудня 2016 року. Законом
передбачається 2% від ренти спрямовувати до обласних бюджетів, 2% – до районних і 1% –
до бюджетів місцевого самоврядування за місцем розташування (видобутку) відповідних
природних ресурсів. Виняток становлять бюджети міст республіканського й обласного
значення та бюджети об’єднаних територіальних громад, які отримають 3%. 95% від ренти
надходитиме до загального фонду державного бюджету. Закон набрав чинності 1 січня
2018 р. У 2017 р., в рамках взаємодії з 81 місцевою громадою, Укргазвидобування
профінансувало 208 проектів на загальну суму 100,485 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua
 РИНОК ГАЗУ
 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС)

Министерство энергетики утвердило состав набсовета
"Магистральных газопроводов Украины"
28.02.2018

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
утвердило состав наблюдательного совета публичного акционерного
общества "Магистральные газопроводы Украины" (ПАО "МГУ").
Приказ подписал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
Независимыми директорами набсовета ПАО "МГУ" стали Карина Лучинкина, которая
работала в PwС, Фабрис Нуайлан, который работал в Министерстве энергетики Франции,
Ян Чадам, который был председателем правления словацкого оператора газотранспортной
системы Gaz-System и Вольтер Больтц, который работал в австрийском регуляторной
органе E-Control. Представителями государства являются Константин Марьевич и Адомас
Аудицкас. Отмечается, что международные организации - представительство Европейского
Союза в Украине, ЕБРР, Всемирный банк, посольство Франции в Украине, Секретариат
энергетического сообщества - высоко оценили прозрачность конкурсного отбора
кандидатов на должности независимых членов набсовета ПАО "МГУ". Они рекомендовали
правительству Украины масштабировать технологию успешного проведения этого
конкурсного отбора на другие государственные предприятия Украины. Как сообщалось, в
ноябре 2016 г. Кабмин в рамках реформирования НАК "Нефтегаз Украины" принял
решение о создании новой компании-оператора ГТС - ПАО "МГУ". 14 июня 2017 г. КМУ
утвердил перечень и план передачи активов газотранспортной системы от "Укртрансгаза"
в ПАО "МГУ". Согласно плану разделения "Нефтегаза", передача к ПАО "МГУ" имущества,
используемого для транспортировки газа, должна быть проведена через 30 дней после
вступления в силу решений Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма в споре
между "Нефтегазом" и российским "Газпромом" по контрактам на период 2009-2019 годов.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
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 ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА
 НПЗ & ГПЗ. ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ

Glusco демонстрирует увеличение розничных
продаж с начала года
05.03.2018

Шебелинский ГПЗ в январе снизил
переработку на 6,9%
27.02.2018

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.)
в январе 2018 г. снизил переработку нефтяного сырья на 6,9% (на 3,1 тыс.
тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до 42 тыс. тонн.
Как сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, завод
увеличил производство бензина на 4,5% (на 0,5 тыс. тонн) – до 11,7 тыс. тонн, дизтоплива –
на 6% (на 0,5 тыс. тонн), до 8,8 тыс. тонн, но снизил мазута – на 3,3% (на 0,1 тыс. тонн), до
2,9 тыс. тонн. Загрузка мощностей ШГПЗ в январе-2018 составила 50,4% против 54,1% в
январе 2017 г. Шебелинский ГПЗ в 2017 г. снизил переработку нефтяного сырья на 0,7% (на
3,7 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 493,5 тыс. тонн. Загрузка мощностей ШГПЗ в
2017-м составила 49,4% против 49,7% в 2016 г. "Укргазвыдобування", 100% акций которого
принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией
страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране. Компания также
эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа,
технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской обл,
которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Суд конфіскував майно по справі Курченка
на понад 100 млн грн.
01.03.2018

Суд застосував спеціальну конфіскацію майнового комплексу
терміналу «Лагуна-Рені», орієнтовна вартість якого 100 млн грн, задіяного,
на думку слідчих, в злочинній схемі бізнесмена Сергія Курченка.
В січні 2018 року в суд направили обвинувальний акт щодо колишнього керівника і
трьох підлеглих співробітників ТОВ «Лагуна-Рені». За даними розслідування зазначені
особи діяли в складі злочинної організації, тобто сприяли умисному ухиленню від сплати
обов'язкових платежів, організовували складання завідомо неправдивих офіційних
документів і внесення неправдивих відомостей, а також сприяли зловживанню службовим
становищем. В прокуратурі також повідомили, що підозрювані повністю визнали свою
провину, і тому між ними і прокурором – процесуальним керівником у справі – укладено
угоду про визнання винуватості, яке затверджено рішенням Київського райсуду Одеси. «За
результатами розгляду клопотання прокуратури Одеської області даним вироком суду
також застосована спеціальна конфіскація на користь держави майнового комплексу
терміналу «Лагуна-Рені». Орієнтовна вартість майна становить понад 100 млн грн», –
йдеться в повідомленні. У межах розслідування встановлено, що підприємство придбали у
2012 році члени злочинної організації і використовували його для маскування злочинів по
ухиленню від сплати податків під виглядом фіктивного вивезення нафтопродуктів.
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net
 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Поляки откроют сеть АЗС
в Украине
26.02.2018

Польская компания Unimot намерена в течение 3 лет организовать
сеть из 100 франчайзинговых автозаправочных станций под брендом Avia в
Украине, пишет интернет-издание Bankier.pl со ссылкой на главу набсовета
компании Адама Сикорского.
Ранее Unimot получила разрешение от швейцарской Avia International на
использование бренда в Украине. По данным Unimot, компания также получила большое
количество заявок от украинских предпринимателей - собственников АЗС,
заинтересованных в сотрудничестве. Компания Unimot на сегодня эксплуатирует 8 АЗС под
брендом Avia в Польше, рассчитывает к 2020 году увеличить их количество в этой стране
также до 100. Как сообщали СМИ, в ноябре 2017 года польская компания Unimot получила
одобрение швейцарской Avia International на использование бренда АЗС Avia в Украине и
намерена представить его в первом квартале 2018 года. Напомним, в октябре в рамках
форума украинского рынка сжиженного газа LPG Ukraine 2017 Мартин Завиша отмечал, что
UNIMOT рассматривает возможность выхода на украинский топливный рынок. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Ставицкий возобновил попытки захватить
бренд БРСМ-Нафта
26.02.2018

Компания Melian Management (Белиз) подала заявку в Украинский
институт интеллектуальной собственности («Укрпатент») на регистрацию
торговой марки «БРСМ-Нафта».
Это уже вторая попытка Melian признать за собой права на товарный знак
одноименной сети АЗС. Об этом свидетельствует копия заявления, имеющаяся в
распоряжении enkorr. Melian Management - владелец 63 АЗС «БРСМ-Нафта», которые
отошли стороне экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого после разделения сети в
2016 г. Согласно копии заявления, Melian просит «Укрпатент» зарегистрировать товарный
знак «БРСМ-Нафта» как новый, но при этом визуально идентичного с тем, правами на
который с 1995 г. владеет основатель БРСМ Андрей Биба. Различие состоит лишь в оттенке
желтого цвета. Ставицкий возобновил попытки захватить бренд БРСМ-Нафта Как следует
из документов, интересы Melian представляет Наталья Павлович - руководитель и
владелец ООО «Правовое и патентное агентство «Павлович и партнеры». Эта же компания
официально представляла интересы компании Melian Management LTD, пытавшейся
отсудить права на торговый знак «БРСМ-Нафта» в мае прошлого года. Напомним, тогда
конфликт между акционерами «БРСМ-Нафта» А.Бибой и Э.Ставицким вышел в публичную
плоскость, но в сентябре был завершен мировым соглашением. Согласно ему Melian
признала в суде, что торговая марка однозначно и бесспорно принадлежит Андрею Бибе.
Также было заявлено об отсутствии каких-либо претензий на торговый знак. Однако в
декабре конфликт возобновился: 21 декабря принадлежащие А.Бибе автозаправочные
станции, нефтебазы и другое имущество отошли компании Э.Ставицкого. Андрей Биба
утверждает, что перерегистрация прошла мошенническим путем …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Сеть АЗК Glusco увеличила розничные продажи топлива на 7% в
январе и на 15% в феврале 2018 г. по сравнению с аналогичными периодами
2017 г. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
В то же время, продажи товаров в Glusco маркетах при АЗК в денежном выражении
увеличились на 15% по сравнению с январем и февралем прошлого года. Среди факторов
роста в компании отмечают развитие направления продаж сжиженного газа,
стимулирование сбыта с помощью маркетинговых акций, а также запуск собственной
программы лояльности Glusco Club. В частности, доля реализации топлива по карте
лояльности Glusco Club в общей структуре реализации увеличилась до 42%, а суммарная
доля реализации через обе программы лояльности – Maxi card и Glusco Club увеличилась с
43% в 2017 г. до 58% по состоянию на 1 марта 2018 г. «При этом средний топливный чек
участника Glusco Club на 34% выше чека покупателей, которые еще не присоединились к
программе лояльности», – говорится в сообщении. По словам директора по маркетингу и
коммуникациям компании «Глуско Украина» Юлии Жаткиной, в 2016 г. компания, которую
приобрел новый владелец, находилась в почти полном упадке, но благодаря новой системе
управления, построении маркетинговой стратегии и современным подходам к ведению
бизнеса, тенденция изменилась. «Сегодня мы наблюдаем заметное улучшение ситуации
продаж топлива и товаров в нашей сети АЗК и соответствующее увеличение доли рынка
Glusco в розничном сегменте», – отметила топ-менеджер, добавив, что в 2018 г. компания
продолжит открывать АЗК под новым брендом и активно работать над улучшением
сервиса. Как сообщал enkorr, в конце января сеть АЗК Glusco внедрила в программу
лояльности Glusco Club систему накопления бонусов GlusCoin, а в феврале компания стала
титульным спонсором футбольного клуба «Верес». Напомним, «Глуско Украина»
презентовала первый объект сети АЗК Glusco на Оболонском проспекте, 1А в Киеве в конце
ноября прошлого года. Компания «Глуско Украина» является дочерней структурой Glusco
Energy S.A. (Швейцария), которая, в свою очередь, входит в группу Proton Energy Group S.A.
Proton Energy Group (Швейцария) – международный трейдер, основанный в 2009 г. В 2016 г.
компания стала оператором проекта поставок дизтоплива по нефтепродуктопроводу
«Самара – Западное направление». Украинский проект занимает в корзине поставок Proton
Energy Group около 20%. В 2016 г. Proton через родственную структуру Glusco Energy S.A.
приобрел в Украине розничный бизнес «Роснефти», насчитывающий 132 АЗС и 6 нефтебаз.
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
Компания «Параллель» в 2017 году нарастила
оптовые продажи на 31%
06.03.2018

Компания «Параллель» в 2017 г. (в сравнении с 2016 г.) нарастила
оптовые продажи на внешнем рынке на 31%. Об этом передает портал
TradeMaster.UA со ссылкой на пресс-службу компании.
Основными покупателями оптовых партий нефтепродуктов компании «Параллель»
в 2017 году были фермерские хозяйства, предприятия промышленного сектора, а также
автомобильные парки. Спросом пользовались три вида топлива. Бензины А-92 и 95(по
отношению к 2016 г.) показали рост на 46% и 156% соответственно. А продажи дизельного
топлива увеличились на 23%. Количество оптовых клиентов «Параллели» составляет более
500 предприятий, хозяйств и компаний. В 2017 г. активная клиентская база была увеличена
еще на 160 новых потребителей топлива. В 2018г. «Параллель» продолжит сотрудничество
с ведущими производителями качественных нефтепродуктов. Уже продлены контракты с
НПЗ и ресурсодержателями Европы и стран СНГ, в том числе, с АО «Орлен Летува» (Литва) и
ЗАО «БНК» (Беларусь). Кроме того, «Параллель» не исключает закупок партий топливного
ресурса и у украинских производителей. «Развитие оптового сегмента – одна из
приоритетных задач нашей компании. В 2017 г. «Параллель» стабильно наращивала
продажи в крупном и мелком опте, расширяла клиентскую базу. Все это результат
командной работы менеджеров по оптовым продажам и менеджеров по закупкам, которая
была усилена в 2017 г.», - отметил Леонид Новосельский, директор департамента закупок
и оптовых продаж. Отметим, «Параллель», помимо продажи нефтепродуктов, активно
развивает нетопливный сегмент. По итогам 2017 г., доход от продаж сопутствующих
товаров, реализуемых через сеть мини-маркетов ZZZip!! и АЗК, вырос на 26,1%. Так, в
первом полугодии рост дохода от нетопливных продаж составил 13,3%, а во втором
полугодии доход увеличился почти втрое - до 32,5%. Позитивная динамика продаж
обусловлена рядом факторов: в 2017 г. «Параллель» развивала собственное производство,
был расширен ассортимент товаров в мини-маркетах и продукции кафе, а также была
пересмотрена ценовая политика. Хот-доги, бургеры и кофе – в прошлом году эта категория
сопутствующих товаров пользовалась наибольшим спросом у клиентов «Параллели». Так,
доля фаст-фуда и кофейных напитков в выручке от нетопливной группы товаров составила
48%. Продажи в этих категориях выросли на 31,8%. Доход от продаж фаст-фуда в 2017 году
вырос на 52,3%, а доход от продаж кофе вырос на 23,2%. «Мировая практика показывает,
что развитие нетопливной составляющей на АЗС действительно очень важно. «Параллель»
также уделяет этому сегменту огромное внимание – мы расширяем ассортимент
магазинов, вводим в меню кафе новые продукты, обновляем оборудование, ведем гибкую
ценовую политику, улучшаем качество сервиса и предлагаем дополнительные услуги», отметил Христо Иванчев, генеральный директор компании «Параллель». Напомним, что в
2017 году «Параллель» расширила линейку готовой еды. В продажу были введены 8 новых
продуктов: бургеры, хот-доги, сэндвичи и каши. Также было обновлен парк кофемашин и
закуплено новое холодильное оборудование. В 2018 г. «Параллель» продолжит обновлять
оборудование, вводить новые продукты и услуги.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Епіцентр націлився на нафтобазу
OKKO
07.03.2018

Мережа будівельно-господарських супермаркетів Епіцентр К має намір
купити нафтобазу у головної компанії OKKO Group - концерну Галнафтогаз.
Про це повідомили в прес-службі АМКУ.
Так, АМКУ на засіданні 12 березня розгляне питання про те, чи потрібно оформляти
дозвіл антимонопольного регулятора на таку купівлю-продаж. Зазначимо, що в країнах
Європи реалізацією нафтопродуктів займаються, зокрема, мережі супермаркетів Tesco,
Ашан. У 2017 році на парковках торгових центрів Ашан в Україні почав розгортати свої
автоматичні контейнерні АЗС компанія SC Formula. Концерн Галнафтогаз управляє однією з
найбільших автозаправних мереж в Україні. До його складу входить близько 440 АЗК,
більшість - під брендом ОККО. Мажоритарним акціонером компанії є Віталій Антонов.
Епіцентр - мережа будівельних магазинів в Україні. Заснована 2003 року. Епіцентр К оперує
мережею гіпермаркетів, мажоритарними власниками компанії є Олександр і Галина Гереги.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 ВИДОБУТОК & АГЛОМЕРАЦІЯ МІНЕРАЛІВ
 РОЗРОБКА ГІРСЬКИХ ПОРІД

 СОЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Екс-керівника Артемсолі запідозрили у
великих розкраданнях

ФДМ продав державну частку в статутному
капіталі СП «Керамнадра»
22.02.2018

Фонд держмайна продав державну частку (51%) у статутному
капіталі СП «Керамнадра». Підприємство знаходиться в Закарпатській
області та спеціалізується на видобутку піску, гравію та глини.
Про це повідомив в. о. голови Фонду державного майна Віталій Трубаров на своїй
сторінці у Facebook. Згідно з повідомленням, під час аукціону ціна піднялася майже на 70%:
вартість продажу становила 8,8 млн грн. Стартовою ціною була названа сума у 5,1 млн грн.
Трубаров зазначає, що попередні спроби продажу даного підприємства були
безрезультатними. Відзначимо, СП ТОВ "Керамнадра" проводить промислове видобування
каолінів та глини. Планова діяльність підприємства полягає у видобутку підземним
способом каолінів Берегівського родовища. Запаси родовища налічують 4,3 млн.т. (близько
1,5 % від загальноукраїнського обєму каоліну). Видобуток дорівнює приблизно 20 тис.т.на
рік. Каолін Берегівського родовища має високий ступінь білизни і придатний для
виготовлення високохудожнього форфору і фаянсу. Родовище також дає можливість
виготовляти керамічні вироби з каолінів без застосування сировини інших регіонів. Вони
можуть використовуватись не тільки у фарфоро-фаянсовій промисловості, але і як
наповнювач при виробництві паперу та білого цементу.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
ЧАО "Глины Донбасса" в 2017г. сократили
чистую прибыль на 37%
07.03.2018

ЧАО "Глины Донбасса" (пос. Дорожное Донецкой обл.) по итогам 2017
года сократило чистую прибыль на 37% по сравнению с 2016 годом - до
178,8 млн грн. Об этом пишет fixygen.ua
Согласно сообщению компании о собрании акционеров в системе раскрытия
информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в
2017 г. активы предприятия сократились вдвое – до 445,3 млн грн. Суммарная дебиторская
задолженность компании увеличилась на 24% - до 232,3 млн грн, а нераспределенная
прибыль сократилась на 21% и составила 394,1 млн грн. Компания также сократила свои
долгосрочные обязательства на 21% - до 32,3 млн грн, а текущие обязательства – в 17 раз,
до 25,8 млн грн. Чистая прибыль на одну акцию предприятия сократилась
пропорционально чистой прибыли ЧАО до 1 млн 788 тыс. грн. ЧАО "Глины Донбасса"
создано в 1995 году. Занимается добычей и поставками глин и композитов, залегающих в
месторождениях Донецкой области. Как сообщалось, в конце 2015 года нидерландская
Watts Blake Bearne International Holdings B.V., входящая в британскую Watts Blake Bearn
(крупнейший в мире производитель комовых глин – ИФ), увеличила свою долю в уставном
капитале ЧАО "Глины Донбасса" до 99% с 49% ранее. Доля нидерландской World Ceramic
Mineral B.V., второго основного акционера ЧАО, сократилась до 1% с 50% ранее. Уставный
капитал ЧАО "Глины Донбасса" к началу марта-2018 составлял 526,9 тыс. грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 ВАПНЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ВИДОБУТОК ВАПНЯКІВ. ВИРОБНИЦТВО ВАПНА

Дослідження імпортно-експортної динаміки вапна в Україні
за підсумками 2017 р.
04.02.2018

Українська асоціація вапняної промисловості провела нове
поглиблене дослідження імпорту та експорту вапна за дванадцять місяців
2017 року. Про це повідомляє прес-служба Асоціації.
Рік 2017 відзначився певними зміни у тенденціях, які склалися у попередні роки.
Після незначного спаду в 2014 році спостерігався помірний ріст імпорту вапна протягом
наступних двох років. В 2016 об’єми імпорту за підсумками року перевищили на
13%показник попереднього року, хоча в цілому до ринку вапна рівень поставок лишався
відносно невисоким. 2017 рік продовжив тенденцію зростання: за підсумками року імпорт
склав 63,4 тис. т, що на 13% більше рівня попереднього року. Після відносного піку у серпні
2016 року спостерігався тренд до зменшення середньомісячних поставок вапна. Вихід на
високі показники забезпечував, першочергово, основний споживач імпорту – ТОВ
Дніпросталь, який, проте, з весни 2017 року зменшив поставки до мінімуму та кілька
місяців взагалі не поставляв вапна. Проте в кінці року поставки на підприємство
відновилися, і у грудні склали рекордні 4 тис.т. У другій половині року підвищення
поставок також забезпечили ДП "СХІДНИЙ ГЗК", ПРАТ ХІМДИВІЗІОН та АЕРОК. Усі разом
забезпечили рекордну за всі роки місячну поставку – 12,2 тис.т вапна у грудні 2017 року.
Серед країн-імпортерів кількарічним лідером є Польща, яка, проте, різко зменшила свою
частку з 61% імпорту у 2016 році до 34% у 2017 році. Натомість суттєву динаміку зростання
показали нові країни-імпортери: Молдова (19%) та Білорусь (10%), які вийшли відповідно
на друге та четверте місце серед країн-постачальників. З 2015 року основним споживачем
імпортованого вапна є металургія, яка в 2016 році забезпечила вже майже половину
імпорту. 2017 рік вніс деякі зміни у тенденцію попередніх років: частка металургійних
підприємств різко зменшилася (36%), натомість зросли частки хімічної галузі (9%) та
виробників газобетону (7%). Лідером серед імпортерів вапна з 2015 року є компанія Lhoist,
яка в 2016 році забезпечила понад половину усього імпорту. Основними клієнтами компанії
є підприємства металургійної галузі – саме Lhoist забезпечив перетворення металургії на
основного споживача імпортованого вапна. Проте після кількарічного зростання, у 2017
році частка Lhoist суттєво знизилася – до 32%. Найбільший приріст показав Рибницький
цементний комбінат (Молдова), зайнявши 19% імпортних поставок.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами прес-служби УАВП
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Слідчий відділ прокуратури Донецької області повідомив про підозру
колишньому виконавчому директору держпідприємства Артемсіль, дії
якого завдали держпідприємству великих збитків.
Про це написала на своїй Facebook-сторінці прес-секретар генерального прокурора
України Лариса Сарган. За її словами, колишньому посадовцю повідомлено про підозру у
скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (зловживання владою або
службовим становищем), ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.
Крім того, вона зазначила, що досудове розслідування встановило, що у грудні 2014 року
колишній чиновник, всупереч своїм службовим обов'язкам без відповідного узгодження з
посадовими особами інших структурних підрозділів підприємства, використовуючи
службове становище, перерахував на депозитний рахунок банку Фінанси та Кредит гроші
Артемсолі у сумі $1,2 млн за договором банківського вкладу. Зазначений договір був
укладений без гострої необхідності для підприємства. Грошові кошти банком так і не
повернуті у зв'язку з тим, що фінансова установа знаходиться у стадії ліквідації Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб. Сарган також нагадала, що у березні 2015 року ексвиконавчий директор заводу уклав договір з товариством з обмеженою відповідальністю
на поставку ферроцианида калію і перерахував на рахунок компанії понад 4,7 млн грн.
Слідством встановлено, що ферроцианид калію закуплений у компанії за завищеною ціною,
чим завдало матеріальної шкоди державному підприємству на загальну суму понад 1,7 млн
грн. Прокуратура направила клопотання до суду про обрання колишньому посадовцю
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі
понад 30,5 млн грн. Нагадаємо, журналісти Схем з'ясували, що приватні фірми заробляють
на продажі солі, купуючи її за безцінь у державного монополіста Артемсіль, а потім
продаючи її на тендерах державі по два-три рази вищими цінами. Ситуацією на Артемсолі
зацікавилося Національне антикорупційне бюро, яке порушило кримінальну справу і
перевіряє роботу держпідприємства. У лютому минулого року НАБУ провели обшук на
державне підприємство Артемсіль в місті Соледар Донецької області. У листопаді рахунки
державного солевидобувного підприємства Артемсіль заарештовані.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
 ГРАФІТОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТОВ «Заваллівський графіт» встановила
експериментальне обладнання
19.02.2018

Компанія ТОВ «Заваллівський графіт» встановила експериментальне
обладнання для виробництва мікронізованого графіту. Про це повідомляє
прес-служба товариства на своєму сайті.
TОВ ТОВ «Заваллівський графіт» протягом багатьох десятиліть є виробником
натурального графіту з руд заваллівського родовища (Кіровоградська область,
центральний регіон України) - одного з найбільших родовищ графіту в Європі.
Підприємство працює з 1934 року. Виробничі потужності - до 30 000 т графіту в рік. За
даними Industrial Minerals (Англія), ТОВ «Заваллівський графіт» входить в ТОП-10 в світі
серед виробників природного графіту. Підприємство виготовляє більше 25 основних марок
графіту з вмістом вуглецю від 85% до 99,95% та розміром від 4 до 200 мкм, також колоїднографітові препарати і мастильно-охолоджуючі рідини на основі графіту. Продукція,
пропонована заваллівським графітовим комбінатом, відповідає вимогам державних
стандартів і технічних умов і експортується в багато країн Європейського союзу
(Німеччина, Франція, Бельгія, Великобританія, Туреччина, Іспанія, Італія, Польща,
Швейцарія, Чеська республіка, Румунія, Словаччина, Сербія, Болгарія, Греція, Норвегія), Азії
(Японія, Корея), в країни СНД (Білорусь, Молдова), а також в США.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ТОВ «Заваллівський графіт»
----------------- ® -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

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

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

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС

DCH Group купила последний металлургический актив
в Украине российского "Евраза"
Оперативные показатели работы ГМК Украины в феврале
и за два месяца 2018 г.
01.03.2018

В феврале 2018 г. металлургическими предприятиями Украины
произведено: чугуна 1,56 млн.т (80% относительно января 2018 г.), стали
1,51 млн.т (80%), проката 1,3 млн.т (77%).
За 2 мес. 2018 г. (с учетом деятельности за 2 мес. 2017 г. мощностей, находящихся на
НКТ) произведено: чугуна 3,49 млн.т (106% от аналогичного периода 2017 г.), стали 3,41
млн.т (95% от 2017 г.), проката 2,98 млн.т (93% от 2017 г.). Металлургическими
предприятиями, находящимися на подконтрольной территории Украины, за 2 мес. 2018 г.
произведено: чугуна 3,49 млн.т (124% от аналогичного периода 2017 г.), стали 3,41 млн.т
(107% от 2017 г.), проката 2,98 млн.т (107% от 2017 г.). Снижение общего уровня выпуска
основных видов продукции за два месяца 2018 г., по сравнению с аналогичным периодом
2017 г., является следствием потери части мощностей на неподконтрольной территории.
Вместе с тем, сравнительный анализ результатов двухмесячной деятельности
металлургических предприятий на подконтрольной территории в 2017 и 2018 гг.
свидетельствует об увеличении объемов производства чугуна, стали и проката.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ОП «Укрметаллургпром»

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Московский суд оставил совладельца ИСД
под стражей

01.03.2018

В четверг, 1 марта российская группа компаний "Евраз" объявила о
продаже фирмы Drampisco Ltd, который принадлежит Днепровский
металлургический завод (городе Днепр, ДМЗ).
Покупателем стала Senalior Investments Limited, которая входит в DCH Group
украинского бизнесмена Александра Ярославского, передает Громадське. Компанию
"Евраз" связывают с Романом Абрамовичем. Стоимость сделки - примерно $106 млн. "Сумма
будет скорректирована с учетом актуального рабочего капитала и чистого финансового
долга ДМЗ, а также справедливой стоимости выданных гарантий", - добавляет в своем
сообщении "Евраз". По данным журналистов, оплата пройдет в несколько этапов:
первоначальный взнос в размере $25 млн будет произведен в течение пяти рабочих дней
после подписания договора купли-продажи, остальная сумма будет выплачена не позднее
15 декабря 2018 года. "Евраз" ДМЗ - интегрированный металлургический завод,
специализирующийся на производстве и продаже чугуна и металлопроката. В 2017 году
Ярославский купил у "Евраза" горно-обогатительный комбинат "Евраз Сухая Балка"
(Кривой Рог), на котором добывают железную руду. Ранее "Евраз" продал два
коксохимических завода в городе Каменское Днепропетровской области. "Евраз" в декабре
2007 году приобрел в Украине пять заводов у Игоря Коломойского и его партнеров по
бизнес-группе Приват. Позже металлургический и коксохимический заводы в городе Днепр
были объединены. Отметим, российский Evraz в 2017 году получил прибыль в размере
759 млн долл. по сравнению с убытком в размере 188 млн долл. по итогам 2016 года.
Консолидированный показатель EBITDA вырос на 70,2% - до 2,624 млрд долл. Выручка за
отчетный период увеличилась на 40,4% и составила 10,827 млрд долл.
Читать полностью >>>
По материалам strana.ua
"Метінвест" оголосив про плани squeeze-out ІнГЗК, Північний ГЗК,
Центральний ГЗК, "Азовсталі" і ММК ім.Ілліча

26.02.2018

Московский городской суд признал законным арест гендиректора
корпорации ИСД и бывшего владельца российского футбольного клуба
Кубань Олега Мкртчана, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
"Постановление Басманного суда Москвы от 5 февраля 2018 г. оставить без
изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в решении суда,
оглашенном в понедельник, 26 февраля. Таким образом, Мкртчан останется под стражей до
5 апреля. Заседание прошло в закрытом режиме. Как сообщалось, Мкртчана задержали в
начале февраля в Москве по делу об особо крупном мошенничестве. По данным российских
СМИ, речь может идти о хищении более 1 млрд руб. из кредита, предоставленного ВЭБом
предприятиям ИСД. 8 февраля Басманный суд Москвы принял решение о заключении
Мкртчана под стражу. В ИСД входят Днепровский меткомбинат имени Дзержинского,
Алчевский меткобинат и Алчевский коксохим, венгерская ISD Dunaferr и польская ISD Huta
Chestochowa. Контрольный пакет акций компании принадлежит ВЭБу, по 24,99% ИСД - у
Олега Мкртчана и Сергея Таруты, доля которого арестована по иску российского банка ВТБ.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
ИНТЕРПАЙП уплатил 1,89 млрд грн
налогов и сборов в 2017 г.
27.02.2018

В течение 2017 г. украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП
перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 1,89 млрд грн.
В сравнении с 2016 г. объем налоговых отчислений вырос на 32%.
Объем отчислений в госбюджет составил около 950 млн грн, в местные бюджеты –
около 640 млн грн. Еще около 300 млн грн. компания перечислила в качестве ЕСВ. Средств,
уплаченных компанией ИНТЕРПАЙП в 2017 г., хватило бы для покрытия бюджета расходов
Ужгорода, который составляет 1,282 млрд грн. Или на 80% профинансировать бюджет
развития Днепропетровской области на текущий год. «Каждая тонна произведенной нами
продукции приносит в бюджет 2 464 гривны. Понятный и легко просчитываемый
налоговый эффект от работы заводов – очевидный аргумент в поддержку инициатив по
стимулированию промышленного производства. Будь то госзакупки, развитие промышленных кластеров, пошлины на сырье или содействие экспорту готовой продукции», - говорит
Денис Морозов, директор по экономике и финансам ИНТЕРПАЙП. Ранее, в начале февраля
2018 г., два завода компании – ИНТЕРПАЙП НТЗ и ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ (ООО МЗ
«Днепросталь») были включены в топ-100 крупнейших плательщиков налогов Украины по
версии Офиса крупных налогоплательщиков ГФС. В 2016 г. компания уплатила 1,426 млрд
грн налогов и сборов. Рост налоговых отчислений в 2017 г. составил 32%.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «ИНТЕРПАЙП»
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В декабре 2017 г. по сравнению с ноябрем группа "Метинвест"
увеличила показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и
амортизации) на 28,1%, или на 55 млн долларов до 251 млн долларов.
Ппри этом увеличив выручку на 5,7%, или на 49 млн долларов до 915 млн долларов,
говорится в сообщении "Метинвеста". По состоянию на 31 декабря общий долг группы
составил 3,017 млрд долларов. В декабре компания реализовала 465 тыс. тонн
полуфабрикатов за 194 млн долларов: 232 тыс. тонн чушкового чугуна за 81 млн долларов,
79 тыс. тонн слябов за 40 млн долларов, 154 тыс. тонн квадратной заготовки за 73 млн
долларов. Также "Метинвест" реализовал 740 тыс. тонн готовой продукции на 458 млн
долларов, в частности было реализовано 598 тыс. тонн плоского проката на 365 млн
долларов и 142 тыс. тонн длинного проката на 93 млн долларов. Кроме того, было
реализовано 163 тыс. тонн кокса за 57 млн долларов. Продажи железорудной продукции
составили 1,322 млн тонн на 119 млн долларов, продажи угольного концентрата - 36 тыс.
тонн на 5 млн долларов. Как сообщалось, в ноябре по сравнению с октябрем группа
"Метинвест" сократила показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и
амортизации) на 12,5%, или на 28 млн долларов до 196 млн долларов, при этом сократив
выручку на 6,7%, или на 62 млн долларов до 866 млн долларов.
Читайте также: Ахметов пытается спасти
“Метинвест” от Фирташа >>>

По материалам minprom.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Абрамович избавился почти от всех
своих активов в Украине
06.03.2018

Метинвест в декабре увеличил выручку
и показатель EBITDA

Читать полностью >>>

03.03.2018

Кіпрська Barlenco Ltd, афільована з найбільшою українською гірничометалургійною групою "Метінвест", оголосила про намір скористатися
правом на примусовий викуп акцій (squeeze-out) у міноритаріїв.
Мова йде про міноритаріїв, що входять до групи ПрАТ: "Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат" (ІнГЗК), "Північний ГЗК" (Північний ГЗК), "Центральний ГЗК"
(ЦГЗК, усі три - Кривий Ріг, Дніпропетровська обл,), "Металургійний комбінат "Азовсталь" і
"Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча"(обидва - Маріуполь, Донецька обл.). "У
порядку, передбаченому заключними та перехідними положеннями закону №1983-VIII від
23.03.2017 (про підвищення рівня корпоративного управління в АТ), у термін, не пізніше
ніж через 25 робочих днів з дня отримання цього повідомлення, суспільству необхідно
затвердити ціну обов'язкового продажу акцій ...", - зазначено в повідомленнях на сайті ПрАТ
у суботу. Згідно з документами, усі ПрАТ отримали відправлені 1 березня повідомлення
Barlenco 2 березня. У них уточнюється, що "Метінвест" належить 4 млрд 67 млн 118,163 тис.
акцій або 94,74401% "Азовсталі", 12 млрд 287 млн 452,297 тис. акцій або 99,322555% ММК
ім. Ілліча 1 млрд 183 млн 585,257 тис. акцій або 99,75098% ЦГЗК, 2 млрд 753 млн 197,52 тис.
акцій або 99,767067% ІнГЗК, 2 млрд 235 млн 791,021 тис. акцій або 96,41901% Північний
ГЗК. Додана до повідомлення структура власності Barlenco Ltd та її афілійованих осіб не
опублікована ні в системі розкриття НКЦПФР, ні на сайті жодного з ПрАТ. Акції "Азовсталі"
на "Українській біржі" станом на 2 березня котирувалися за курсом: купівля - 1,005 грн,
продаж - 1,19 грн, курс останньої угоди - 1,12 грн. Як повідомлялося, акції Північного,
Центрального, Інгулецького ГЗК, а також Маріупольського металургійного комбінату ім.
Ілліча 1 липня 2016 р. було вилучені із біржового списку УБ у зв'язку зі зміною типу
акціонерних товариств на приватне (ПрАТ) з публічного (ПАТ). Водночас акції
Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча в січні 2018 року були знову заведені
на ринок з ініціативи учасників ринку. Остання угода з акціями Маріупольського
меткомбінату ім. Ілліча відбулася на УБ 23 лютого 2018 року за курсом 0,1 грн за шт.
Останні угоди з акціями Північного і Центрального ГЗК була укладені на УБ перед їх
вилученням з біржового списку - 30 червень 2016 року по курсу 3,4998 грн за шт. і 2,621 грн
за шт. відповідно. Раніше в 2017 році Україна імплементувала вимоги Директив ЄС щодо
реформи фондового ринку, прийнявши зміни до закону "Про акціонерні товариства", які
вступили в силу 4 червня і законодавчо закріпили механізми виведення з обігу на фондових
біржах паперів квазі-громадських організацій підприємств, зокрема через squeeze-out і sellout. Squeeze-out передбачає право особи (осіб, що діють спільно), який став власником 95%
акцій і більше, здійснювати примусовий викуп акцій у міноритарних акціонерів.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

Российская группа Evraz (Евраз) в настоящее время сохранила лишь
один украинский актив – днепровскую транспортную компанию ЕвразТранс
Украина. Об этом заявил вице-президент группы Евраз, руководитель
дивизиона Украина Денис Новоженов.
"У Евраз-Украина остался один актив - ЕвразТранс Украина, которая занимается
перевозками, в том числе до настоящего времени обеспечивает Сухую Балку. Хорошая
компания, и с ней мы остаемся в Украине", - сказал он. Евраз больше не владеет акциями
Южкокса. "А намерения акционеров не комментирую", - сказал Новоженов. У Evraz в
Украине было три крупных актива: Евраз Днепропетровский металлургический завод им.
Петровского, Евраз Южкокс и Евраз-Сухая Балка в Кривом Роге. Однако в мае 2017 года
Evraz Group S.A. подписала соглашение о продаже Kadish Limited (головная компания Евраз
Сухая Балка) компании Berklemond Investments Ltd, которая входит в состав DCH Group
украинского бизнесмена Александра Ярослаского. Цена продажи Евраз-Сухая Балка
составила $110 млн без учета долга. Сумма должна была выплачиваться несколькими
траншами: $25 млн Евраз получил после подписания соглашения о продаже, остаток - до 31
декабря 2017 года. Также Evraz еще летом прошлого года начал рассматривать
возможность продажи Евраз Южкокса в Украине. Уже в декабре Evraz перевел акции
последней с нидерландской компании Palmrose B. V., являющейся ее 100%-ной "дочкой", на
кипрскую компанию Dashuria Ltd (подконтрольна Evraz, согласно информации на сайте
группы). Кроме того, в конце сентября 2017 года компания Металлотехника в Кривом Роге,
которая входила в группу Evraz и владела 25,8% акций Южного горно-обогатительного
комбината (Кривой Рог), вышла из состава акционеров предприятия. В ноябре 2017 года
Evraz передала кипрской компании Drampisco 97,7% акций Евраз ДМЗ, которые ранее
находились во владении нидерландской компании Palmrose B.V. А в марте 2018-го стало
известно, что Евраз продал украинский Днепровский металлургический завод за $106 млн
компании Senalior Investments, которая входит в DCH Александра Ярославского. Оплата
пройдет в несколько этапов: первоначальный взнос в размере $25 млн будет сделан в
течение пяти рабочих дней после подписания договора купли-продажи, оставшаяся сумма
выплачена не позднее 15 декабря 2018 года. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (ЗАЛІЗО, МАРГАНЕЦЬ, ХРОМ) [ГЗК]

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компания "Метинвест" намерен ликвидировать
"Донецккокс" как юрлицо на НКТ

В январе Ferrexpo экспортировала более
920 тыс. тонн окатышей

26.02.2018

27.02.2018

По данным ГП "Укрпромвнешэкспертиза", в январе 2018 г. компания
Ferrexpo отправила на экспорт 921,8 тыс. тонн железорудных окатышей. Об
этом пишет портал minprom.ua
В частности, Полтавский ГОК отправил 875,3 тыс. тонн железорудных окатышей,
Еристовский ГОК 46,5 тыс. тонн. Экспорт производился в страны Европы, а также Японию,
Корею и Китай. В то же время входящий в состав группы "Северсталь" "Карельский
окатыш" отправил на экспорт 447 тыс. тонн окатышей. Группа "Метинвест" в январе
экспортировала 345,7 тыс. тонн окатышей (Центральный ГОК - 218,0 тыс. тонн,
СеверныйГОК - 127,7 тыс. тонн). Группа "Металлоинвест" экспортировала 306,2 тыс. тонн
окатышей (Михайловский ГОК – 217,4 тыс. тонн, Лебединский ГОК – 88,8 тыс. тонн). Группа
ЕВРАЗ, в частности Качканарский ГОК (Россия), экспортировала 68,7 тыс. тонн окатышей.
За этот же период Полтавский ГОК произвел 904,5 тыс. тонн окатышей. Производство
Михайловского ГОКа составило 1224,5 тыс. тонн окатышей, "Карельского окатыша" - 935
тыс. тонн, Северного ГОКа – 836,2 тыс. тонн, Качканарского ГОКа - 568,3 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
ЗЖРК выплатит 850 млн грн.
дивидендов

Горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" намерена
ликвидировать
ЧАО
"Донецккокс",
находящееся
на
временно
неконтролируемой территории Украины (НКТ), как юридическое лицо.
Согласно официальному объявлению о проведении годового собрания акционеров
29 марта, вопросы прекращения деятельности общества как юридического лица путем его
добровольной ликвидации, прекращения полномочий руководителя предприятия и
создания ликвидационной комиссии внесены в повестку дня. В приложении к повестке
приводятся основные показатели деятельности предприятия, в соответствии с которыми
ЧАО "Донецккокс" по итогам работы в 2017 году сократило чистый убыток в 11,5 раза по
сравнению с предыдущим годом - до 2,504 млн грн с 28,696 млн грн. Нераспределенная
прибыль общества к концу прошлого года составила 30,302 млн грн. За прошлый год
"Донецккокс" сократил текущие обязательства на 84,6% - до 24,392 млн грн, при этом
долгосрочные обязательства отсутствуют, как и в предыдущем году. Дебиторская
задолженность снизилась на 49,7%, до 97,311 млн грн. Согласно документу, активы
предприятия в 2017 году снизились на 56,7% - до 116,966 млн грн, в том числе основные
средства снизились до нуля с 32,201 млн грн в 2016г. ЧАО "Донецккокс" специализируется
на производстве доменного кокса, каменноугольной смолы, сульфата аммония. ...
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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Акционеры Запорожского железорудного комбината (ЗЖРК,
Днепрорудное, Запорожская обл.) на собрании 30 января решили выплатить
850 млн грн. дивидендов. Об этом говорится в сообщении предприятия.
Срок выплаты дивидендов - с 20 марта до 27 июля 2018 года. Как сообщалось,
акционеры Запорожского железорудного комбината намерены рассмотреть вопрос о
выплате 850 млн грн. дивидендов за 2014 год. Собрание акционеров было созвано
компанией Minerfin (Словакия). Сообщалось, что из чистой прибыли предприятие
планирует направить на выплату дивидендов 850 млн грн. (7,6 грн. за акцию), а 279,124
млн грн. планирует оставить нераспределенными. В 2016 году Запорожский железорудный
комбинат, согласно национальным стандартам бухгалтерского учета, увеличил чистую
прибыль на 87,19%, или на 202,364 млн грн., до 434,449 млн грн. по сравнению с 2015
годом. При этом в 2016 году предприятие сократило чистый доход на 19,78%, или на 450
млн грн., до 2,725 млрд грн., по сравнению с 2015 годом. ЗЖРК производит товарную
железную руду на Южно-Белозерском и Переверзевском месторождениях. 51,17% акций
ЗЖРК принадлежит компании Minerfin (Словакия), 29,5% - комбинату "Запорожсталь" и
19,06% - компании KSK Consulting (Чехия).
Читать полностью >>>
По материалам mig.com.ua
ЮГОК за 2 мес. незначительно сократил
производство концентрата

27.02.2018

Private limited company Metinvest B. V. (Роттердам, Нидерланды)
увеличила долю в ЧАО "Авдеевский коксохимический завод" (АКХЗ,
Донецкая обл.), входящем в группу, до 94,6003% уставного капитала.
Как сообщил АКХЗ в системе раскрытия информации НКЦБФР со ссылкой на
полученные 23 февраля данные ПАО "Национальный депозитарий Украины", Metinvest B. V.
по состоянию на 19 февраля 2018 года увеличил свой пакет после приобретения акций на
вторичном рынке. При этом доля Metinvest B. V. в общем количестве голосующих акций
общества составила 95,1176% (184 млн 529,788 тыс. шт. голосующих акций). АКХЗ входит в
группу "Метинвест", основными акционерами которой являются донецкое ЧАО "Систем
Кэпитал Менеджмент" (71,24%) Рината Ахметова и группа компаний "Смарт-холдинг"
(23,76%) Вадима Новинского. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы
"Метинвест". Уставный капитал ЧАО "АКХЗ" - 485,750 млн грн, номинал акции - 1,76 грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Официально: Evraz продал «Южкокс»
за $63 млн.
01.03.2018

03.03.2018

В январе-феврале 2018 г. Южный горно-обогатительный комбинат
(ЮГОК) сократил производство концентрата по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 1%, до 1,969 млн. т.
При этом, согласно сообщению, объем производства агломерата снизился на 14%, до
219 тыс. т. В феврале 2018 года ЮГОК уменьшил производство концентрата в годовом
исчислении на 2,7%, до 915,7 тыс. т, тогда как агломерата нарастил на 18,2%, до 159,6 тыс.
т. ПАО «Южный горно-обогатительный комбинат» (г. Кривой Рог, Днепропетровская
область) является одним из основных производителей железорудного сырья – концентрата
и агломерата – в Украине. В 2017 году комбинат произвел 12 269,8 тыс. т концентрата.
Объем производства агломерата за этот же период составил 1 858,5 тыс. т.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Японская и австрийская компании планируют
инвестировать в КГОКОР
06.03.2018

Японская и австрийская компании заинтересованы в капитальных
инвестициях в Криворожский горно-обогатительный комбинат окисленных
руд (КГОКОР), сообщило Министерство экономического развития и
торговли Украины.
"Группа компаний разработала новую технологию переработки окисленных руд и
заинтересована в строительстве комплекса переработки на базе КГОКОР", - говорится в
публикации МЭРТ. Первый вице-премьер Степан Кубив отметил важность привлечения к
строительству комплекса на базе КГОКОР украинских строительных и машиностроительных компаний. Об интересе Kobe Steel к КГОКОР сообщалось еще во второй половине
прошлого десятилетия. В частности, в марте 2009 г. во время поездки бывшего тогда
министром промполитики Украины Владимира Новицкого в Японию был подписан
меморандум между Минпромполитики, Kobe Steel и австрийской Hares Engineering о
сотрудничестве по рассмотрению вопроса внедрения технологии ITMk3 (технологии
прямого восстановления железа третьего поколения, Ironmaking Technology Mark Three) на
КГОКОРе. Планировалось создать рабочую группу по подготовке конкретных предложений.
Строительство КГОКОРа (Долинская Кировоградской обл.) было начато в 1985 году. После
распада СССР его правопреемником стала Украина. При этом в мае 2007 года Словакия
отказалась от участия в проекте завершения строительства комбината, однако изъявила
желание получить в рамках расчетов за свою долю денежные средства или товары. Ранее
Румыния также заявляла об отсутствии заинтересованности в дальнейшей достройке
КГОКОРа и намерении вернуть свои инвестиции. По данным Фонда госимущества Украины,
задолженность страны по КГОКОРу по состоянию на 1 января 2007 года перед Румынией
составляла $353 млн, Словакией - $115,1 млн, Болгарией - $1,4 млн, Германией - $47,34 млн.
Общая задолженность - $517,43 млн. Общий объем инвестиций, необходимых для
завершения строительства и ввода в эксплуатацию КГОКОРа, по предварительным
данным, тогда оценивался в $800 млн. В начале февраля 2017 года в Верховную Раду был
внесен законопроект о достройке КГОКОР, предполагающий привлечение инвестора "Украинской металлургической корпорации" (УМК, Киев) - с целью введения в
эксплуатацию первой очереди предприятия в течение пяти лет, а всего комплекса - за 10
лет. Согласно данным авторов законопроекта, по состоянию на 1 января 2017 года при
строительстве объектов КГОКОР выполнены работы на сумму $1,649 млрд, в том числе
стоимость украинской доли незавершенного строительства составляет $884,1 млн.
Ориентировочно общий объем капвложений в завершение строительства с
перепрофилированием части мощностей КГОКОР оценивался авторами законопроекта в
$500 млн, а необходимый объем инвестиций для строительства первого пускового
комплекса - не более $150 млн. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Компания "Метинвест" увеличил долю в Авдеевском
коксохимическом заводе

Российская горно-металлургическая компания Evraz продала
94,96% акций украинского коксохимического завода «Южкокс». Об
этом сообщает портал uaprom.info
Согласно отчету компании, сделка была закрыта 19 декабря 2017 года, ее стоимость
составила $63 млн. с учетом $16 млн. предварительного платежа, полученного еще в 2016
году. При это имя покупателя не разглашается. Именно с этой даты данный актив уже не
входит в группу Evraz. При этом Evraz признал убыток от продажи «Южкокса» в размере
$91 млн., включая $132 млн. кумулятивных потерь от курсовых разниц. Кроме того, в
отчете отмечается, что компания в 2017 году завершила продажу других непрофильных
активов, в частности, украинского ГОКа «Сухая Балка» и Находкинского морпорта.
Напомним, что Evraz в мае 2017 года начал процедуру продажи «Сухой Балки» группе DCH
Group Александра Ярославского. Планировалось, что сделка будет закрыта до конца
прошлого года. В то же время, согласно отчету, Evraz по состоянию на 31 декабря 2017 года
получил за ГОК только $94 млн. из положенных $109 млн. Компания утверждает, что ей
недоплатили $15 млн. от суммы сделки плюс $3 млн. дивидендов. При этом Evraz ожидает,
что покупатель выполнит свои обязательства в 1 квартале 2018 года. Кроме того, Evraz
подтвердил, что получил $556 млн. убытков от продажи ГОКа«Сухая Балка».
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

Evraz продает "Днепровский металлургический завод"
Ярославскому за $106 млн
01.03.2018

Evraz продает украинский "Евраз - Днепровский металлургический
завод" ("Евраз-ДМЗ") приблизительно за $106 млн. Об этом со ссылкой на
Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Дочерняя компания Evraz Fegilton Ltd. в четверг подписала соглашение о продаже
своей доли в Drampisco компании Senalior Investments (входящей в DCH бизнесмена
Александра Ярославского), говорится в сообщении Evraz. До недавнего времени у Evraz в
Украине было три основных актива: ЧАО "Евраз - Днепровский металлургический завод
(ДМЗ)" (Днепр), "Евраз Южкокс" и ЧАО "Евраз - Сухая Балка" (Кривой Рог
Днепропетровской обл.), приобретенное в марте текущего года группой DCH бизнесмена
Александра Ярославского. При этом Фролов обратил внимание, что компания не планирует
продавать "Евраз-ДМЗ": "Актив работает хорошо, мы видим потенциал для роста
добавленной стоимости". "Евраз-Южкокс" в январе-октябре 2017 года снизил выпуск кокса
на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 461 тыс. тонн. Завод в
2016 году, в частности, произвел 522,923 тыс. тонн доменного кокса, тогда как в
предыдущем году - 504,7 тыс. тонн. Завод "Евраз ДМЗ" (ранее ПАО "Евраз ДМЗ им.
Петровского") расположено в Днепре и является одним из ведущих производителей чугуна,
стали и проката. Потребителями продукции являются более 44 стран. На предприятии
трудятся около шести тысяч человек. Преимуществом ДМЗ является близость к портам
Черного моря. В 2016 году завод произвел 1,068 миллиона тонн чугуна, 1,057 миллиона
тонн стали и 889 тысяч тонн проката. Evraz plc - крупная вертикально интегрированная
металлургическая и горнодобывающая компания. Включает предприятия в России, США,
Италии, ЮАР, Украине. Крупнейшие бенефициары группы - Роман Абрамович, Александр
Абрамов и Александр Фролов.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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АМК за два месяца на двух домнах произвел
16 тыс. т чугуна

Украинская компания построит
завод в Израиле
02.03.2018

Алчевский металлургический комбинат с начала этого года выплавил
более 16 тыс. тонн чугуна и запускается поэтапно, заявил так называемый
«министр промышленности» террористической «ЛНР» Дмитрий Божич
«Уже функционируют две доменных печи, выплавка уже происходит, выплавлено
более 16 тыс. тонн чугуна. Запущены в производство две коксовые батареи – это №9 и в
раздувке находится №7. Кроме того, восстановлено производство агломератов. На сегодня
уже осуществляется отгрузка потребителям чугуна», – сказал он. «Министр» утверждает,
что Алчевский металлургический комбинат запускают поэтапно и поэтапно расширяют
штат, но число трудоустроенных работников не назвал. «Поэтапный запуск производственных мощностей, соответственно, и поэтапно набираются люди для работы», – заявил
Божич. В декабре 2017 года украинская корпорация «Индустриальный союз Донбасса» дефакто утратила эффективный управленческий контроль над алчевскими производственными активами и офисными помещениями. По неофициальной информации, контроль над
АМК был захвачен абхазской ЗАО «Внешторгсервис», которую связывают с беглым Сергеем
Курченко. При этом так называемое «министерство юстиции» «ЛНР» объяснило
регистрацию филиала «АМК Внешторгсервис» в хакерской атакой на их сайт.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Пов'язана з "Метінвестом" компанія оголосила про намір
примусово викупити акції "Азовсталі"

02.03.2018

Министерство экономики и промышленности Израиля сообщило о
выделении земли компании Velta Titanium, входящей в холдинговую
структуру Velta Group Global, для строительства завода по производству
пигментной двуокиси титана
Как сообщает компания, мощность завода будет составлять 40 000 тонн пигмента в
год с дальнейшим увеличением до 70 000 тонн. VGG планирует переработку собственного
титанового сырья (ильменита), которое добывает украинская «дочка» «Велта» в
Кировоградской области на Бирзуловском месторождении. Размер инвестиций составит
$150-200 млн. На первом этапе будет открыто 450 рабочих мест, на втором в общей
сложности - 600. В конце 2017 года Velta Group Global сообщила о намерении запустить R&D
центр в Украине. Завод в Израиле станет одной из платформ для тестирования разработок
украинского исследовательского центра. Площадка для завода по производству пигмента
расположена в технопарке Мишор-Ротем. Согласно законодательству Израиля, Velta
Titanium может рассчитывать на государственные дотации в размере 30% от суммы
инвестиций в рамках Закона о поддержке инвестиций. А также от 10% до 20% за
расположение завода на периферии. Также одним из преимуществ строительства в МишорРотем является близость к будущему заводу по производству аммиака, который
используется в производственной цепи завода. Начало строительства завода планируется
во втором квартале 2019 года. Запуск - в первой половине 2021 года.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

03.03.2018

Кіпрська Barlenco Ltd., афілійована з компаніями Metinvest B.V.,
Metinvest International SA і ТОВ "Метінвест холдинг", оголосила про намір
скористатися правом на примусовий викуп акцій у міноритаріїв.
"У порядку, передбаченому прикінцевими та перехідними положеннями закону
№1983-VIII від 23.03.2017 (про підвищення рівня корпоративного управління в АТ, у
термін, не пізніше, ніж через 25 робочих днів з дня отримання цього повідомлення,
товариству необхідно затвердити ціну обов'язкового продажу акцій...", – зазначено в
повідомленні ЗАТ у системі розкриття інформації НКЦПФР. Згідно з документом, ПАТ
отримало відправлене 1 березня повідомлення Barlenco 2 березня. У ньому уточнюється,
що Metinvest B.V. належить 3 млрд 160 млн 758,914 тис. акцій "Азовсталі" або 75,18456%,
Metinvest International SA – 906 млн 359,237 тис. акцій або 21,55945%, ТОВ "Метінвест
холдинг" – 12 акцій або 0,0000003%. Структура власності Barlenco Ltd і її афілійованих осіб
не опублікована ні в системі розкриття, ні на сайті "Азовсталі". Наразі акції "Азовсталі" на
"Українській біржі" котируються за курсом: купівля – 1,005 грн, продаж – 1,19 грн, курс
останньої угоди – 1,12 грн. У міноритаріїв перебуває 136 млн 881,837 тис. акцій. Раніше в
2017 році Україна імплементувала вимоги Директив ЄС стосовно реформи фондового
ринку, ухваливши зміни до закону "Про акціонерні товариства", які набули чинності 4
червня і законодавчо закріпили механізми виведення з обігу на фондових біржах паперів
квазі-публічних компаній, зокрема через squeeze-out і sell-out. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 ЛІТІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Облрада дозволила видобуток літію в
Добровеличківському районі
02.03.2018

Кіровоградська облрада надала дозвіл ТОВ «Петро-Консалтинг» на
видобування літію на ділянці «Добра» в Добровеличківському районі.
Відповідне рішення депутати ухвалили на засіданні сесії 2 березня.
«Погодити клопотання ТОВ “Петро-Консалтінг” щодо надання спеціального дозволу
на користування надрами з метою видобування літієвих руд ділянки “Добра” корисної
копалини загальнодержавного значення, розташованої на території Добровеличківського
району Кіровоградської області», – сказано у рішенні. Представники громадськості та влади
Добровеличківського району не заперечили проти надання дозволу. ТОВ «ПетроКонсалтінг» пообіцяло втілити у районі низку інвестиційних проектів: відремонтувати
дорогу, збудувати артезіанську свердловину для забезпечення школи водою, провести
поточний ремонт двох ФАПів та поліпшити матеріально-технічний стан Тернівської школи.
Видобування вестиметься закритим шахтним способом на глибині до 450 метрів. Санітарна
зона – 300 м, а потужності розташуються на відстані понад кілометр від житлової забудови.
ТОВ обіцяє створити до тисячі нових робочих місць. Ділянка «Добра» знаходиться на
території Тернівської сільради. Літій застосовують в електроніці, хімічній промисловості,
виробництві ракетного палива тощо. ТОВ «Петро-Консалтінг» зареєстроване у Києві. Його
власники – українці Олег Большаков і Микола Єсипенко. Директор – Ігор Коломієць, який,
за даними Єдиного державного реєстру, очолює ще шість підприємств.
Читати повністю >>>
За матеріалами uc.kr.ua
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

НАБУ прийшло з обшуками на Запорізький
титано-магнієвий
06.03.2018

У вівторок, 6 березня, НАБУ проводить обшуки на території ТОВ
«Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ЗТМК). Інформацію про
проведення слідчих дій підтвердили у прес-службі НАБУ.
«Детективами НАБУ у рамках розслідування раніше відкритого провадження на
ЗТМК проводяться слідчі дії – обшуки», - повідомили у прес-службі НАБУ. Що конкретно і в
зв'язку з чим детективи НАБУ шукають на підприємстві, в НАБУ не уточнили, посилаючись
на таємницю слідства. У червні 2016 р. НАБУ було відкрито кримінальне провадження за ч.5
ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним
шляхом зловживання службовим становищем) у зв'язку з нецільовим використанням
коштів, що призначалися на модернізацію виробництва ЗТМК. Слідство встановило, що
протягом 2014-2015 р. на модернізацію виробництва ЗТМК компанія-співвласник TOLEXIS
TRADING LIMITED виділила 880 млн грн. Проте директор підприємства, зловживаючи
службовим становищем, вчинив розтрату більшої частини отриманих грошових коштів
(492 млн грн), перерахувавши їх на користь третіх осіб. Кошти були спрямовані на
погашення заборгованості ЗТМК перед ВАТ «Холдингова компанія «Енергомережа», ВАТ
«Запоріжжяобленерго», ВАТ «Комерційний банк «Надра» і ТОВ «Синтез Ресурс». У ході
розслідування, в окреме кримінальне провадження були виділені матеріали, що стосуються
діяльності директора ЗТМК Володимира Сівака. У листопаді 2016 р. посадовцю було
висунуто обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального
кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем) на суму 492 млн грн. Нині матеріали цього кримінального
провадження - на розгляді в суді. ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» - єдиний
виробник губчастого титану в Європі. ТОВ створене в 2013 році державою в особі Фонду
державного майна України (володіє 51% статутного капіталу) і Кіпрською компанією
TOLEXIS TRADING LIMITED (49%), яка зобов'язалася сплатити борги ДП ЗТМК, на основі
якого було створено ТОВ ЗТМК, та інвестувати 110 млн доларів США на впровадження
передових технологій і обладнання вітчизняних і зарубіжних фірм.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 МЕТАЛОПРОКАТ

ФГВФЛ продал акции трубопрокатного завода
"Интерпайп" за 33 тыс. грн.
26.02.2018

На ПАО "Украинская биржа" состоялся аукцион по продаже активов,
учитываемых на балансе банка "Форум" и выставленных на продажу
торговцем ценными бумагами ООО "Фирма "Мотор-диллер".
По результатам аукциона были проданы акции ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский
трубопрокатный завод" в количестве 94 622 штук общей стоимостью 32,877 тыс. грн.
Компания "Интерпайп" является крупнейшим производителем труб и колес в Украине,
контролируя Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Новомосковский трубный завод и
Никопольский завод бесшовных труб "Нико-Тьюб".
Читать полностью >>>
По материалам investfunds.ua
Ахметов купує побудований
росіянами завод

Как ильменит с материковой Украины
попадает на полуостров
28.02.018

Единственное предприятие на полуострове, которое использует
ильменит в качестве сырья – завод «Крымский титан» в Армянске. Об этом
сообщает издание krymr.com
Предприятие принадлежит украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу и
управляется из Москвы. В ноябре 2016 года он утверждал, что «Крымский титан» получает
ильменит из Шри-Ланки. Корреспондент украинского Центра журналистских
расследований из Херсона Анастасия Шевченко объясняет, как украинские судовладельцы
пытаются обходить санкции. «Сначала ильменит на «Крымский титан» поставляли
контрабандой с материковой Украины, через Ильичевск. По документам груз следовал в
порт «Кавказ» в России, однако не доходил туда, перегружался на рейде на другое судно и
потом попадал в Керчь. Оформлять поставки ильменита легко, потому что он не подпадает
ни под какие запреты со стороны Украины. Нам известно, что в начале января 2018 г. судно
«Нефтерудовоз-45М» херсонской компании «Транспортный судоходный менеджмент»
перегрузило ильменитовую руду. Одессит Максим Мовчан оказался его номинальным
владельцем, а фактического мы сейчас ищем. На тот же адрес зарегистрирована еще одна
компания, чье судно, по нашим данным, также участвовало в ильменитовой схеме. По
обоим прецедентам доставку руды в Крым представители этих структур отрицают».
Анастасия Шевченко отмечает, что, согласно международному законодательству, рейд
порта, где можно перегрузить ильменит, также считается его частью, так что тот факт, что
судно не причаливало в Керчи, не отменяет нарушения санкций. ...
Читать полностью >>>
По материалам krymr.com
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Читайте також: Керівник САП наполягає на
розірванні контракту з директором ЗТМК >>>

02.03.2018

Група Метінвест має намір придбати криворізький завод Юністіл
(Unisteel) з виробництва холоднокатаного оцинкованого плоского прокату,
передає агентство Інтерфакс-Україна.
Оптово-роздрібний канал збуту продукції підприємств холдингу в Україні - компанія
Метінвест-СМЦ подала відповідну заяву до Антимонопольного комітету. Результати
розгляду, питання про який винесено на 28 лютого, на цей момент не оприлюднені. Завод
Юністіл з виробництва холоднокатаного оцинкованого плоского прокату потужністю
понад 100 тис. тонн в рік вартістю $24 млн був побудований в 2007-2010 роках. Інвестором
проекту є російська Керуюча компанія Вектрон, в яку входить виробник оцинкованої сталі російська компанія Юністад. Офіційно засновником виступає фізична особа Михайло
Антошко (Київ), що володіє 100% -ю часткою підприємства. Раніше генеральний директор
Метінвесту Юрій Риженков називав цікавими для компанії завод Юністіл в Кривому Розі, з
яким група виробляє оцинкування за давальницькою схемою, і підприємство Модуль
Україна в Переяслав-Хмельницькому, яке робить полімерне покриття рулонів Метінвесту
також за давальницькою схемою. У 2016 році завод Юністіл отримав збиток 83,6 млн грн, в
2015-м-208,5 млн грн. Виручка в 2016 році склала 93 млн грн. Метінвест - вертикально
інтегрована гірничодобувна група компаній. Основними акціонерами Метінвесту є група
СКМ Ріната Ахметова (71,2%) і Смарт-холдинг Вадима Новинського (23,8%), які спільно
керують компанією. Метінвест Холдинг - керуюча компанія групи Метінвест.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 ГУМОТЕХНІЧНА & ШИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Інтерактивне навчання для молодих
спеціалістів «Київгуми» в дії

Средняя заработная плата на ПХЗ должна быть
не менее 30 тыс. грн.

21.02.2018

28.02.2018

С 1 января 2018 г. НПО «Павлоградский химический завод» вышел из
подчинения Национального космического агентства Украины (НКАУ) и
перешел под управление Минэкономики (МЭРТ).
Сейчас это переподчинение документально оформляется. По мнению гендиректора
предприятия Леонида Шимана, такое решение Кабмина даст возможность оптимизировать
процесс управления заводом, и в результате сделать его работу еще более эффективной.
Руководитель ПХЗ не скрывает, что в последние годы сотрудничество с Национальным
космическим агентством не складывалось, и экономических успехов предприятию удалось
достичь, скорее, вопреки, а не благодаря помощи НКАУ. О результатах работы
Павлоградского химзавода за последние 19 лет, реализации программы по утилизации
ракет SS-24, создании Hi-Tech технологий, которые позволяют предприятию с оптимизмом
смотреть в будущее, Леонид Шиман рассказал в интервью ИА «МОСТ-ДНЕПР». Леонид
Шиман стал руководителем Павлоградского химзавода в 1999 году. Тогда предприятие уже
занималось программой утилизации ракет стратегического назначения SS-24. На тот
момент действовала программа, утвержденная Указом Президента в 1997 году, которой
было предусмотрено строительство и реализация комплекса по утилизации твердого
ракетного топлива на базе Павлоградского химзавода. До этого 130 жидкотопливных ракет
SS-19 были утилизированы на территории Южного машиностроительного завода, а 54
твердотопливные ракеты были разобраны и хранились на площадях ЮМЗ и ПХЗ. Чтобы
работа велась в одном едином комплексе, было принято решение переподчинить завод из
Министерства машиностроения Национальному космическому агентству Украины.
Читать интервью полностью >>>
По материалам most-dnepr.info
На НВП «ЗОРЯ» підвищується залученість персоналу
в процеси безперервних поліпшень
28.02.2018

На хімічному підприємстві відбулося засідання експертної комісії з
розгляду проектів з економічним ефектом. Про це повідомляє прес-служба
НВП «ЗОРЯ» на сайті заводу.
Перші три пропозиції з енергозбереження, поліпшення виробничого процесу та
оптимізації внутрішніх залізничних перевезень прийняті до впровадження. Автори даних
ідей і пропозицій отримають грошові премії. «Проект «Виробництво без втрат» стартував
на підприємстві у 2017 р. Протягом року було подано близько 150 пропозицій щодо
поліпшення умов праці, зменешння втрат і підвищення ефективності виробничих процесів.
Реалізовані і мають позитивні результати більше половини пропозицій. У 2018 році вже
подано 30 пропозицій, які знаходяться на стадії економічних розрахунків і підтвердження
доцільності їх впровадження. Ми плануємо продовжити впровадження системи
бережливого виробництва в нових масштабах», - прокоментував генеральний директор
НВП «Зоря» Олександр Чернецов. Відзначимо, що за підсумками 2017 р. найбільш
активними в раціоналізаторській діяльності були колективи теплосилового цеху,
виробництва 2 і цеху 7. Абсолютним лідером з подачі новаторських пропозицій стали
співробітники виробництва 4. Вдзначимо, сьогодні ТОВ НВП «Зоря» - сучасне підприємство,
що динамічно розвивається. В Україні не існує виробничих потужностей, здатних створити
подібний асортимент продукції у рамках одного виробництва. На базі підприємства
функціонують: виробництво з переробки сирого бензолу; установки нітрування: бензолу
для отримання нітробензолу, бензойної кислоти для отримання 3, 5 – ДНБК; блок
отримання слабкої азотної кислоти; блок концентрування сірчаної кислоти; виробництво
промислових вибухових речовин; виробництво хімічних засобів захисту рослин;
виробництво ізомерів ДНТ і МНТ; виробництво карбамідоформальдегідних і фенолформальдегідних смол; виробництво полімерних виробів; ділянка з виготовлення фторопластового обладнання; ділянка з виготовлення нестандартного обладнання; ливарна ділянка…
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби НВП «ЗОРЯ»
 АЗОТНА & АМІАЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ПАО «Днепразот» накопило миллиардный долг
за аммиак перед «Укрнафтой»
05.03.2018

Долг «Днепразота» перед «Укрнафтой» за аммиак на конец февраля
2018 г. составляет порядка 1 млрд грн. Об этом говорится в материалах
судебного дела, которым химпредприятие получило рассрочку на оплату
другого долга перед одним из структурных подразделений «Укрнафты».
«У «Днепразота» существует крайне существенная и непогашенная задолженность
за купленный аммиак, что использовался им для производства продукции… Указанная
миллиардная задолженность перед «Укрнафтой» была рассрочена и продолжает
погашаться только и благодаря усилиям коллектива предприятия и полученным доходам
от текущей деятельности», - говорится в судебном документе. «Днепразот» заявляет, что
долги перед «Укрнафтой» за аммиак сформировались из-за неплатежей его контрагентовнерезидентов за химическую продукцию в 2014-2015 гг., которые составляют более $29
млн. Задолженность «Днепразота» за аммиак перед «Укрнафтой» никогда не была
предметом судебного разбирательства, поэтому ни точный размер задолженности, ни
условия рассрочки официальной на данный момент не известны. Помимо долга перед
самой «Укрнафтой» за аммиак, «Днепразот» имеет также долги перед ее структурной
единицей - НГДУ «Полтаванефтегаз» как уполномоченного лица договора СД с Momentum.
Один из них касается аванса за карбамид в размере 240 млн грн, перечисленного еще в
2015 г. 18 января 2018 г. «Днепразот» первую часть долга в размере 20,2 млн грн и получил
рассрочку оплаты оставшихся 220 млн на 10 месяцев. Также у завода числится долг перед
НГДУ за природный газ, купленный в 2015 г. Исходя из судебных документов, размер
просроченного долга на начало этого года составляет как минимум 11 млн грн. Как
сообщал enkorr, благодаря схеме реализации природного газа для выпуска аммиака на
заводе «Днепразот» из «Укрнафты» только в 2017 году было выведено несколько
миллиардов гривен. В результате обработки данных за шесть месяцев 2017 г. и январь
2018 г. стало известно, что «Укрнафта» реализовывала аммиак на 20-50% дешевле
рыночных цен, недополучая десятки миллионов гривен в месяц. За исследованные 7
месяцев упущенная выгода «Укрнафты» на продаже аммиака составила 873 млн грн.
Соответственно суммарные потери в 2017 г. могут достигать 2 млрд грн. Несмотря на
просроченный долг за аммиак, в конце декабря 2017 г. «Укрнафта» продлила соглашение с
«Днепразотом» и продолжила в январе продавать ему аммиак с дисконтом в 25%. При этом
глава компании Марк Роллинс заявляет, что «Укрнафта» продает «Днепразоту» аммиак по
рыночным ценам….
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
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Компанія «Київгума» з розвитком підприємства приділяє більше
уваги розвитку компетентності міжособистісної і професійної поведінки в
спілкуванні нашого персоналу з партнерами.
З початку року на черзі учбових заходів 2 лютого був розпочатий тренінг для
менеджерів відділу збуту та фахівців з методів розширення ринків збуту. Бізнес-тренінг
розроблений і проводиться зовнішнім тренером, консультантом і керівником центру
«Мастерская продаж». Досвідчений спеціаліст центру з 2011 року проводить командні
тренінги для продавців та початківців, для працівників інтернет-магазинів, а також
керівників підрозділів. Протягом місяця слухачі курсу будуть мати можливість зустрітися з
тренером для закріплення, коригування, відповідей на питання, що допоможе їм у
вирішенні складних ситуацій.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ТОВ «Київгума»

 СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ ЗІ СКЛА)

Лисичанське підприємство - лідер промислової переробки
скла в Україні та за її межами
21.02.2018

Підприємство є одним з провідних підприємств промислової
переробки скла в Україні та за її межами. Про це повідомляє прес-служба
Асоціації підприємств скляної промисловості «Скло України».
Діяльність ТОВ «ЛІЗИНГ ІНВЕСТ» спрямована на формування нових напрямків в
переробці, постійне покращення виробничо-технічної бази, розробку інноваційних рішень
в переробці скла на основі поєднання висококласного обладнання і сучасних технологій.
Виробництво має можливість виготовляти наступні види продукції: великогабаритне
срібне дзеркало; енергозберігаюче скло (низькоемісійне скло з м'яким покриттям);
сонцезахисне скло з м'яким покриттям; мультифункціональне скло; декоративне скло з
кольоровим цифровим друком; скло безпечне загартоване пласке; гнуте загартоване скло моліроване скло; ламіноване скло; скло безпечне загартоване пласке з шовкографією; скло
з лакофарбовим покриттям. Наявність повного циклу переробки скла, розвиненої системи
логістики та власних складських приміщень дозволяє надавати клієнтам повний комплекс
продуктів і послуг високої якості. Продукція повністю сертифікована заводом-виробником і
відповідає всім необхідним стандартам.
Читати повністю (скло) >>>
За матеріалами прес-служби Асоціації «Скло України»

 АБРАЗИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компанія «Клінгспор» перемістить із Франції на Львівщину
частину виробництва
02.03.2018

Німецька компанія Klingspor Ag перемістить на територію Львівської
області більшу частину свого виробництва. Про це повідомляє прес-служба
ЛОДА, передає портал новин 032.ua
Підприємство «Клінгспор» є провідним виробником абразивних матеріалів з
представництвом у майже 40 країнах. Продукція компанії багато років використовується в
металообробній, деревообробній промисловості, будівництві та інших галузях, та завдяки
своїй високій якості користується попитом як на європейському, так і на українському
ринках. Лише за останні чотири роки діяльності на Львівщині підприємство інвестувало в
завод понад 7 мільйонів євро. На сьогодні компанією збудовано виробничі, складські та
адміністративні приміщення загальною площею 6,7 тис.м.кв. (м. Великі Мости, Сокальський
район), та працевлаштовано понад 200 людей. І вже в цьому році планується переміщення
частини виробничих потужностей з Франції в Україну.
Читати повністю >>>
За матеріалами 032.ua

 КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Одесити виграли в запорожців 74 мільйони
на кабелі для обленерго росіян
03.03.2018

ПрАТ «Кіровоградобленерго» 27 лютого за результатами тендеру
замовило ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель»
кабельно-провідникової продукції на 74,39 млн грн.
До березня 2019 р. поставлять 240 найменувань кабелів і проводів виробництва ПАТ
«Одескабель», ПАТ «Завод «Південькабель», ПрАТ «Азовкабель», ТОВ «Виробниче
підприєство «Акватон», ТОВ «Камський кабель» (РФ). Найбільше коштів припадає на
проводи ASXsn та АС і кабелі АСБл різного перерізу, повідомляється у системі «Прозорро».
Провід ASXsn 4-120,0 коштує 222 грн./м. Днями «Одескабель» продав його ПАТ
«Одесаобленерго» за такою ж ціною, а рік тому на 10% дешевше – по 201 грн./м. Провід
ASXsn 4х35 коштує 74 грн./м. У листопаді 2017 року ЛКП «Львівсвітло» купило його в іншої
фірми принаймні в півтора рази дешевше – по 45 грн./м. Кабель АСБл 3х185(ож)-10
замовили по 774 грн./м, що відповідає нещодавній ціні для «Одесаобленерго». Натомість У
жовтні 2017 року КП «Запоріжелектротранс» купило його в іншої фірми на чверть дешевше
– по 633 грн./м. Кабелі АС-35/6,2, АС-50/8 та АС-95/16 обійшлись у 107 грн./кг. Раніше у
лютому «Одесаобленерго» купило їх у цієї ж фірми на 20% дешевше – по 89 грн./кг, а рік
тому на третину дешевше – по 80 грн./кг. Ціна угоди на 3% нижча від очікуваної вартості
закупівлі в 76,57 млн грн. Фірмою «ТД Одеського кабельного заводу «Одескабель»
володіють родини екс-депутата Одеської облради Дмитра Іоргачова та Миколи Меркулова.
Останні двоє увійшли до рейтингу найбагатших одеситів за версією «Forbes». Єдиним
конкурентом переможця було запорізьке ТОВ «Виробниче підприємство «Електротехніка»
Анатолія Запорожця, Петра Лисака та Ігоря Драгомерецького. Останній також керує ТОВ
«Кібернетичні системи», яке через ТОВ «РКЛМ» належить Катерині Клименко.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Харьковский "Завод Фрунзе" вышел
на рынок Румынии

Машиностроители заинтересованы в господдержке экспорта:
Итоги конференции в Днепре
01.03.2018

Производители заинтересованы в развитии внутреннего рынка и
государственной поддержке экспорта машиностроительной продукции как
основы для роста ВВП страны.
Об этом в ходе конференции «Технологии и тренды машиностроительной отрасли»,
которая прошла на базе «Интерпайп НТЗ» заявил директор по финансам и экономике
«Интерпайп» Денис Морозов. Участниками мероприятия стали украинские машиностроители различных профилей, включая аграрный, железнодорожный и энергетический
секторы. Конференцию посетили представители ООО «Гидросила-Тетис», ГАХТ «Артем»,
ООО «Велес Агро ЛТД», ПАО «Днепропетровский агрегатный завод», ООО «ДТЭК ЭНЕРГО»,
ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», «ТММ-Энергострой Менеджмент», ООО
«Гулбур-Сервис». Организатором конференции выступила украинская промышленная
компания «Интерпайп» – поставщик труб специального назначения для производства
транспортных средств, гидроцилиндров, подшипников, парогенераторов, прецизионных
деталей. В 2017 г. 10% поставок труб компании на украинский рынок (порядка 14 тыс. т)
пришлось на потребности отечественных машиностроителей различных профилей – от
строительства сельхозтехники до горно-шахтного оборудования. Общая доля продукции
машиностроительного назначения в структуре трубных продаж компании в 2017 г.
составила более 12%. «Машиностроительная отрасль генерирует добавленную стоимость.
Производя технологичный готовый продукт, машиностроители выступают движущей
силой для других отраслей промышленности. Мы все заинтересованы в развитии внутреннего рынка и государственной поддержке экспорта машиностроительной продукции как
основы для роста ВВП страны. Поэтому одна из главных целей сегодняшней встречи –
обсудить проблемы отрасли и направления нашего сотрудничества», - сказал Морозов.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Глава «Укроборонпрома» назначил
двух новых замов
03.03.2018

Глава государственного концерна (ГК) «Укроборонпром» Павел Букин
ввел в состав менеджмента двух новых заместителей гендиректора. Об этом
сообщает портал uaprom.info
Первым заместителем назначен Сергей Омельченко, заместителем по авиастроению
и производству - Юрий Шуть, сообщил источник в госконцерне. По его данным, Омельченко
и Шуть назначены на должности приказом от 27 февраля. Омельченко - выпускник
Академии СБУ по специальности «Правоведение», имеет опыт работы на руководящих
должностях в украинских и международных компаниях. С сентября 2017 г. и до последнего
назначения - советник гендиректора, директор юридического департамента госкомпании
«Укрспецэкспорт». Шуть с мая 2013 года и до последнего времени занимал должность
гендиректора - председателя правления госпредприятия «Завод Электротяжмаш»
(Харьков). Ранее работал главным инженером ЗАО «Харпластмасс», возглавлял ОАО
«Харьковский подшипниковый завод». К настоящему времени у главы госконцерна в
общей сложности восемь заместителей, включая двух новоназначенных. Отметим,
государственный концерн «Укроборонпром» - объединение предприятий обороннопромышленного комплекса Украины под государственным управлением. В состав
концерна входят предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность в сфере
разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения,
военной и специальной техники и боеприпасов, а также принимают участие в военнотехническом сотрудничестве с иностранными государствами. Предприятия-участники
Концерна группируются по пяти основным направлениям деятельности и продукции:
авиастроения и авиаремонта; высокоточных вооружений и боеприпасов; бронетанковой,
автомобильной, инженерной и специальной техники; судостроения и морской техники;
радиолокации, радиосвязи и систем ПВО.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Завод «Електроважмаш» завершує виготовлення
двигунів для «Богдан Моторс»
07.03.2018

На
сьогодні
фахівці
«Електроважмашу»
працюють
над
виготовленням 20 тягових асинхронних електродвигунів АД-903 для
тролейбусів компанії «Богдан Моторс». Завершити роботи планується до
кінця березня 2018 р.
Виконання контракту між заводом «Електроважмаш» та АК «Богдан Моторс»
знаходиться на активній стадії, завдяки плану пріоритетних дій до 2020 р, затвердженого
Кабміном, до якого приєдналося Мінекономрозвитку України. Всього до кінця 2018 р.
планується виготовити і поставити замовнику 40 таких електродвигунів. Відзначимо, в
2017 р. ДП "Завод "Електроважмаш" збільшив чистий прибуток з 6,3 до 8,5 млн.грн., на 35%
у порівнянні з 2016 роком. Обсяг реалізованої продукції склав майже 1,5 мільярда грн. Доля
експортних поставок - 90% усіх продажів. З жовтня 2017 року тарифні ставки і оклади
співробітників заводу підвищено на 38%. За останній рік підприємство успішно пройшло
ряд комплексних перевірок і завершило аудит фінансової звітності за 2016 рік за участю
міжнародної аудиторської компанії BDO. З 2018 року "Електроважмаш" проходитиме аудит
щорічно. За 2017 рік завод погасив кредити у банках на загальну суму близько 24 млн. грн і
продовжить їх виплату в 2018 р. При цьому позикові кошти не залучалися. "Сума укладених
в 2017 р. контрактів склала більше 3,5 млрд. грн., у тому числі, на реконструкцію Канівської
і Київської станцій, участь у будівництві 4-го блоку Дністровської ГАЕС, виготовлення
турбогенератора для бенгальської ТЕС "Сіддірганч". Окрім цього, завод виграв тендер на
реконструкцію устаткування Середньодніпровської та Дніпровської станцій. Роботи над
цими проектами триватимуть до 2018 р.",- відзначив в. о. директора заводу Дмитро Костюк.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби заводу «Електроважмаш»
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Харьковское предприятие «Завод Фрунзе» впервые вышел со своей
продукцией на рынок Румынии, выиграв тендер у нескольких европейских
производителей. Об этом сообщили в пресс-службе завода.
Предприятие уже начало отгрузку заборов заказчику, одной из румынских
промышленных компаний, которая выбрала для ограждения около 3 га своей территории
заборы харьковского производства. Заказ получен после тендера, в котором принимали
участие польские, немецкие производители и «Завод Фрунзе». «Румыния у нас
ассоциируется со страшным графом Дракулой, но мы надеемся, что свой кусочек рынка
здесь откусим», - отметил председатель правления «Завода Фрунзе» Александр Василенко.
Как сообщалось, в последнее время «Завод Фрунзе» участвует в ряде европейских
профильных выставок. В феврале он представил продукцию на выставке «Будма» в
Польше, в апреле планирует принять участие в экспозиции в немецком Дюссельдорфе.
Читать полностью >>>
По материалам glavnoe.ua
На «АзовЕлектроСталь» пояснили, чому працюють без газоочисного
фільтра попри відсутність дозволу
02.03.2018

Маріупольське
підприємство
«АзовЕлектроСталь»
просить
Мінекології видати дозвіл на роботу сталеплавильної печі без
газоочисного фільтра. На громадських слуханнях представники
підприємства назвали строк у сім років.
За цей час вони обіцяють виконати всі необхідні екологічні заходи. Представники
громадськості виступають проти, а в Департаменті екології Маріупольської міськради
обурені тим, що їм не надали всю технічну документацію заздалегідь. «АзовЕлектроСталь» підприємство групи «Азовзагальмаш». З 2014 по 2017 виробництво завод не працював,
кількість співробітників скоротилося з 6 тисяч до 1610. Його рахунки арештовані, на разі
представникам підприємства вдалося розблокувати один для виплати заробітної плати. За
словами технічного директора Сергія Поліщука, в 4 кварталі 2017 року вони отримали
замовлення від «Укрзалізниці». Для його виконання необхідно запустити дві печі. Одна з
них (ДСП-25) не має газоочисних фільтрів. «Ми займаємося вагонним литтям, для
вітчизняної залізниці ллємо рами, балки для потягів. У нас маленькі замовлення є,
починаємо працювати. Ми хочемо увійти в правове поле. Закінчився у нас дозвіл в 2015
році - дайте нам новий. Ми звернулися, виконали процедуру - 2 статті опублікували. Ми
підготували пакет документів і віддаємо в Міністерство екології», - говорить Поліщук.
Представники підприємства просили дозволу на сім років. Вони впевнені, що за цей час
вони зможуть одночасно і працювати, і проводити реконструкцію газоочисної системи печі.
«З огляду на те, що проект дуже дорогий, щоб його втілити в життя, ми попросили на
реалізацію цього невиконаного нами заходи 7 років. Але нам громада не дала. Ми вмовили
до 5 років», - каже Поліщук. Представники підприємства просять не порівнювати викиди
«Азовелектросталі» з металургійними гігантами «Азовсталь» та «Ілліча». «Ми порахували,
що наших викидів - піввідсотка від загальної кількості. Це мізер. Плюс у нас же печі
електросталеплавильні дугові, тому викиди мають зовсім інший склад. Немає фенолів і так
далі. Основне в викидах - це залізо у вигляді пилу, нічого там поганого немає, якщо
порівнювати з аглодоменного виробництвом», - запевняє Поліщук. Опору з боку
громадських вони не очікували. «Ми хочемо працювати, нашій країні потрібні рухомий
склад оновлювати. Ми хочемо в цьому брати участь, але нам потрібно в цьому трошки
допомогти, і з боку Міністерства екології та громади», - резюмує технічний директор. Глава
Департаменту екології Маріупольської міськради Ваагн Мнацаканян обурений тим, що у
відомства не було можливості вивчити заздалегідь технічну документацію.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadskeradio.org
ХАРП откроет весенний выставочный сезон
участием в «Moldagrotech-2018
06.03.2018

Харьковский подшипниковый завод (ХАРП) традиционно представит
инновационные
решения
для
агросектора
на
международной
специализированной выставке «Moldagrotech-2018».
Мероприятие, которое определит вектор развития агропромышленного комплекса
Молдовы, состоится с 14 по 17 марта в г.Кишенев. Посетителям выставки ХАРП
продемонстрирует современные комплектующие сельхозтехники, соответствующие
мировым параметрам качества и надежности. В частности, харьковский заводпроизводитель представит: подшипники HARP AGRO с уникальными системами
уплотнений повышенной герметичности X-SHIELD, которые обеспечивают абсолютную
защиту комплектующих от внешнего воздействия и увеличивают срок безотказной работы
подшипников HARP AGRO на 50%; корпусные подшипники UC (аналоги YAR), ES (YET), EX
(YEL) и линейки узлов на базе данных подшипников с самыми высокими
эксплуатационными характеристиками. В частности, они обладают высокой механической
прочностью и не поддаются воздействию вибрации и мощных ударов; необслуживаемые
ступичные подшипниковые узлы HARP AGRO UNIT с высококачественной смазкой, которые
не нуждаются в дополнительном обслуживании в течение всего жизненного цикла, что в
разы снижает трудозатраты на обслуживание. Один из факторов высокого спроса на
подшипники ХАРП – это возможность комплектации ими импортных агрегатов таких
производителей, как Lemken, Horsch, Gaspardo, Farmet, Great Plains, Multiva, Väderstad,
Bednar, Köckerling, Hatzenbichler, Sunflower, Salford, John Deere, Claas, Case, New Holland и
многих других. Приглашаем посетить стенд ХАРП в выставочном центре CIE «Moldexpo» SA
на «Moldagrotech-2018»!
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ГК «УПЭК»

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

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

 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ДП "Спецтехноекспорт" представляє перспективні українські
БПЛА на спеціалізованій UMEX-2018 в ОАЕ

Amazon покупает стартап с украинскими
разработчиками за $1 млрд
28.02.2018

Ring - производитель умных звонков и камер наблюдения. Вся
технологическая часть продуктов, включая технологию распознавания
образов, производится командой Ring в Киеве.
В столичном R&D центре работает более 300 инженеров. Ring ранее привлекал
инвестиции на общую сумму в $209 млн. Последняя оценка стоимости компании, согласно
Pitchbook, $760 млн. Сумма сделки с Amazon не разглашается. Но, по данным собеседника
Reuters, она составит $1 млрд, что делает ее одной из самых крупных покупок Amazon за
всю историю. Как рассказывал ранее LIGA.net CTO Ring Labs Алексей Касицкий, сначала
появилась идея сделать R&D центр в Сан-Франциско, даже успели нанять небольшую
команду из разработчиков. Но все равно испытывали кадровый голод. В Киеве офис начал
расти с небольшой команды в 2016 году и быстро вырос до нескольких сотен человек. Как
сообщалось ранее, история калифорнийской компании Ring с главным офисом в СантаМонике начиналась классически - с гаражного стартапа. Ее основатель Джейми Симинофф с
друзьями часто работали над новыми идеями у себя в гараже на заднем дворе. И они
постоянно пропускали звонки в дверь. Надо было придумать решение, которое бы помогло
им решить эту проблему. Через некоторое время появился Doorbell - умный звонок,
выполняющий функцию коммуникатора между гостем и хозяином дома. Нужно сказать,
что подобные идеи приходили в голову не только Джейми Симинофф. Так однажды
британский школьник Лоуренс Рук изобрел гаджет, который позволяет посетителям
общаться с помощью умного дверного звонка благодаря встроенной в него мобильной симкарте. Идея заключалась в следующем: всегда можно создать иллюзию того, что кто-то
находится дома, чтобы отпугнуть преступников. Тринадцатилетнему подростку удалось
неплохо заработать на своем изобретении. В 2011 году он получил заказ на ?250 000 от
компании Commtel Innovate на первую партию в 20 000 звонков. Джейми Симинофф пошел
дальше. Его звонок позволяет отвечать посетителям в формате HD-видео. Более того, все
видео хранятся в облаке. Гаджет отправляет сообщение на смартфон хозяина, когда кто-то
звонит в дверь или оказывается в зоне действия датчиков движения. Сейчас компания Ring
уже продала несколько миллионов устройств, и линейка гаджетов постоянно растет.
Количество их функций также увеличивается. …
Читать полностью >>>

Читайте также! Звонки с компьютерным зрением:
над чем работают в Ring Labs >>>

По материалам biz.liga.net

 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

НКМЗ выполняет крупный заказ золотодобывающего предприятия
08.02.2018

Новокраматорский машиностроительный завод приступил к
исполнению крупного контракта на изготовление инновационных
рудоразмольных мельниц для ОАО «Южуралзолото. Группа компаний».
Давнему деловому партнеру НКМЗ поставил в нынешнем десятилетии более десяти
современных мельниц. Первая партия из четырех мельниц – две МПС-7,0х5,2 и две МШЦ4000х6000 – будет отгружена в первом квартале. Новая МПС-70х52 с маркой НКМЗ может
обеспечить годовой объем переработки руды более чем 2,5 млн. т. Это позволит увеличить
объем переработки материала на 1,5 млн. т на каждой технологической линии без
дополнительных капитальных затрат. Результат достигнут за счет разработки конструктивно новых узлов, обеспечивающих снижение удельной энергоемкости помола на 11%.
Производительность двух уникальных МШЦ-4000х6000 при снижении габаритных размеров увеличена по сравнению с аналогом на 15%. Третий тип мельниц - МШЦ-5500х8700 –
будет установлен в стадии домола и позволит с максимальной эффективностью обеспечить
переработку руды. Новокраматорский машиностроительный завод – крупное машиностроительное предприятие с замкнутым циклом производства, специализирующееся на
выпуске прокатного, металлургического, кузнечно-прессового, горнорудного, гидротехнического, подъемно-транспортного и специализированного оборудования.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы НКМЗ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

У Берліні сумніваються, що "кримські" турбіни Siemens
коли-небудь запустять
01.03.2018

Турбіни Siemens, які опинилися у порушенні санкцій в Криму, будуть
запущені в експлуатацію. Таку думку висловив виконавчий директор
Східного комітету німецької економіки Михаель Хармс.
"Нині йде розгляд у судах. Турбіни не працюють. Зараз питання у тому, як суди
вирішать і яке рішення ми можемо знайти. Але я не думаю, що реально вони будуть будьколи запущені у Криму", - заявив Хармс. На питання, чи допускає він, що агрегати можуть
бути повернені компанії, Хармс не відповів. Раніше виконавчий директор Східного комітету
заявляв Укрінформу, що ця структура вимагає від російського уряду, щоб всі ті обіцянки й
домовленості, які були з фірмою Siemens, виконувалися. "Порушення режиму санкції - це
дуже негативний сигнал для нашої двосторонньої співпраці,.. для тієї атмосфери довіри, яку
ми хочемо побудувати", - зазначав Хармс. Як повідомлялося, після скандалу, пов'язаного з
тим, що турбіни німецького концерну опинилися в окупованому Криму, Німеччина
ініціювала персональні санкції проти відповідальних осіб у російському уряді, в Міненерго.
Тим часом, за повідомленнями ЗМІ, 9 квітня 9-й арбітражний апеляційний суд розгляне
апеляційну скаргу компанії "Сіменс технології газових турбін" - спільного підприємства
Siemens і компанії "Силові машини" - на рішення Арбітражного суду Москви за позовом
компанії до структур держкорпорації "Ростех" - ВАТ і ТОВ "В Технопромекспорт" у справі
про постачання газових турбін у Крим. До цього, у грудні 2017 р., той же Арбітражний суд
Москви двічі відмовляв дочірній компанії концерну Siemens у позовах до структур
корпорації "Ростех": про визнання недійсними договорів на постачання 4 газових турбін,
які згодом у порушенні домовленостей було перевезено у Крим, і про повернення їх у Росію
з півострова. У листопаді 2017 р. цей же суд утретє відхилив позов про арешт турбін. Про те,
що 4 газових турбіни Siemens доставили для ТЕС, які будуються у Севастополі й
Сімферополі, стало відомо влітку минулого року.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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ДП "Спецтехноекспорт" презентує перспективні розробки в області
безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на міжнародній спеціалізованій
виставці-конференції безпілотних систем і технологій UMEX-2018.
Потенційним замовникам-відвідувачам українського павільйону на UMEX-2018
представлені розроблені і вироблені приватними і державними оборонними виробниками
БПЛА, серед яких: системи повітряної розвідки тактичного радіусу дії, засоби протидії
БПЛА, безпілотник-камікадзе з встановленою бойової частиною. Усі презентовані на
виставці українські розвідувальні БПЛА мають досвід експлуатації в умовах війни на
Донбасі. Вони показали високу стійкість до систем радіоелектронної боротьби противника і
високі аеродинамічні властивості, відзначається в повідомленні. Згідно з повідомленням, в
цьому році міжнародній аудиторії вперше представлені відразу дві українські розробки в
області БПЛА - тактичний безпілотник PD-1AF з вертикальним зльотом від компанії
"Укрспецсистемс" і БПЛА-камікадзе RAM від компанії "Оборонні електронні технології".
Окрім того, в українському павільйоні демонструються також оновлені безпілотники
Spectator від ВАТ "Меридіан, Observer-С від компанії "Def-C", квадрокоптер PC-1 та системи
гідростабілізації від компанії "Укрспецсистемс", а також система протидії ворожим БПЛА
"Буковель міні" від компанії "Проксимус". …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
До Кропивницького перенесуть виробництво
літаків К-10
01.03.2018

До Кропивницького буде перенесений завод з виробництва літаків К10. Про це розповів під час візиту до місцевої Льотної академії нардеп
Олександр Горбунов, передає dr.ck.ua
«Тривалі перемовини з фірмою-виробником легкого тренувального літака К-10
«SWIFT» нами завершено і найближчим часом будемо мати на базі Льотної академії завод з
виробництва літаків. За цих умов академія зможе купувати тренувальні літаки в свій
арсенал у власного виробника і по собівартості. Розрахунки здешевлення вартості до 30%.
Це дозволить вишу швидше забезпечити всі потреби курсантів у льотній практиці. Ми
стоїмо на тому порозі, коли потрібно бути готовими до злету», - зазначив Горбунов.Також
Національний авіаційний університет спільно з Льотною Академією підготував проект,
який направлений на підвищення їх матеріально-технічної бази. Як підкреслив в.о. ректора
НАУ Володимир Ісаєнко, кропивницький виш буде одним із міжнародних центрів
підготовки пілотів, де будуть відпрацьовуватись теоретичні знання на практиці, а також
стане місцем підвищення кваліфікації для вже працюючих фахівців. І що надважливо, центр
планується поповнити сучасною авіаційною технікою, яка сприятиме практичній
підготовці майбутніх пілотів. Початок реалізації проекту планується у 2019 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами dr.ck.ua
ДП «АНТОНОВ» і компанії з Саудівської Аравії домовилися
про спільне виробництво літаків Ан-132
01.03.2018

ДП «АНТОНОВ», компанія Taqnia Aeronautics, підрозділ Technology
Development and Investment Co, і WAHAJ, філія SIPCHEM, підписали
Меморандум про взаєморозуміння щодо організації виробництва Aн-132.
Цей багатоцільовий літак, створений спільно ДП «АНТОНОВ» і KACST, призначений,
зокрема, для перевезення військових і військового обладнання. Цей Меморандум є наступним кроком в реалізації ініціативи компанії TAQNIA з формування кооперації для виробництва, випробування і обслуговування Ан?132. Угода була підписана в ході виставки AFED2018, яка проходить у м. Ер?Ріад в період з 25 лютого по 3 березня 2018 р. Сторони дійшли
згоди про те, що на першому етапі виробництва початкова партія серійних Ан?132 буде
побудована на ДП «АНТОНОВ» в кооперації з TAQNIA і WAHAJ. На цьому етапі «АНТОНОВ»
буде головним виконавцем робіт, а партнери - TAQNIA і WAHAJ будуть виробляти агрегати і
елементи. Зокрема, WAHAJ буде випускати шасі і обладнання для нього. Наступні етапи
передбачають поглиблення кооперації з виробництва літаків «АНТОНОВ» на основі
Стратегічного плану створення виробничих потужностей на території КСА. «Цей
Меморандум є наступним кроком у розвитку нашої взаємодії за програмою Ан?132. Ми
високо цінуємо цю співпрацю. Це вигідно для всіх ключових партнерів, а також компаній,
що беруть участь в проекті. Наш новий продукт повинен зайняти гідне місце на світовому
ринку», - зазначив Олександр Кривоконь, Президент ДП «АНТОНОВ». …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ДП «АНТОНОВ»
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Корабелы Украины: оттолкнуться
от дна
27.02.2018

Ситуация в украинском судостроении несколько улучшилась, но попрежнему остается сложной. Поднять отрасль со "дна" может развитие
речных грузоперевозок и использование внешнерыночной конъюнктуры.
Обстановка в экономике и промышленности Украины остается непростой: хотя ВВП
в 2017 г. восстановился на 2,2%, индустрия не показала восстановительной динамики и
даже просела на 0,1% к 2016. В то же время машиностроение нарастило производство на
7,3%. Среди прочего это достигнуто и за счет оздоровления ситуации в судостроении.
Детальных данных за 2017 год еще нет, а вот в 2016-м отечественные верфи нарастили
реализацию продукции на 13,3% до 1,3 млрд грн., притом почти все основные заводы (СЗ)
получили чистую прибыль (в общем – 172,8 млн грн.). Напомним, на УССР приходилось ≈
30% судостроительных мощностей СССР и 10% производства соответствующей "начинки"
(навигационное, гидроакустическое, радиолока-ционное оборудование). После распада
СССР в республике осталось 11 крупных верфей, 7 предприятий вспомогательного судового
машиностроения (включая "Заря-Машпроект"), 11 – морского приборостроения (из общего
числа в 18 вспомогательных осталось 9), 27 профильных НИИ и конструкторских бюро ("в
строю" - 15), а также несколько судоремонтных верфей. Большинство базовых СЗ (6)
сосредоточено в Николаеве и Херсоне, еще 3 – в оккупированном Крыму. На сегодня они
способны выпускать такие востребованные на мировом рынке классы судов, как танкерыпродуктовозы, балкеры, универсальные суда, рефрижераторы, тип "река-море", буксиры …
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

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

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

Ликвидатор ПАО ХСЗ просит суд снять обременение с
производственного оборудования
28.02.2018

Ликвидатор
арбитражный
управляющий
ОАО
«Херсонский
судостроительный завод» Вячнслав Менчак просит суд вынести решение,
которым отменить обременения движимого имущества должника.
Речь идет, чтоб изъять запись об обременении из Государственного реестра обременений движимого имущества зарегистрированую 4 января 2018 г., сказано в определении
суда. Объектом обременения выступает производственное оборудование в количестве 80
шт., а основанием обременения договор о внесении изменений в договор залога от
25.11.2009 г. Тогда «Кредитпромбанк» заключил договор об уступке права требования
«Дельта Банку» и ПАО "БАНК 3/4". Судебное заседание назначили на 6 марта 2018 в 14:00.
Напомним, Херсонский судостроительный завод признан банкротом. Такое решение 19
июля 2016 г. принял Хозяйственный суд области. В то же время это не отразится на работе
предприятия, сообщили в пресс-службе Smart Maritime Group (SMG) Смарт-холдинга. Завод
входит в эту компанию. При этом херсонская верфь SMG продолжит работу в обычном
режиме, отметили в компании. Контракты продолжат выполнять, а производственные
мощности модернизируют. "Да, ликвидация завода - крайне негативная для отрасли
новость, но Херсон останется городом корабелов, несмотря ни на что", - заявили в прессслужбе. В компании обещают устроить всех работников предприятия в SMG. На данный
момент херсонские корабелы компании также занимаются строительством
нефтемусоросборщика по заказу Южненского филиала Администрации морских портов.
При этом на николаевской верфи идут судоремонтные работы по ряду крупных
контрактов, отметили в компании. Завод был основан в 1951 году и считался одним из
ведущих судостроительных и судоремонтных предприятий в Украине. В 2015 году чистый
убыток завода увеличился на 30,4% по сравнению с 2014 годом (до 738,8 миллионов
гривен), сообщили на предприятии. При этом чистый доход упал на 56,1% (до 40,5
миллиона гривен). Oбъем пpoизвoдcтвa зa 2015 гoд cocтaвил 260,5 миллионов гpивeн.
Читать полностью >>>
По материалам most.ks.ua
После заявления Луценко о передаче в госсобственность николаевского
завода "Океан" ГПУ передала его ликвидатору

Смарт Меритайм Групп изготовит вставку для
сухогруза модернизируемого В Варне
06.03.2018

Специалисты Херсонской верфи Смарт Меритайм Групп (SMG,
Херсон) приступили к изготовлению секций вставки предназначенной
для модернизации сухогруза проекта 17310.
Стоимость контракта составит около 900 тысяч долларов США. Вставка, длиной 30
метров и массой 370 тонн, послужит сухогрузу дополнительным трюмом с системой
люкового закрытия. Передача готовой конструкции заказчику запланирована на май
текущего года. Вставку отбуксируют по водному маршруту в Варну (Болгария) на верфь
Bulyard Shipbuilding Industry AD, где она будет использована в ходе модернизации
сухогруза. Отметим, что аналогичную модернизацию Смарт Меритайм Групп выполнил в
2017 году, на судне «Donmaster Spirit». Вставка длиной 23 метра увеличила длину сухогруза
до 119 метров, что позволило существенно улучшить технико-экономические показатели судно из 2-х трюмного стало 3-х трюмным с увеличением дедвейта до 4900 тонн.
Напомним, на Херсонский верфи Смарт Меритайм Групп приступили к ремонту 100тонного крана КОNЕ. На портальном кране произведут замену подшипника. Деталь
диаметром 5,5 метров и массой 5 тонн изготовлена по заказу верфи в Германии. Ремонтные
работы проводит украинский подрядчик, компания "Южмормонтаж". Суммарно
модернизация одного крана обойдется около 10 млн грн. Генеральный директор СМГ
Василий Федин подчеркнул: "С начала этого года СМГ заключил несколько контрактов на
общую сумму свыше 300 млн грн и нам потребуется для их выполнения обновить
оборудование и задействовать весь технопарк верфи". Как сообщалось ранее, в настоящее
время Херсонская верфь Смарт Меритайм Групп загружена судоремонтными заказами на
100% - в ремонте находится 22 судна. По четырем судам, ремонтируемым на стапелях
верфи, суммарный объем замены металла ожидается на уровне 300 тонн. Наиболее
металлоемкие работы предстоит произвести на сухогрузных судах "Chelsea1" (флаг- Palau)
и "Daisy" (флаг-Tanzania). Завершены работы на сухогрузном универсальном судне и
беспалубной трюмной барже проекта Р-79, которые после замены 120 тонн металла
спущены на воду для сдачи заказчику.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «Смарт Меритайм Групп»

01.03.2018

Генеральная
прокуратура
передала
целостно-имущественный
комплекс
николаевского
судостроительного
завода
«Океан»
на
ответственное хранение ликвидатору предприятия Ирине Сербин.
Как пишет nikvesti.com, это после того, как Генеральный прокурор Юрий Луценко
заявил о намерении вернуть завод в госсобственность. Об этом свидетельствует копия
постановления старшего следователя по особо важным делам Главного следственного
управления Генеральной прокуратуры Р. Мамедова от 28 февраля, копия которого есть у
редакции «НикВести». Напомним, все имущество ПАО НСЗ «Океан» было арестовано
решением Печерского районного суда Киева 9 сентября 2016 года. Этим же решением был
наложен запрет на любое использование имущества ПАО НСЗ «Океан», включая
причальную стенку, а также был назначен «ответственный хранитель» в лице директора
ООО «Океан-Судоремон» Леонида Шумило, ранее представлявшего в Украине оффшорную
компанию Zonel Operations Limited, которую СМИ связывают с экс-полномочным
представителем президента РФ Игорем Юсуфовым. 14 ноября 2016 года «ответственное
хранение» Леонида Шумило было отменено Апелляционным судом Киева. Тем не менее,
имущество ПАО НСЗ «Океан» было отдано под контроль ООО «Океан-Судоремонт» по
решению Генеральной прокуратуры. С октября 2016 по январь 2018 года СМИ многократно
фиксировали на территории ПАО НСЗ «Океан» хозяйственную деятельность с признаками
незаконной. В Генпрокуратуре приняли решение передать арестованное имущество целостно-имущественный комплекс ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан»
на ответственное хранение ликвидатору предприятия Ирине Сербин. При этом
Генпрокуратура обязала Ирину Сербин обеспечить проведение полной инвентаризации
ПАО «НСЗ «Океан» до 1 апреля 2018 года. В состав инвентаризационной комиссии привлечь
директора ООО «Океан МК» Юрия Андреева, директора ООО «Группа Гепард» Наталью
Безнощенко и представителя главы комитета кредиторов завода «Океан» либо их
уполномоченных представителей. После проведения инвентаризации необходимо
составить акт приема - передачи имущества и направить его в Главное следственное
управление Генеральной прокуратуры Украины. В сентябре 2017 года, пребывая с рабочим
визитом в Николаеве, генпрокурор Юрий Луценко уже заявлял о намерении ведомства хотя
бы в первых инстанциях завершить процесс возвращения государству «Черноморского
судостроительного завода» и завода «Океан».
Читать полностью >>>
По материалам nikvesti.com
З оновленого сліпу заводу «НІБУЛОН» на воду спущено
перше 100-метрове судно
03.03.2018

З оновленого сліпу суднобудівно-судноремонтного заводу «НІБУЛОН»
(ССЗ «НІБУЛОН») спущено на воду перше несамохідне судно проекту В5000,
довжина якого становить 101 м.
Цей спуск ознаменував новий етап у житті суднобудівного підприємства компанії
«НІБУЛОН». Спуск судна мав відбутися трохи раніше, але у зв’язку зі складними погодними
умовами, довелося перенести цю подію. «Спуск цього судна був запланований раніше, але
на той час припала негода, що спричинила перемерзання заливу. У таких екстремальних
умовах спускати судно недоцільно, адже сильний вітер та пониження температури
викликали коливання рівня води до 1 м. Звичайно, і сьогодні також погодні умови
непрості, сильний туман і крига, але ми змушені все ж таки спускати це судно, адже
наступні замовлення вже зачекалися свого переміщення на стапельні плити. У понеділок
спускати судно не прийнято, а вівторок – дуже далеко і ми згаємо багато робочого часу. А
технологічний цикл будівництва суден зупиняти не можна!», – зазначив головний інженер
заводу Іван Таужнянський. Проект В5000 – несамохідні судна вантажомісткістю 5 тис. тонн,
змішаного плавання, з двома трюмами та покращеними експлуатаційними якостями,
зокрема гідравлічною системою приводу люкових закриттів. Новий удосконалений проект
несамохідних суден шириною 17 метрів фахівці компанії створили на основі вивчення
досвіду Америки і Європи. Це перше судно шириною 17 метрів збудоване на заводі для
експлуатації на Дніпрі. Використання несамохідних суден нового проекту підвищить
ефективність роботи флоту компанії «НІБУЛОН». Більша вантажність суден дозволить
оперативно доставляти більші суднові партії вантажів із перевантажувальних терміналів
на Дніпрі та Південному Бузі і перевантажувального термінала в м. Миколаєві на зовнішній
рейд і, як наслідок, наростити обсяги річкових перевезень та перевалки.
Читати повністю >>>
За матеріалами mayu-pravo.com
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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УЗ закупить у США тепловози на чверть дорожчі
від потужніших тепловозів для Індії
27.02.2018

Дизельні локомотиви «General Electric» для «Укрзалізниці» є значно
дорожчими від локомотивів, які компанія
поставляла залізницям
Казахстану та Індії. Про це повідомляє «Залізниця без корупції».
ПАО «Укрзалізниця» та дочірня компанія «General Electric» – «GE Transportation» 23
лютого уклали рамкову 15-річну угоду вартістю близько $1 млрд про партнерство в
оновленні та модернізації рухомого тягового складу. ЇЇ перший етап передбачає постачання
наприкінці 2018 р. та в І кварталі 2019 р. 30 вантажних дизельних локомотивів з заводу в
Пенсільванії (США). Розрахунки показують, що «Укрзалізниця» купуватиме тепловози
ТЕ33А по ціні $4,5-5 млн/од. Хоча в 2010-2015 роках «General Electric» продавало ці ж
локомотиви казахській та індійській залізниці вдвічі дешевше – по $2,2-2,5 млн/од. Крім
того, за останнім контрактом «General Electric» і Індії, американський виробник має
поставити 700 тепловозів потужністю 4500 к.с. і 6000 к.с. за середньою ціною $3,7 млн.
Тобто, частина цих тепловозів є більш потужними, ніж ТЕ33А для України з потужністю
4560 к.с., але їх ціна для Індії все одно значно менша, ніж для України. Крім того
залишається невідомою вартість обслуговування нових локомотив. І нічого невідомо про
гарантії американської компанії щодо локалізації виробництва локомотивів в Україні. В
свою чергу видання «Економічна правда» оприлюднило листа «Укрексімбанку» на адресу
віце-прем’єр-міністра В.Кістіона, в якому державний банк повідомив, що здійснить 100%
передплату за 30 локомотивів «в сумі не більше $140,4 млн». В листі банк попросив сприяти
усунення регуляторних обмежень НБУ для проведення розрахунків за угодою. …
Читати повністю >>>

Читайте також! Проект «Залізниця без корупції»: Як
варто сприймати контракт УЗ і GE >>>

За матеріалами nashigroshi.org
Производить тепловозы GE сможет Крюковский
вагоностроительный завод
01.03.2018

Крюковский вагоностроительный завод может стать основной
производственно-сборочной базой для того процента локализации
производства тепловозов General Electric.
"Локализация была ключевым условием переговоров с GE. У нас локализация будет с
первых образцов локомотивов. По условиям контракта, для первых 30 локомотивов
локализация составит 10%, есть тайминг по оставшейся части сделки достаточно быстрого
прихода к 40% локализации", - сообщил и. о. председателя правления "Укрзализныци"
Евгений Кравцов. По его словам, GE самостоятельно выбирает базу локализации и
проводит технический и финансовый конкурс. "Однако не знаю, могу ли забегать вперед,
но, насколько нам известно, они определились в сотрудничестве с Крюковским
вагоностроительным заводом. Думаю, они сами такое объявление дадут, когда подпишут
соглашение. Но Крюковский ВСЗ — это далеко не единственное нужное предприятие,
поскольку даже в их цепочке производства разное оборудование поставляют разные
поставщики. Думаю, роль КВСЗ будет в производственных мощностях, они, скорее, будут
точкой по основному ассемблингу (сборке)", — сообщил глава "Укрзализныци". Он также
подчеркнул, что КВСЗ имеет одни из лучших по качеству производственные мощности в
ж/д машиностроительном комплексе. "Наши локомотиворемонтные заводы пока уступают.
Мы очень хотели, и пока эти планы есть, чтобы базой для работы с GE были наши базы в
Днепре, Львове и Полтаве. Будем работать над этим", - резюмировал Е.Кравцов. Как
сообщалось, компания GE Transportation и "Укрзализныця" заключили рамочное 15-летнее
соглашение стоимостью около $1 млрд о партнерстве в обновлении и модернизации
подвижного тягового состава. Первый этап предусматривает поставку в конце 2018 года и
первом квартале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE ТЭ33А c уровнем
локализации 10% на конец гарантийного периода (три года) и 7% на момент приемапередачи. Производство локомотивов стартует в начале 2018 г. в США. Первые поставки
запланированы предстоящей осенью. Для поставки первых 30 тепловозов также заключен
договор купли-продажи между GE и государственным Укрэксимбанком, оцениваемый в
$140 млн (с учетом НДС). Госбанк затем передаст тепловозы в финансовый лизинг
"Укрзализныце" на семь лет. Знакомый с условиями документа источник сообщил, что
первый этап его реализации предусматривает модернизацию до 75 старых локомотивов
"Укрзализныци" для покрытия среднесрочного дефицита. Помимо этого, первый этап
предусматривает обслуживание 30 новых и 75 модернизированных локомотивов …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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ЕИБ готов профинансировать закупку новых
электричек на 100 млн евро

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

01.03.2018

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предлагает местным
властям несколько вариантов решения вопроса обновления пригородного
подвижного состава и готов выделить на эти цели 100 млн евро.
По словам и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгения Кравцова, ПАО
"Укрзализныця" рассматривает участие ЕИБ в обновлении пригородного подвижного
состава. Речь идет о приобретении новых поездов, поскольку модернизация изношенного
подвижного состава в компании считают нецелесообразной. При этом в условиях
убыточности пригородных перевозок и низкого уровня компенсации средств местными
властями, "Укрзализныця" предлагает привлекать к решению проблемы местные власти.
Кравцов также сообщил, что ЕИБ представит органам местной власти в различных
регионах несколько форм возможного сотрудничества по обновлению поездов для
пригородного движения. Эти варианты предусматривают возможность обновить в целом
до 70% всех поездов, обеспечивающих пригородные железнодорожные перевозки в
отдельном регионе. По словам главы "Укрзализныци", условия приобретения новых
поездов и их поставщик будут определяться путем проведения международного тендера,
который состоится по требованиям ЕИБ. По предварительным данным, банк готов
инвестировать в обновление пригородного подвижного состава до €100 млн. Планируется,
что после Днепра и Запорожья эксперты ЕИБ презентуют проект финансирования
обновления пригородных поездов органам местной власти во Львове, Харькове, Одессе и
Киеве. "Сейчас наша цель – совместно с ЕИБ и местными властями реализовать пилотный
проект в одном регионе, а затем по тому же принципу и в других регионах Украины", –
отметил Кравцов. По данным "Укрзализныци", по состоянию на 21 февраля инвентарный
парк электропоездов региональных филиалов ПАО "Укрзализныця" составляет: 1391
секцию или 297 составов. В эксплуатации по состоянию на 21 февраля находится: 1053
секции электропоездов или 260 составов. За пределами нормативного срока службы,
находятся: 1 022 секций электропоездов (73,5%). Изношенность парка электропоездов
составляет 86,7%. Инвентарный парк дизель-поездов и рельсовых автобусов региональных
филиалов ПАО "Укрзализныця" составляет 299 секций или 162 склады (148 составов
дизель-поездов, 14 рельсовых автобусов). В эксплуатации находится 207 секций или 114
составов (105 составов дизель-поездов, 9 рельсовых автобусов). За пределами
нормативного срока службы, установленного производителями, находятся 271 секция
(96,1%), изношенность парка дизель-поездов составляет 97,1%.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ПАО "Укрзализныця" и Siemens обсудили возможности
совместного производства локомотивов
10.03.2018

Руководитель ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов побывал с
рабочим визитом в Берлине, где провел встречи с руководством Deutsche
Bahn и представителями компании Siemens AG.
Среди прочего обсуждался вопрос совместного с Siemens AG производства тягового
подвижного состава. Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию, предоставленную УЗ.
"Стороны обсудили потребности "Укрзализныци" в локомотивах и пассажирских поездах,
возможности сотрудничества относительно их изготовления, эксплуатации и
обслуживания. Руководитель "Укрзализныци" также рассказал о потребностях и планах
развития инфраструктуры компании, в частности, современных систем автоматики,
электрификации и сортировочных станций", - сообщили в УЗ. Ранее Евгений Кравцов
заявлял, что ПАО УЗ ведет переговоры с Siemens о возможной закупке электровозов.
"Сейчас мы ведем переговоры о покупке электровозов с компаниями Siemens, Bombardier,
CRRC и Alstom", - информировал он после заключения соглашения о закупке тепловозов
General Electric. Также ЦТС писал, что ПАО "Укрзализныця" не удалось в 2017 году провести
ремонт 3 электровозов переменного тока ДСЗ, изготовленных днипровским НПК
"Электровозостроение" в партнерстве с компанией Siemens. "Грузовые электровозы
Siemens находятся в ремонте", - сообщил и.о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов.
По словам главы УЗ, причина в отсутствии долгосрочной стратегии и
несистематизированном подходе к обновлению парка. "Схожая проблема с грузинскими
электровозами. 10 находятся в неэксплуатационном состоянии", - отметил Кравцов. Пять
месяцев назад в УЗ сообщали, что Юго-Западная железная дорога до конца 2017 года
вернет к эксплуатации 3 электровоза ДСЗ. В начале 2016 года в рабочем состоянии у УЗ
было только 2 электровоза ДСЗ. За 2016-2017 годы специалисты компании и ДП "Сименс
Украина" выполнили ремонт 5 электровозов и рабочий парк локомотивов этого типа в УЗ
вырос до 7 единиц. Всего же на балансе ЮЗЖД значится 18 ед. ДСЗ. Их выпустили и
поставили украинским железнодорожникам в 2004-2008 годах. Ранее ЦТС писал, что
"Укрзализныця" решила начать обновление подвижного тягового состава с тепловозов, так
как именно этот вид локомотивов сейчас в дефиците. Кроме того, Кравцов отметил, что
когда в УЗ начали изучать возможных поставщиков тепловозов, оказалось, что выбирать,
кроме General Electric, по сути не было из кого. "Парк тепловозов значительно более
изношен и находится в более критическом состоянии, чем парк электровозов. Когда мы
говорим о дефиците тяги в "Укрзализныце", то речь идет именно о дефиците тепловозной
тяги. По Львовской дороге, Юго-Западной, Одесской не хватает именно тепловозов", прокомментировал Кравцов. По его словам, сейчас в тяговом парке УЗ в работе находится
около 1000 локомотивов, из них на электровозы приходится около 70%, на тепловозы только 30%. При этом самих электровозов сейчас хватает и их техническое состояние
лучше. Кроме того, Кравцов отметил, что когда в УЗ начали изучать возможных
поставщиков тепловозов, оказалось, что выбрать кроме General Electric по сути некого.
"Нами была проведена процедура отбора поставщиков. На сегодня на пространстве 1520
есть готовое решение у General Electric, есть ограниченная разработка, которая
используется на пространстве 1520 у Siemens, но локомотивы менее мощные, и есть
китайская компания CRRC - она нам не подходит по уровню потребления топлива и
некоторым техническим характеристикам. Есть потенциальные разработки, которые
требуют двух-трех лет на внедрение. В дальнейшем мы будем их рассматривать, но к тому
моменту ситуация с тепловозным парком будет слишком критической - нам нужно решать
проблему сейчас", - заявил глава УЗ. Он также добавил, что в компании решили не идти по
пути модернизации подвижного состава вместо покупки, так как это нецелесообразно - ни с
экономической, ни с эксплуатационной точек зрения. "Если новый локомотив стоит около
4 млн долларов, то модернизация с ремоторизацией - это 3-3,5 млн долларов в зависимости
от технических решений. В этих условиях, учитывая, что показатели новой техники лучше,
чем даже модернизированный старый тепловоз, экономический эффект от закупки новых лучше", - сказал Кравцов.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Украинский рынок новых легковых авто
вырос в феврале на 21%
01.03.2018

В феврале 2018 г. в Украине впервые зарегистрированы 5,9 тыс.
новых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем в феврале 2017 г. Об
этом свидетельствуют данные ассоциации Укравтопром.
На 1-м месте по популярности - Volkswagen (2-е место в 2017г.) с 830 регистрациями.
Свой прошлогодний результат марка увеличила в 2,2 раза. Своему лидерству Volkswagen
обязан распродаже в Украине дизельных авто 2015 г. выпуска. На втором месте - Toyota,
занимавшая годом ранее третью строчку рейтинга. Февральские реализации машин этой
марки в Украине выросли по сравнению с 2017 г. вдвое и составили 697 шт. Третье место у
лидера прошлогоднего февраля Renault - 536 регистраций и 0,8% роста. Четвертое место в
рейтинге украинцы отдали сразу Audi и Nissan, приобретя по 367 авто этих марок. Но если
февральский результат Nissan вырос на 29%, то у Audi произошел более чем двукратный
рост (+116% к февралю 2017г.). Замыкает пятерку лидеров Skoda с результатом 362 авто
(+46%). Также в топ-10 рынка февраля вошли: Hyundai - 338 ед. (+2%); Ravon - 270 ед.
(+197%); Ford - 228 ед. (-18%); Mazda - 198 ед. (+33%); Mitsubishi - 178 ед. (+45%).
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
В Україну хлинули дешеві американські
автомобілі
02.03.2018

За результатами лютого лідером продажів нових автомобілів в
Україні став Volkswagen Golf Sportwagen 2015 р., який возять до нас зі США
через заборону там продавати дизельні машини німецької марки.
Український імпортер німецьких автомобілів Audi та Volkswagen у лютому привіз
велику партію дизельних автомобілів 2015 р., які заборонені до продажу у США та деяких
інших країнах. Незважаючи на те, що автомобілі випущені ще 2015 року, українці масово
скуповують їх, чекають у багатомісячних чергах. Причина такого ажіотажу – низька ціна.
Наприклад, дизельний Volkswagen Golf Sportwagen 2015 року виробництва мексиканського
заводу Volkswagen AG коштує близько 18 тис. доларів, а Audi A3, вироблена в Угорщині –
19,5 тис. євро. Для прикладу – такі ж бензинові моделі автомобілів 2017 року виготовлення
коштують у півтори-два рази дорожче. Завдяки масовим поставкам цих моделей в лютому
марка Volkswagen зайняла перше місце в рейтингу продажів нових авто в Україні, продавши
830 машин (половина з них саме “Спортвагени”). Порівняно з минулим року цей бренд
поліпшив свій результат у 2,2 рази, передає асоціація “Укравтопром”. Загалом ринок нових
автомобілів (якщо вважати такими моделі 2015 року виготовлення) зріс у лютому майже на
21% порівно з цим же місяцем рік тому. Результат минулого місяця – 5,9 тис. нових
легковиків. На другому місці у рейтингу продажів лютого – Toyota, яка посідала роком
раніше третю сходинку рейтингу. При цьому лютневі реалізації машин цієї марки в Україні
зросли в порівнянні з 2017 роком вдвічі і становили 697 шт. Третє місце у лідера
торішнього лютого Renault – 536 реєстрацій і 0,8% зростання.
Читати повністю >>>
За матеріалами autotheme.info
Импорт б/у авто превысил регистрацию новых
автомобилей впервые за много лет
06.03.2018

В феврале 2018 г., впервые за много лет, количество регистраций б/у
импортных автомобилей (№6166) на первичном рынке Украины превысило
регистрацию новых авто.
В целом за месяц свои номера получили 2 тыс. человек. Такие данные сообщила
ассоциация Укравтопром. В целом в феврале-2018 на первычный рынок импортных авто
вырос на 52% в сравнении с годом ранее. При этом количество б/у-шных машин в
регистрациях выросло в 2 раза в сравнении с февралем 2017 г. "Увеличение доли секондхенда на первичном рынке объясняется прежде всего последним годом действия
пониженного акциза на импорт легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, и
снижением средней цены предложения, т.к. в этом году льгота распространяется уже и на
8-летние авто", - отмечает ассоциация. Чаще всего среди ввезенных иномарок с пробегом
номера выдавались автомобилям марки Volkswagen – 949 шт. за прошедший месяц. Второй
по популярности маркой в феврале была Renault – 846 автомобилей этой марки сменили
гражданство, найдя своих новых владельцев в Украине. Замыкает тройку лидеров Skoda –
628 авто. Также в ТОП-10 первичного рынка иномарок с пробегом в феврале вошли: Ford –
429 шт., Nissan – 354 шт., Opel – 316 шт., BMW – 312 шт., Audi – 304 шт., Toyota – 252 шт. и
Mercedes-Benz – 202 шт. Ранее сообщалось, что спрос на коммерческие автомобили в
Украине вырос на треть в сравнении с прошлым годом - до 923 автомобилей.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Автозавод Константина Жеваго нарастил
убыток на четверть
01.03.2018

ЧАО “АвтоКрАЗ” (Кременчуг Полтавской обл.) завершил 2017 г. по
предварительным данным, с чистым убытком в размере 235,55 млн грн, что
на 24,7% превышает аналогичный показатель 2016 г.
Согласно информации к опубликованной в прессе повестке дня общего собрания
акционеров ЧАО 3 апреля, непокрытый убыток компании к 1 января 2018 г. составил 861,7
млн грн против 632,63 годом ранее. Как сообщалось, в 2016 г. “АвтоКрАЗ” сократил убыток
на 40% к предыдущему году, до 188,93 млн грн. Текущие обязательства “АвтоКрАЗа” за
прошлый год возросли на 17,76% - до 5 млрд 124 млн грн, долгосрочные сократились на
2,2%, до 1 млрд 798 млн грн. Предприятие за год почти на 11% нарастило суммарную
дебиторскую задолженность - до 3 млрд 464 млн грн, а в целом его активы выросли почти
на 8% - до 6 млрд 778 млн грн. Собственный капитал “АвтоКрАЗа” на 1 января 2018 имеет
отрицательное значение - 144,46 млн грн (на ту же дату 2017 года “плюс” 91 млн грн).
Уставный капитал не изменился - 565,74 млн грн. В повестку дня собрания, помимо
утверждения отчетов, внесены, в частности, вопросы перевыборов главы и членов
набсовета и ревизионной комиссии, а также передачи общежития в коммунальную
собственность территориальной общины Кременчуга. “АвтоКрАЗ” выпускает 33 базовые
модели, более 260 модификаций и комплектаций автомобильной техники “КрАЗ” для
работы во всех отраслях экономики и в Вооруженных силах Украины. По данным
финотчета компании, в 2016 году ее чистый доход составил 1 млрд 232 млн грн (на 36%
меньше, чем годом ранее). За 2016 год изготовлено 772 ед. автотехники, в том числе 741
грузовой автомобиль, 31 ед. прицепной техники. Реализовано 726 грузовиков, в том числе
47% - на внутренний рынок. На 2017 год первоначально было запланировано выпустить
1,2 тыс.автомобилей, но фактические объемы компания не разглашала.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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АТ «АК Богдан Моторс» наповнює місцеві бюджети у
Черкаській та Волинській областях

У Попасній через папірчики викинули двох учасників, щоб
купити трактор у рідної фірми Порошенка

09.03.2018

У 2017 році АТ «АК Богдан Моторс» сплатило 120,71 млн грн податків
у державний та місцеві бюджети. Таку інформацію наводить прес-служба
Корпорації.
ДП «Автоскладальний завод №1», що знаходиться у м. Луцьк, забезпечило
надходження 79,83 млн грн до бюджетів всіх рівнів. З них 6,73 млн грн отримав місцевий
бюджет. ДП «Автоскладальний завод №2», що розташований у м. Черкаси, перерахував 31,7
млн грн податків до бюджетів всіх рівнів. З них 1,65 млн грн надійшло у місцевий бюджет.
«Попри те, що економіка України переживає кризу, «Богдан Моторс» зберігає стабільні
позиції на автобудівному ринку, забезпечує роботою тисячу працівників та регулярно
сплачує податки до бюджетів. Фінансові надходження заводів сприяють економічному
розвитку регіонів та дозволяють місцевій владі виплачувати пенсії, інвестувати у розвиток
міст», – підкреслили в компанії. ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» – це найбільше
підприємство з виробництва сучасних автобусів, тролейбусів та електробусів не лише на
Волині, але й в Україні. Завдяки інвестиціям Корпорації «Богдан», завод із 60-річною
історією перетворився на потужне підприємство, продукція якого може задовольнити не
лише українських, але й європейських споживачів. АТ «АК «Богдан Моторс» вклав понад
$150 млн у закупівлю нового обладнання та будівництво і модернізацію цехів. На сьогодні
потужності заводу дозволяють виготовляти до 2 200 одиниць техніки на рік, а після
завершення реконструкції ця цифра може зрости до 6 000. ДП «АСЗ №2» АТ «АК «Богдан
Моторс» з 2009 року стало одним з найбільших автовиробників в Україні. Потужність
підприємства дозволяє випускати 120-150 тис автівок на рік. Підприємство налічує 2 цехи
складання автомобілів, 2 цехи зварювання, цехи доводки, тестування та логістики, а також
унікальний комплекс лакофарбування кузовів та фарбування пластмас, що вигідно
відрізняє його від подібних виробництв на пострадянському просторі.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру АТ «АК Богдан Моторс»
 СПЕЦТРАНСПОРТ

Как Луценко с подельниками уничтожает
«Инженерную группу Азов»

28.02.2018

Виконавчий комітет Попаснянської міської ради 26 лютого за
результатами торгів уклав договір з ТОВ «Укравтозапчастина» щодо поставки
трактора за 387,6 тис. грн. Про це повідомляється в «Прозорро».
Замовлено трактор китайського виробництва Foton FT-504 2017 року випуску з
переднім відвалом. Продавець отримає оплату протягом 10 днів з моменту поставки
трактора. Визначений договором строк поставки – 2018 р. Гарантійний термін становитиме
один рік або 1000 мотогодин. На аукціон прийшли троє учасників – ТОВ «Укравтозапчастина», ТОВ «Фотон-Україна» та ТОВ «Виробничо-торгове підприємство “Облагропостач”».
За результатами торгів пропозиції останніх фірм були найдешевшими, однак, замовник
відхилив їхні заявки. Причиною відхилення фірм стало неподання ними трьох
інформаційних листів: щодо гарантії наявності міні-навантажувача та поставку протягом
п’яти робочих днів з моменту підписання договору; щодо гарантії надання в момент
поставки документів, необхідних для реєстрації у державних органах; щодо гарантії
надання інструкції по експлуатації українською або російською мовами. Бенефіціарним
власником ТОВ «Укравтозапчастина» значиться киянин Олександр Діденко. Власниками
компанії є кіпрська фірма «Вівакрест лімітед» (Vivacrest Limited) та ТОВ «Салон-магазин
“Алеко”», контролером якого є Олександр Булан. Сьогодні частка «Алеко» зареєстрована на
ТОВ «Калвебб», однак раніше у складі засновників числилась британська компанія «Бартон
Юк Лімітед», яка входила до складу засновників ТОВ «Агростар-Україна» з Олегом Зіміним.
Саме він, за даними ЗМІ, контролює «Укравтозапчастину». Крім того, свого часу
засновником «Алеко» було ЗАТ «Український промислово-інвестиційний концерн», яке
після реорганізації в ПАТ було ліквідовано в 2012 році. Підприємства, що були засновані
ПАТ ще раніше увійшли до групи «Укрпромінвест». Основним власником «Укрпромінвесту»
був нинішній президент Петро Порошенко, партнерами виступали його армійський друг
Ігор Кононенко (нині перший замголови парламентської фракції «Блоку Петра
Порошенка») та студентські одногрупники Кононенка Олег Зімін і Олег Свинарчук (змінив
прізвище на Гладковський і очолив Міжвідомчу комісію з експортного контролю зброї,
контролює компанію «Богдан»). З початку 2017 року «Укравтозапчастина» отримала
державних замовлень на понад 283 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

12.02.2018

Осенью 2014 г. группа инженеров основала предприятие: первое
в истории волонтерское бронетанковое КБ. Располагалось оно на
территории заброшенного завода, а финансировалось Фондом
образовательных инициатив.
Начиналось все с ремонта и бронирования автомобилей для АТО, а продолжилось
разработкой уникальной и перспективной бронетехніки. Этих инженеров теперь знает вся
страна. Они – «Инженерная группа «Азов» (сейчас «Инженерная группа «Арей»). Их
творения – перспективная БМП «Азовец», концепт танка третьего поколения «T-Rex», а
также БРДМ «Геккон» – оригинальное решение по модернизации старых боевых машин в
современные броневики, привлекшая на выставке в Киеве в 2016 зарубежных инвесторов…
Волонтерам удалось невероятное – инженерная группа заключила долгосрочный договор
аренды столичного завода «АТЕК», выкупила его долги и контрольный пакет акций. Затем
группа завезла туда оборудование для достройки технологической линии по производству
бронетехники и начала восстанавливать завод! Но, как известно, кто-то воюет во имя
победы, а кто-то – рассматривает войну как средство наживы. 21 октября 2016 года на
территории завода, вместо прежних охранников – бойцов «Азова» – появилась толпа
титушек. Они заблокировали территорию, выгнали рабочих и начали нагло вывозить
оборудование и технику. Все уникальные наработки, макеты, труды инженеров и
волонтеров – все было разграблено. Рейдерский захват был осуществлен «Частным
акционерным обществом АТЕК» – тем самым, чей полузаброшенный завод по договору
восстановили и оживили волонтеры. Гендиректор «АТЕК» Л.Ильенко прямо заявила, что не
допустит производства техники для украинской армии. А все потому, что руководство
«АТЕК», которое довело некогда передовое оборонное предприятие до такого состояния,
имело совершенно иные планы на завод. Речь идет о застройке территории завода элитной
недвижимостью, в которой заинтересован, по различным данным, «один из министров».
Читать полностью >>>
По материалам kordon.org.ua
У НАБУ оприлюднили схему, як Труханов «розпилив»
гроші від продажу заводу «Краян»

 ПАСАЖИРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
 АВТОБУСИ. ТРОЛЕЙБУСИ

Санаторій «Укргазвидобування» замовив французький
туристичний автобус за 11 мільйонів
27.02.2018

Філія
«Учбово-оздоровчий
комплекс
«Червона
Рута»
ПАТ
«Укргазвидобування» за результатами тендеру замовила ТОВ «Амако
Україна» новий автобус за 10,89 млн грн. Про це повідомляється «Прозорро».
До вересня для комплексу, який включає у себе готель «Platium», поставлять
туристичний автобус Iveco Bus Magelys Євро 6 (Франція) на 49 місць 2017 року випуску. Він
матиме круїз-контроль, системи безпеки, холодильник, регульовані сидіння,
кондиціонування та опалювання з регулюванням на кожному пасажирському місці, аудіовідео-систему із програвачем дисків, два монітори в салоні. У серпні 2017 року ДП
«Морський торговельний порт «Южний» купило подібний автобус Iveco Magelys Pro Євро 6,
але з туалетом і кухнею на 10% дорожче – за 11,99 млн грн. Гарантійний строк на автобус
становить рік, а на силову лінію – два роки або 160 тис км пробігу. Передбачено оплату
протягом місяця після поставки і забезпечення виконання договору 5%. Ціна угоди на 0,5%
нижча від очікуваної вартості закупівлі в 10,95 млн грн. Конкурентами були ТОВ «Окраїна»
Олександра Рибальченка і ТОВ «Аванті Груп» Олександра Нефедова, причому ніхто не
знижував ціну під час аукціону. Засновниками фірми «Амако Україна» є Саад А.І. Алкораєф із
Саудівської Аравії та офшор з острова Мен «Амерікан Машінері Компані Лімітед». Раніше
1% статутного капіталу переможця належав Віталію Скоцику, який був головою наглядової
ради групи компаній «Амако» та директором групи компаній «Лендком». Також Скоцик
відомий як голова Аграрної партії України.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

26.02.2018

Слідчим НАБУ та САП вдалося встановити, як саме розкрадалися гроші
з бюджету Одеської міської ради під час продажу заводу «Краян». Відповідну
схему було розміщено на сайті НАБУ.
Детективи з’ясували, що на початку 2016 року мер Одеси Геннадій Труханов
домовився з власниками кількох фірм – а саме, ЗАТ «UAB Naster», ТОВ «VALTON GROUP LP»
та ТОВ «Девелопмент Еліт» про виведення коштів з міського бюджету. Після цього сам
Труханов та низка його підлеглих з одеської мерії створили всі умови для заволодіння цими
коштами. Зокрема, найняли спеціаліста з оцінки майна, котрий свідомо завищив вартість
будівель заводу, оцінивши їх у 185 млн грн. Депутатів Одеської міської ради, котрі мали
проголосувати за це рішення, запевнили, що ця ціна є економічно обґрунтованою,
перевіреною уповноваженими та компетентними особами. Також депутатів переконали у
невідкладності вирішення цього питання. «Учасники корупційної схеми донесли депутатам
міської ради завідомо неправдиву інформацію про невідкладність розгляду питання щодо
придбання приміщення, обумовлену нібито необхідністю подання документів у визначені
строки. Ймовірно, це було зроблено, щоб унеможливити або створити перешкоди
депутатам та відповідальним особам на належне вивчення питання доцільності і
економічного обґрунтування купівлі саме цієї будівлі. Отже, це голосування стало
прикриттям для реалізації злочинного умислу під виглядом прийняття обов’язкового до
виконання рішення колегіального органу», – йдеться у поясненні НАБУ. Після позитивного
голосування фірма-продавець будівель «Краяну» спробувала перерахувати кошти,
отримані від міськради Одеси, на компанію-прокладку. Проте фахівці НАБУ та САП
запобігли цій спробі та заарештували рахунки компанії-продавця. Детективи бюро
нарікають, що довгий час не могли отримати від посадовців одеської мерії документи,
підготовані оцінщиком, навіть після того, як суд дозволив НАБУ отримати доступ до цих
документів. ... Як відомо, в свої кращі часи завод «Краян» випускав важкі крани з
вантажопідйомністю до 100 тонн. А у 2000-х виробництво зупинилося, робітників
звільнили, а цехи знищила велика пожежа. Колись велике підприємство тихо руйнувалось,
аж поки про нього не заговорила вся країна.
Читати повністю >>>

Lubnymash: строительство лучших
элеваторов в Украине
27.02.2018

Собрать урожай – это только половина задачи: каждый аграрий
знает, что от качества элеваторного оборудования зависит качество и срок
хранения зерновых культур.
Украинский завод "Лубнымаш" – надежный поставщик современного элеваторного
оборудования. Он работает уже более 128 лет и за многолетний опыт работы успел
наладить собственное производство. Здесь работают лучшие специалисты, которые знают,
как создать качественный и высокофункциональный элеватор. Профессионалы смогут
спроектировать и изготовить высококлассную технику по индивидуальному заказу за
кратчайший срок. Все требования заказчика будут учтены и мастера справятся со своей
задачей на высоком профессиональном уровне. Качественное строительство элеваторов от
Lubnymash
строится
на
принципах
профессионализма,
добросовестности
и
ответственности. Фирменные элеваторы украинского производства пользуются высоким
спросом не только в Украине, но и в странах СНГ. Продукция получила положительные
отзывы в России, Казахстане, Беларуси, Узбекистане. Элеваторы Lubnymash – гарантия
процветания сельских хозяйств. Они составляют достойную конкуренцию любым
западным аналогам. ...
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com

Читайте також: Чим визначний
скандальний завод «Краян» >>>

За матеріалами vykryvach.com.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА
 БРОНЕТЕХНІКА

Ліквідація спецрежиму ПДВ пожвавила
ринок сільгосптехніки
01.03.2018

Після того, як було скасовано спецрежим ПДВ ринок сільгосптехніки
значно пожвавився. Про це заявив журналісту LANDLORD директор ТОВ
«Завод Кобзаренка» Анатолій Кобзаренко.
За його словам, раніше продавши зерно селяни просто тримали гроші, а зараз вони їх
вкладають в техніку, щоб повернути ПДВ. «Деякі фермери кажуть, що ліквідація
спецрежиму дуже вдарила по них і заставляє ховатися в тіні. Але на мій погляд це неправда.
Ліквідація спецрежиму повернула ринок до цивілізованих умов. Зараз нікому не цікаво
купувати техніку за готівкові кошти, і ринок зростає», — каже директор. Та додав, що
пожвавлення внутрішнього ринку сільгосптехніки знизило обсяги її поставок за кордон. «В
минулому році ми планували реалізувати за кордон близько 50% продукції, але змогли
продати лише 40%, тому, що 60% було продано на внутрішньому ринку. При тому, що в
цьому році у нас план 1,2 млрд грн», — підкреслює Кобзаренко. Він розраховує, що цей план
буде виконано. В минулому компанія інвестувала в переоснащення виробництва 2 млн
євро, чим значно підвищила конкурентоспроможність підприємства. На виставці «Зернові
технології» ТОВ «Завод Кобзаренка» презентував дві нові власні розробки. Це перша в
Україні 36-кубова бочка для води і рідких органічних добрив ВНЦ-36, яка немає аналогів на
території пострадянського простору. Перша така бочка західного виробництва з’явилася в
світі на минулорічній осінній виставці в Болоньї, і менше чим через півроку українські
виробники створили власну розробку. Друга нова розробка заводу - розкидач мінеральних
добрив РМД-8 з приводом від вінця колеса, з гумовим шевронним транспортером, що має
ширину розкидання 36 м. Конструкція розкидача виключає його пробуксовку під час
роботи в полі, а шевронна стрічка дозволяє вносити добрива для підживлення пшениці
мінімальними дозами від 50 кг на 1 га. В минулому році завод продав 40 розкидачів,
обладнаних старою системою подачі добрив, але Анатолій Кобзаренко, директор ТОВ
«Завод Кобзаренка», вважає, що майбутнє за новою розробкою. …
Читати повністю >>>
За матеріалами landlord.ua
Крупный производитель элеваторов планирует
увеличить продажи в 1,5 раза
02.03.2018

Компания KMZ Industries планирует увеличить в 1,5 раза объемы
продаж, а прибыль - вдвое. Об этом рассказала генеральный директор KMZ
Industries Валерия Калашник, пишет Landlord.
Она отметила, что в компании KMZ Industries видят перспективы для роста рынка в
сельском хозяйстве. «Я думаю, что все равно будет расцвет. Мы чувствуем улучшение в
компании, ведь сейчас законтрактованы на весь прошлогодний объем. Компания KMZ
Industries в полтора раза увеличивает свои объемы продаж, однако стараться увеличить
доходы вдвое», - сообщила Валерия Калашник. Для справки: KMZ Industries -производитель
элеваторных комплексов в Украине, находящийся в управлении инвестиционной компании
Dragon Capital. Компания имеет в своем активе более 5000 успешно реализованных
проектов в Украине, Молдове, Казахстане, России, странах Балтии и Ближнего Востока.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Итоги участия «ЛОЗОВСКИХ МАШИН»
в «АГРОПРОМ-2018»
07.03.2018

«ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» открыли весенний тур по Украине участием
в национальной выставке агротехнологий «АГРОПРОМ-2018» (г. Днепр), где
представили новое поколение широкоформатной агротехники.
В стационарной экспозиции «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» продемонстрировали
украинским аграриям тяжелую зубовую борону «Лира XL», шлейф-борону «Лари»,
предпосевной культиватор «Червонец». «Несмотря на плохие погодные условия,
посетители выставки активно присматривали себе агрегаты для обновления арсенала
почвообрабатывающей техники. Внимание большинства гостей остановилось на технике
«ЛОЗОВСКИХ МАШИН», – отмечает менеджер по сбыту Дмитрий Ящук. – Посетителей
заинтересовали как серийные новинки широкоформатной техники, так и уже давно
знакомые агрегаты «ЛОЗОВСКИХ МАШИН» – дискаторы «Дукат», зубопружинные бороны
«Лира» и другие. Порядка 20 аграриев выразили намерение приобрести нашу технику».
Менеджер по сбыту добавляет, что отечественные аграрии с интересом реагируют на
конструкторское решение новинок – возможность использования шлейф-бороны «Лари»
как прицепного орудия к тяжелой зубовой бороне «Лира XL». Эти агрегаты имеют
унифицированную рамную конструкцию, которая позволяет легко модернизировать
шлейф-борону в тяжелую пружинную борону и наоборот. Еще одна отличительная
особенность агрегатов – невероятная многопрофильность и универсальность. Так, «Лира
XL» способна за один проход выполнить 5 операций. Маневренная машина имеет высокую
производительность – 25-30 га/ч. Как и все орудия линейки зубовых борон «ЛОЗОВСКИХ
МАШИН», тяжелые агрегаты «Лира XL» обладают повышенной износостойкостью и
высоким ресурсом работы зубьев – в три раза выше, чем у других производителей. Шлейфборона «Лари» также обладает высокой продуктивностью при низком расходе топлива – 23 л/га. Орудие отличает минимальная восприимчивость к влажности почвы, что дает
возможность агрегату выехать весной в поле ранее другой техники. ...
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ГК «УПЭК»
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ГК "Укроборонпром" займется заводом
имени Малышева
02.03.2018

Реорганизация ГП "Завод им.Малышева" должна начаться с того, что
правительство предоставит данные о потребности в продукции этого
завода. Об этом сообщил гендиректор ГП "Укроборонпром" Павел Букин.
"Опять возвращаемся к численности и структуре Вооруженных Сил и понимаем, что
ответы должно сформулировать Министерство обороны и Генеральный штаб. Важно,
чтобы количество необходимых изделий было обеспечено финансовым ресурсом. Без этого
сложно строить какие-либо планы по реформированию отрасли и предприятий", - отметил
Букин. По его словам, танк "Оплот" (выпускает завод им.Малышева) - это эффективный
образец с действительно уникальными для Украины инновациями. "Речь идет о системе
управления огнем завода "Фотоприбор". Она обеспечивает десять попаданий из десяти
выстрелов в танк противника. Но когда говорим о конкурентности продукции, то речь
должна идти не только о тактико-технических возможностях того или иного образца. Цена
также должна быть конкурентной, чтобы обеспечивать предприятию возможности
технологического развития", - сообщил Букин. Завод им. Малышева является ключевым
серийным заводом по производству танков. "Он был спроектирован в советское время для
выпуска 600 танков в год. В советские времена предприятие имело норму рентабельности
в 25%. Все работало как часы. Сегодня этот завод загружен под штучный товар, а не под
серийное производство. Норма рентабельности для производителя установлена ??в
размере 20%. Завод им.Малышева - очень ресурсно-затратная машина. Поэтому нужно эту
"печь" или постоянно забрасывать дровами, или оптимизировать режим горения", отметил Букин. Отметим, в США будет поставлен танк Оплот - гордость отечественного
танкостроения! Поставку осуществит завод имени Малышева и она будет осуществлена
через государственную компанию–спецэкспортера. Напомним, в прошлом году завод им.
Малышева (Украина, Харьков) выполнял контракт на поставку новых танков "Оплот" в
Таиланд!!" В мае 2017 года об этом сообщал директор информационно-консалтинговой
компании Defense Express Сергей Згурец на своей странице в Facebook. И даже выложил
видео на котором заводской цех с очередной порцией "Оплотов" для тайской армии и тот
"пакистанский" "Оплот", который готовят к танковой битве за новый заказ.
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua
 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ

Украина смогла оперативно наладить собственное
производство минометов
28.02.2018

В современных вооруженных конфликтах минометное вооружение
остается эффективным артиллерийским средством огневой поддержки
сухопутных подразделений тактического звена.
В мае 2015 года руководство ОАО «Завод «Маяк» получило задание как можно
быстрее организовать производство 120-мм минометов. Ориентиром для будущего первого
украинского 120-мм миномета должны были стать улучшенные боевые характеристики
советского миномета аналогичного калибра. На заводе с нуля разработали конструкторскую документацию и технологию производства и через три месяца напряженной работы,
в конце августа 2015 года, опытный образец первого украинского 120-мм миномета М-12015, который впоследствии получил название «Молот», сделал свой первый выстрел. По
результатам определяющих ведомственных испытаний 120-мм «Молот» был допущен к
эксплуатации в армии и попал в район проведения АТО. По словам Михаила Рудника,
дальнейшее развитие отечественного минометного вооружения - разработка мобильных
минометных систем, установленных на колесную или гусеничную базу. Именно таков
новейший автоматизированный мобильный минометный комплекс (ММК) UKR-MMС на
шасси легкого тактического бронеавтомобиля «Барс-8». UKR-MMС способен обнаруживать
и поражать различные по характеру и типу цели за минимальное время. ...
Читать полностью >>>
По материалам sprotyv.info
 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК

СМИ: Начальник войск связи генерал Рапко погорел
на "турецком контракте"
02.03.2018

В декабре 2017 года Главной военной прокуратурой был составлен
протокол о военном административном правонарушении в отношении
начальника войск связи генерал-майора Рапко.
Генерал обвиняется в том, что «…проигнорировав требования законодательства по
соблюдению в государственном контракте обязательного условия получения Украиной
соответствующих компенсаций, генерал-майор Рапко В.В. собственноручно подписал
контракт о поставке (закупки) у иностранного субъекта хозяйствования средств
радиосвязи, стоимость которых превышает пять миллионов евро, в связи с чем Украина
потеряла возможность получить офсетные компенсации (выполнения работ, связанных с
обслуживанием, ремонтом военной техники, предоставление услуг или инвестиций,
передача прав на интеллектуальной собственности, предоставление технической помощи
по реформированию сектора обороны и безопасности и др)». В расследованиях СМИ
коррупционной схемы по закупке турецких раций, которую реализовала в прошлом году
«группа Пашинского», личность Рапко всплывала с закономерной периодичностью. Так как
только он, занимая пост начальника войск связи, мог обеспечить Пашинскому и компании,
заложившим в контракт свои 100 миллионов долларов, «законную» возможность
провернуть эту международную аферу. Напомним: за контракт боролись два основных
конкурента – израильский оборонный концерн Эльбит и турецкое предприятие Aselsan.
Стартовые позиции были довольно красноречивыми. ...
Читать полностью >>>
По материалам bagnet.org
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ, В Т.Ч. ІМПОРТНО-ЕКСПОРТНІ КОМПАНІЇ

IFC может предоставить Ниве Переяславщины
кредит в размере $12,5 млн

ДП "КБ "Південне" у 2017 р. збільшило обсяги
виконаних робіт більше ніж на 40%
02.03.2018

Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім.
Янгеля" (КБП, Дніпро) у 2017 р. збільшило обсяги виконаних робіт
порівняно з 2016 роком на 43,3% - до 2 млрд 417 млн грн.
Обсяг реалізації продукції підприємства за підсумками 2017 р. зріс на 21,8% - до 1
млрд 96 млн грн. Згідно з наведеними даними, в загальному обсязі реалізації продукції 82%
становив експорт, який зріс у 2017 р. порівняно з 2016 р. на 19,6% - до 1 млрд 611,5 млн грн.
У 2017 р. обсяг фінансування КБП, отриманий за укладеними контрактами, зріс порівняно з
2016 роком на 4,9% - до 1 млрд 933 млн грн, при цьому обсяг фінансування за укладеними
зарубіжними контрактами зріс на 5,3% - до 1 млрд 663 млн. Згідно з наведеними даними, в
2017 р. обсяг замовлених КБ "Південне" робіт підприємствам-суміжникам за
внутрішньоукраїнською кооперацією становив 939,8 млн грн, що на 13,6% менше ніж у
2016 році. ДП "КБ "Південне" ім. М.К.Янгеля" - одне з провідних підприємств української
ракетно-космічної галузі, що володіє передовими космічними технологіями. Вагома
частина продукції та послуг компанії постачається на експорт, зокрема до країн ЄС і США.
Читати повністю >>>
Показники ДП "КБ "Південне" (інфографіка) >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Голова ДКА України взяв участь у Другому міжнародному
форумі з питань освоєння космосу
03.03.2018

Голова ДКА П.Г. Дегтяренко у супроводі делегації взяв участь у
Другому міжнародному форумі з питань освоєння космосу (ISEF2), що
відбувся у м. Токіо 02-04 березня цього року.
ISEF2 є міжнародним заходом високого рівня, який спрямований на поглиблення
діалогу та сприяння міжнародному співробітництву у сфері дослідження та використання
космічного простору в мирних цілях. У ході ISEF2 П.Г. Дегтяренко зробив заяву стосовно
міжнародного співробітництва України у сфері дослідження та використання космосу в
мирних цілях. Він наголосив на наявності в Україні значного потенціалу для здійснення
суттєвого внеску у майбутні міжнародні космічні місії. В рамках форуму Голова ДКА провів
окремі зустрічі з керівниками Європейського космічного агентства, Японського агентства
аерокосмічних досліджень, Міністерства оборонної та аерокосмічної промисловості
Республіки Казахстан та Космічного агентства Об’єднаних Арабських Еміратів, а також з
представниками інших космічних агентств та організацій-партнерів ДКА. В ході
переговорів сторони обговорили питання поточного стану співробітництва і визначили
напрями співпраці на коротку та довгострокову перспективи. Окрім того, українська
делегація провела зустрічі з бізнес структурами Японії з метою визначення можливостей
налагодження українсько-японського співробітництва на міжпідприємницькому рівні.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ДКАУ

27.02.2018

Международная финансовая корпорация (IFC) может выделить
компании «Нива Переяславщины» долгосрочный кредит на $12,5 млн. Об
этом сообщает «Интерфакс-Украина».
В IFC директоров планирует рассмотреть этот проект 30 марта. Кредит должен быть
направлен на наращивание основного капитала украинской компании в 2018-2019 гг.
Общая стоимость проекта оценивается в $35 млн. Отметим, «Нива Переяславщины» украинско-британское совместное предприятие. Работает в свиноводческой отрасли с 2005
года. Производственные мощности компании составляют примерно 200 тыс. товарных
свиней в год. Компании принадлежат комбикормовый завод, убойный цех и мясокомбинат,
выпускающий продукцию под ТМ «Пятачок». Как известно, Международная финансовая
корпорация является одной из организаций Группы Всемирного банка и крупнейшим
учреждением в области глобального развития, которое работает исключительно с частным
сектором развивающихся стран.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Перший міжнародний агрокластер в Україні
створять за кошти ЄС на Вінниччині
27.02.2018

На Вінниччині в рамках проекту «Транскордонна мережа для
інноваційного сільського господарства», який фінансується Євросоюзом,
створять перший міжнародний агрокластер в Україні.
«Ми розпочали реалізацію унікального проекту - створення першого міжнародного
кластера для сільськогосподарських виробників в Україні. Проект націлений підвищити
конкурентоспроможність сільськогосподарського сектору за рахунок розширення
контактів партнерів по обидва боки кордону і впровадження інноваційних рішень в
аграрній сфері», - повідомив на презентації проекту його координатор – директор ГО
«Єврорегіон «Дністер» Андрій Кавунець. За його словами, проект реалізують ГО "Єврорегіон
«Дністер» спільно з молдавською ГО «Кутезаторул» на території Вінницької області та
Республіки Молдова. Фінансується він в рамках Програми територіального співробітництва
Молдова-Україна коштом Євросоюзу. Одним із завдань проекту є створення Центру
інноваційного сільського господарства на базі Інституту кормів та сільського господарства
Поділля Національної академії аграрних наук України. Новостворена фундація дозволить
проводити сертифікацію продукції згідно з усіма нормативами і вимогами ЄС. Також
діяльність центру буде спрямована на проведення ключових сільськогосподарських
досліджень. Приєднатися до кластеру зможуть не тільки виробники, а й підприємства
переробної, транспортно-логістичної галузі, виробники фасувальної продукції та інші.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Космическая отрасль Украины в 2017 г. увеличила
объемы производство на 26%

В ЕБРР заверили, что не финансируют
"Кернел"

05.03.2018

Предприятия ракетно-космической отрасли Украины по итогам 2017
г. увеличили по сравнению с 2016 годом объемы производства продукции
на 26,3% - до 4,6 млрд грн.
Объемы реализации продукции предприятий отрасли по итогам прошлого года
выросли на 24%, экспорт продукции - на 8,1%. Такие данные приведены в отчете главы
Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) за 2017 г., размещенном на
сайте украинского космического ведомства. П итогам 2017 г. предприятиями отрасли
произведено и реализовано товарной продукции на сумму более 4,6 млрд грн, общий объем
валовой продукции составил свыше 5,4 млрд грн. Как сообщалось, в настоящее время в
управлении ГКАУ находится 26 предприятий и организаций космической отрасли. В
госбюджете-2017 на финансирование космической отрасли было предусмотрено 2,91 млрд
грн, что на 14,2% меньше, чем в 2016 г. В общем объеме финансирования 61,5% средств по
линии общего фонда предусмотрено на выполнение долговых обязательств по
привлеченным ранее кредитам на реализацию международных отраслевых проектов. По
итогам первого полугодия 2017 г. загрузка мощностей предприятий космической отрасли
составила 30,9%, что на 3,2% меньше аналогичного периода 2016 г. Отметим, фактическое
госфинансирование общегосударственной целевой научно-технической космической
программы Украины на 2013-2017 годы составило в прошлом году 35% предусмотренного
программой, констатируют в украинском космическом ведомстве. Согласно размещенному
на сайте ведомства публичному отчету главы Государственного космического агентства
Украины за 2017 г., из предусмотренных в госпрограмме 225,2 млн грн, из госбюджета
было профинансировано 80,1 млн грн. Согласно отчету, при этом фактическое
финансирование предусмотренных в госпрограмме задач: по осуществлению
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса составило 50% предусмотренного,
или 45,06 млн грн; по усовершенствованию космических систем телекоммуникации и
навигации - 10% (3,7 млн грн); в интересах национальной безопасности и обороны – 100%
(14,4 млн грн); проведение научных космических исследований - 51% (16,48 млн грн),
углублению международного сотрудничества – 18% (0,4 млн грн). При этом, согласно
отчету, в 2017 г. полностью сорвано госфинансирование предусмотренных в госпрограмме
задач по созданию космических комплексов, а также обеспечения промышленнотехнологического развития, которое составило 0%. В числе основных результатов
выполнения национальной космической программы в 2017 году в отчете названы, среди
прочего: изготовление составных частей летного образца космического аппарата (КА)
"Сич-2-1", а также модернизация наземного комплекса управления и наземного
информационного комплекса КА; разработка конструкторской документации и габаритнодинамичного макета КА "Сич-2М"; проведение части испытаний КА "Микросат-М", запуск
которого намечен на 2020 год; приобретение передача заказчикам четырех контрольнокоррегирующих станций приема высокоточной навигационной информации; производство
матчасти для РН Antares, Vega, "Зенит-3SLB". К основным результатам выполнения
госпрограммы также отнесены обеспечение процесса приемки и отработки данных ДЗЗ от
иностранных КА: TERRA, Pleiades-1A/1B, EROS-B, AQUA, SUOMI-NPP, LandSat-8, Sentinel-1A, и
космических аппаратов серии NOAA. Как сообщалось, в госбюджете-2017 на
финансирование космической отрасли предусмотрено 2,91 млрд грн, что на 14,2% меньше
по сравнению с 2016 годом. В общем объеме финансирования 61,5% средств по линии
общего фонда предусмотрено на выполнение долговых обязательств по привлеченным
ранее кредитам на реализацию международных отраслевых проектов. В 2018 году на
госфинансирование ракетно-космической отрасли в госбюджете предусмотрено 2,03 млрд
грн, что на 30% меньше в сравнении с 2017 годом. В общем объеме финансирования
отрасли по линии общего фонда, 1,55 млрд грн (79%) должно быть направлено на
обслуживание долговых обязательств по привлеченным ранее под госгарантии кредитных
ресурсов на реализацию международных проектов …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Читайте також: Вінницькі тергромади виграли
грант ЄС на розвиток садівництва >>>

28.02.2018

Европейский банк реконструкции и развития не финансирует
действующие проекты крупнейшего производителя масла "Кернел". Об этом
рассказал старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.
"Мы рассмотрели обращение УКАБ. На сегодня действующих финансовых проектов с
компанией Кернел у ЕБРР нет", - заверил Усов. Напомним, аграрные ассоциации призвали
ЕБРР и МФК остановить финансирование производителя масла "Кернел" из-за конфликта
интересов у его бенефициара В.Хомутынника. Аграрии утверждают, что нардеп использует
свой мандат и политический ресурс для лоббирования интересов холдинга, нанося ущерб
другим участникам рынка. Отметим, агрохолдинг «Кернел» проведет выплату дивидендов
акционерам 26 апреля 2018 г. Такое решение принято советом директоров Kernel Holding
SA, сообщается на сайте компании. Размер выплаты составит $0,25 за акцию - как было
утверждено на общем собрании акционеров, состоявшемся 11 декабря 2017 г. Уточняется,
что дивиденды будут выплачены акционерам, находящимся в реестре на момент закрытия
торгов 19 апреля 2018 г., за вычетом налога на добавленную стоимость в Люксембурге по
ставке 15%. Кернел - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла,
ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона
Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура
компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство,
экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых
культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых
терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже.
Напомним, компания «Кернел» 22 февраля привлекла возобновляемую кредитную линию с
лимитом $100 млн от синдиката европейских банков.
Читать полностью >>>
По материалам unn.com.ua, agroportal.ua
Компания "Астарта" в 2017 году сократила урожай
зерновых и масличных на 14%
01.03.2018

Агрохолдинг "Астарта" в 2017 году сократил урожай как зерновых и
масличных культур, так и сахарной свеклы. Об этом передает "ПроАгро" со
ссылкой на пресс-службу холдинга.
Это связано с тем, что 2017 год характеризовался неблагоприятными погодными
условиями в Полтавской области, что и повлияло на валовой сбор сельхозкультур. В
частности, урожай зерновых и масличных культур в "Астарте" составил 786 тыс. тонн, что
на 14% меньше, чем в прошлом году. Урожай сахарной свеклы составил 2,3 тыс. тонн, что на
12% отстает от показателя 2016 г. Астарта - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг осуществляет деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой,
Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В состав
холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250
тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке
сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").
Читать полностью >>>
По материалам proagro.com.ua
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В 2017 г чистая прибыль Аграрного фонда
составила 94,8 млн грн.

Генеральный директор «НИБУЛОНа» Алексей Вадатурский провел
серию встреч с европейскими банкирами
01.03.2018

По итогам 2017 г. доход ПАО «Аграрный фонд» составил 4,3 млрд грн,
чистая прибыль - 94,8 млн грн. Выполнение финансового плана
предприятия в части чистой прибыли составляет 103,6%.
«В течение 2017 г. ПАО «Аграрный фонд» реализовал 616,1 тыс. т зерна, произведено
252,5 тыс. т муки. Таким образом, Общество увеличило свою долю на рынке муки Украине с
12,2% до 13%», - говорится в сообщении пресс-службы фонда. По результатам прошлого
года «Аграрный фонд» реализовал 248,7 тыс. т муки, из них 19 тыс. т - по экспортным
контрактам. Доля предприятия на рынке внутреннего потребления муки выросла до 15,6%,
а доля в экспорте муки - до 4,3%. Реализация муки происходила как оптовыми, так и
розничными партиям, в частности, в торговых сетях под собственной торговой маркой.
Также с целью увеличения поддержки отечественных сельхозпроизводителей в 2017 г.
«Аграрный фонд» начал продажу минеральных удобрений. В прошлом году Общество
закупило 245,4 тыс. т минеральных удобрений общей стоимостью 1,88 млрд грн, из
которых поставлено сельхозпроизводителям 61,3 тыс. т. Кроме того, в 2017 г. «Аграрный
фонд» уплатил налогов, сборов и обязательных платежей на сумму 949 млн грн, в том
числе дивиденды - 24,4 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам elevatorist.com
Затримали підозрюваних у спробі вбивства глави
Державної зернової корпорації
01.03.2018

Правоохоронці затримали 28 лютого 4 осіб, які підозрюються у замаху
на вбивство керівника ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація
України». Про це написав глава Національної поліції Сергій Князєв.
“Затримали 4 зловмисників, які підозрюються у замаху на вбивство керівника ПАТ
«Державна продовольчо-зернова корпорація України»”, - написав Князєв. Він зазначив, що
ще 10 листопада минулого року у Києві злочинець проломив голову керівнику державного
підприємства, а через деякий час іншому керівнику прив’язали бойову гранату до авто, “і
тільки раптове зниження температури призвело до того, що важіль гранати не спрацював, а
примерз до кузова”. “Це і врятувало життя багатьох людей, адже авто було припарковане у
людному місці Києва”, - уточнив очільник Нацполіції. Князєв поінформував, що напад
замовили через професійну діяльність посадовців, і саме в такий спосіб зловмисники
намагалися примусити керівників до розкрадання державних коштів. “Прикриваючись
підробленими договорами експортування, учасники злочинної схеми проводили фіктивні
закупки зерна. Але задум було не так просто здійснити, бо керівники намагалися завадити
таким махінаціям, призупинивши оплату по договорах. Організатори нападу сподівалися,
що прибравши керівників, які не погоджувалися грати за їх правилами, корпорацію
очолить підконтрольна їм кандидатура. Але на заваді їхнім планам стали правоохоронці
спільно з Головним управлінням розвідки МО України”, - резюмував він. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Cygnet торік закупила сільгосптехніки
на 79 млн грн.
01.03.2018

Компанія Cygnet у 2017 році інвестувала 78,9 млн грн в оновлення
машино-тракторного парку. Ще 73 млн грн інвестовано в модернізацію
цукрового заводу, йдеться в звіті компанії.
Завдяки модернізації підприємство змогло зменшити витрати природного газу на 1
тонну перероблених цукрових буряків. Крім цього, торік Cygnet впровадила проект із
приготування компосту. Метою проекту є зменшення негативного впливу на навколишнє
середовище та покращити властивості ґрунтів шляхом біологічного перероблення
непридатних органічних відходів. Відзначимо, в 2017 р. український агрохолдинг Cygnet
інвестував понад $2,7 млн у модернізацію свого цукрового заводу в Житомирській області.
За рахунок цього компанія встановила новий рекорд, переробивши за минулий рік 232,5
тис. т цукрових буряків. При цьому Cygnet збільшив обсяг виробництва цукру на 5,4% – до
33 тис. т, повідомляється на сайті компанії. У компанії відзначають, що модернізація заводу
істотно підвищила технологічність виробництва і дала змогу знизити витрати природного
газу на переробку буряка (на 5 куб. м на кожній тонні коренеплоду). Минулого року
агрохолдинг витратив ще 78,9 млн грн на оновлення власного парку сільгосптехніки.
Cygnet Agrocompany – група компаній з іноземним капіталом. Холдинг має цукровий завод у
Житомирській області та 24,2 тис. га землі в Житомирській і Вінницькій областях, на якій
він вирощує кукурудзу, сою, цукровий буряк і кормові культури. Компанія також розвиває
власний молочний бізнес – агрохолдингу належать 1,3 тис. корів.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
Агрохолдинг Порошенко заявил, что не
платит налоги в России
01.03.2018

Компания Укрпроминвест-Агро заявляет, что не осуществляет
деятельности на территории Российской Федерации и не платит там
налоги. Об этом сказано в заявлении на сайте агрохолдинга.
В сообщении отмечается, что в 2012 г. агрохолдинг начинал сельскохозяйственный
проект в РФ по производству модифицированного крахмала совместно с международной
компанией. Для реализации привлекались кредитные средства. Но из-за начала российской
агрессии против Украины проект не состоялся. "В 2014 г. принято решение прекратить
деятельность проекта в России. В течение 2014-2016 гг. корпоративные права и земля
были проданы, сельскохозяйственная техника вывезена в Украину, а работники уволены", отметили в компании. "Компания Крахмалопродукты и ее дочерняя компания Лаки Грейн в
настоящее время не принадлежат Укрпроминвест-Агро, и, насколько известно, не ведут
коммерческой деятельности, не платят налогов в России, имеют задолженность по кредиту
и фактически являются банкротами. Итак, проект в России не состоялся и, по очевидным
причинам, состояться не может", - говорится в заявлении компании. Напомним, ранее
авторы расследования, подготовленного телеканалом 1+1, заявили, что президент Петр
Порошенко владеет в России заводом по производству крахмала и зерновой компанией.
Укрпроминвест-Агро - одна из ведущих вертикально-интегрированных агропромышленных компаний Украины. Земельный банк агрохолдинга составляет порядка 122 тыс. га, в
Винницкой, Житомирской, Черкасской, а также Полтавской, Днепропетровской и
Кировоградской областях. В компании работают более 4600 человек. Укрпроминвест-Агро
связывают со структурами, близкими к президенту Украины.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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Генеральный директор компания «НИБУЛОН» Алексей Вадатурский
провел ряд переговоров с ведущими представителями банковской системы
Европы. Так, 26 февраля в Люксембурге состоялась встреча с вицепрезидентом Европейского инвестиционного банка Вазилем Худаком.
"Всегда приятно видеть глаза партнеров, которые ценят наше сотрудничество,
довольны совместной работой, тем, что их средства работают на благо экономики
компании и всей Украины. Именно это я увидел в глазах наших партнеров в ЕИБ, которые
первыми выделили средства нашей украинской компании, без гарантий со стороны
государства или европейских банков, а только под наши обязательства”, - от метил Алексей
Вадатурский. Напомним, подписание соглашения о выделении ЕИБ $74 млн компании
«НИБУЛОН» на развитие и модернизацию логистической инфраструктуры в Украине
состоялось 19 декабря 2016 в Брюсселе в здании Европейской комиссии. И вот на днях
партнеры встретились в теплой и дружественной обстановке для обсуждения текущего
состояния реализации инвестиционной программы и дальнейших планов сотрудничества.
"Нам было приятно доложить, что было сделано компанией «НИБУЛОН» за 2017, а сделано
немало, - как отметил А.Вадатурский, представители банка очень довольны состоянием и
скоростью реализации проекта компании. - Мы также рассказали об инвестиционных
проектах, которые «НИБУЛОН» планирует реализовать уже до 1 июня 2018 года, а также о
перспективах развития нашей компании в целом. Ведь такие партнеры, когда начинают
работать вместе, действительно становятся стратегическими. Такое партнерство не
заканчивается обычным подписанием кредитного соглашения и возвратом средств. Эти
партнерские отношения определяют и стимулируют дальнейшее развитие компании. И в
этом сотрудничестве меняется не только лицо непосредственно самой компании, но и лицо
всей Украины. Мы рассказали о своих планах и предложили очень интересные проекты
дальнейшего развития компании в Украине и за ее пределами. Мы также поделились
проблемами, стоящими сегодня на пути создания благоприятных инфраструктурных
условий в нашей стране. К большому сожалению, сегодня у Министерства инфраструктуры
Украины не чувствуется желание работать для Украины и для своего народа. Но, несмотря
на все преграды со стороны ведомства и отдельных его чиновников, и благодаря
поддержке руководителей областей и городов, а также общины, наша компания сегодня
успешно возрождает Днепр, инвестирует в экономику регионов Украины”. …
Читать полностью >>>
По материалам inshe.tv
Галс Агро озвучил производственные
планы на 2018 г.
02.03.2018

Компания намерена увеличить поголовье свиней и индеек, нарастить
процент многолетних насаждений и сфокусироваться на развитии
альтернативной энергетики.
Такое мнение озвучил генеральный директор «Галс Агро» Сергей Кравчук в
комментарии Latifundist.com. «Мы увеличиваем производство животноводческого сектора,
процент многолетних насаждений, а в качестве дополнительной переработки выбрали
направление альтернативной энергетики. Как вы знаете, мы строим биогазовые заводы.
Если конкретно, то мы планируем планово увеличить поголовье свиней и индеек на 10%.
Также наша задача при сохранении земельного банка увеличить его доходность, ведь
начинает поджимать аренда земли», - сказал он. На сахарных заводах, по его словам,
компания совершит меры по энергоэффективности и увеличению качества сахара. «Наши
сахарные заводы стабильно работают, просто мы ежегодно модернизируем их с помощью
небольших инвестиций. На одном заводе в этом году мы модернизируем выпарные
станции и вакуумные аппараты, а на втором - внедрим энергоэффективные мероприятия.
На обоих активах увеличиваем мощности по хранению сахара», - добавил Сергей Кравчук.
Отметим, компания «Галс Агро» специализируется на производстве зерновых, сахара,
выращивании индейки и производстве мясопродуктов. В структуру компании входят: 2
сахарных завода, 7 агропромышленных фирм, 2 элеватора общей мощностью 50 тыс. т.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Landfort придбав бердянську
агрофірму «Росія»
03.03.2018

Агрохолдинг Landfort, що входить в структуру групи компаній BKW, в
кінці 2017 року збільшив земельний банк майже до 37 тис. га. Про це
повідомляє портал agrotimes.net
Це стало можливим завдяки купівлі агрофірми «Росія» у Бердянському районі
Запорізької області, земельний банк якої складає 10 тис. га, повідомив власник групи
компаній BKW Вадим Коверник. До складу придбаного сільгосппідприємства входить
тваринницький комплекс, який нараховує 1,5 тис. голів ВРХ, елеватор потужністю в 20 тис.
тонн одноразового зберігання, що знаходиться в 40 км від Бердянського морського порту, а
також комбікормовий завод. Вадим Коверник зазначив, що компанія прийняла рішення про
збереження і розвиток галузі тваринництва. Зокрема, протягом двох років Landfort планує
вивести цей напрямок на рентабельний рівень роботи, підвищуючи ефективність
тваринництва щорічно. «За жовтень-грудень нами був проведений дуже великий обсяг
роботи: ми повністю модернізували годування, закупили нову техніку та обладнання,
виконали частковий ремонт будівель для нормальної перезимівлі стада, встановили нову
систему вентиляції та опалення доїльного залу, відновили роботу комп'ютерної програми
по ідентифікації основного стада», – підкреслив він.
Читати повністю >>>
Інфографіка >>>
За матеріалами agrotimes.net
В Украине заработал зернотрейдер с
французскими корнями
05.03.2018

Компания Sierentz Global Merchants (SGM), созданная экс-менеджерами
Louis Dreyfus, намерена начать активную экспортную деятельность в мае 2018
г. Об этом сообщил главный исполнительный директор Дэвид Оайон.
Как отмечается, SGM официально начала свою работу 2 февраля 2018 г., фокусируясь
главным образом на экспорте зерна из Черноморского региона. «Мы намерены начать
работу в Черноморском регионе, торговать на европейских рынках и постепенно
расширять наше присутствие, наращивая торговлю зерном, а также другой продукцией,
если увидим, что для этого есть возможность», - сказал Оайон. По его словам, компания
наладила сотрудничество с фермерами, производителями и агрохолдингами в тех странах,
которые позволят поставлять зерно на мировой рынок. «Идея состоит в том, чтобы
постепенно стать крупным игроком в регионе. Мы считаем, что Черное море — это рынок,
который будет продолжать расти. У нас есть понимание рынка, и это позволит нам занять
на нем значительное место», - сказал он. Для справки: ранее сообщалось, что группа топменеджеров Louis Dreyfus европейского и причерноморского направления в конце августа
2017 г. покинула компанию и создала новый бизнес на украинском рынке, зарегистрировав
компанию ООО «Сиэранс Глобал Мерчантс Украина» (Sierentz Global Merchants).
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
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Британцы минимум на два года прекращают
производство сахара в Украине

 РИНОК ІНФРАСТРУКТУРИ
 ЗРОШЕННЯ. ЕЛЕВАТОРИ (ХПП). ТЕРМІНАЛИ (РІЧКОВІ, МОРСЬКІ)

06.03.2018

Украинская
дочерняя
компания
одного
из
крупнейших
производителей сахара в мире ED&F Man намерена временно отказаться от
производства сахара в Украине, как и от выращивания сахарной свеклы.
Компания владеет Засельским сахарным заводом в Николаевской обл. "Учитывая
предполагаемый избыток сахара в краткосрочной перспективе, мы решили гибко подойти
к управлению активами агропромышленного комплекса, благодаря чему завод временно
остановит производство, а сельскохозяйственное подразделение переориентируется на
более выгодные сегодня ротационные культуры, такие как бобовые" – сообщает компания.
Игорь Бучацкий, СЕО ED&F Man Ukraine, отметил, что "компания не планирует запускать
завод ни в этом, ни в следующем году". В предыдущие годы компания до 70% потребностей
сахарной свеклы покрывала за счет собственных ресурсов, лишь 30% закупала у других
агрохозяйств. В следующие пару лет от выращивания сахарной свеклы ED&F откажется. Не
будет производить свеклу и для других производителей. "Сфокусируемся на зерновых и
масличных, будем расширять площади под бобовыми - нутом и чечевицей", - говорит Игорь
Бучацкий. Напомним, в 2012 г. дочернее предприятие ED&F Man "Юкрейниан Шугар
Компании" совместно с агрофирмой "Агро-Дело" занялось выращиванием сахарной свеклы
для производства свекловичного сахара. В средине 2017 г. ED&F Man Ukraine заявила, что
намерена увеличить земельный банк с 13 до 30 тыс. га. Кроме того, отдельное внимание
планировалось уделить орошению. В апреле 2017 г. ED&F Man запустила первую очередь
оросительного комплекса в Херсонской области стоимостью $5 млн на 1 тыс. га.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Найбільший виробник курятини в Україні
потроїв прибуток
07.03.2018

Агрохолдинг Миронівський хлібопродукт (МХП) у 2017 році збільшив
чистий прибуток в 3,3 рази - до $230 млн порівняно з 2016 роком. Про це
повідомляється в звіті компанії.
Так, згідно з даними, оприлюдненими на сайті Лондонської біржі, виручка
агрохолдинга за минулий рік збільшилася на 13,4% - до $1,2 млрд. Валовий прибуток МХП
зріс на 14,5% - до $396 млн, операційний - на 15,1%, до $365 млн в 2016 році. EBITDA
компанії в 2017 році збільшилася на 10,6% - до $459 млн. При цьому чистий збиток за
четвертий квартал склав $ 27 млн, порівняно з чистим збитком в $ 28 млн в 2016 році,
включно з $62 млн негрошових збитків від курсової різниці. Зазначимо, що валовий
прибуток склав $65 млн, що на 27,5% перевищує показник за аналогічний період минулого
року. Миронівський хлібопродукт (МХП) - найбільший виробник курятини в Україні. За
оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку курятини. Агрохолдинг
також займається виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки.
На українському ринку МХП представлений брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский тощо.
Засновником і мажоритарним акціонером МХП є український бізнесмен Юрій Косюк, якому
належить близько 65% акцій компанії. Решта 35% перебувають у вільному обігу на
Лондонській фондовій біржі. Нагадаємо, що чистий прибуток МХП в 2016 році становить
$69 млн проти чистого збитку у $113 млн у 2015 році. Виручка зросла на 7% - до $1,1 млрд.
Також зазначимо, що у третьому кварталі 2017 року МХП отримав $47 млн чистого
прибутку проти $9 млн чистого збитку за аналогічний період 2016 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
 РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Тіньова схема позбавлення
селян землі
27.02.2018

Найпоширеною тіньовою схемою для позбавлення громадян України
сільськогосподарських земель є емфітевзис. В останні роки кількість
договорів емфітевзису істотно зростає...
Емфітевзис - це довгострокове, відчужуване та успадковуване речове право на чуже
майно, яке полягає у наданні особі користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб з метою отримання плодів та доходів від неї з обов'язком ефективно
її використовувати відповідно до цільового призначення. Науковою спільнотою було
опубліковано відкритий лист про суспільну небезпеку використання емфітевзису як
інструменту продажу сільгосземель. Що фактично відбувається: 1) Договори укладаються
більше на 100 і 200 років. При цьому такий договір може бути укладений з іноземцем або
іноземною компанією. 2) Селянам за землю дають всю суму єдиним платежем, фактично
купляючи її. 3) Оформлюються боргові розписки, попередні договори купівлі-продажу
землі, тощо. 4) За такими договорами не сплачуються податки до бюджету. 5) Право на таку
землю можна передати під заставу, внести до статутного капіталу компанії, віддати в
оренду іншим особам чи продати, фактично без дозволу власника. На кінець 2016 року у
Реєстрі прав було зареєстровано 32.482 договорів емфітевзису. …
Читати повністю >>>
© Андрій Павловський, «Лига.net»
За матеріалами facenews.ua
Инфографика: Жонглеры землями. Как агрохолдинги
меняются активами
02.03.2018
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У смт. Жвирка Сокальського району, ввели в експлуатацію
елеваторний комплекс ПП "Західний Буг". Про це пише Depo.Львів (портал
lviv.depo.ua) з посиланням на прес-службу ЛОДА.
Елеватор потужністю 20 тисяч тонн приймає сільськогосподарську продукцію з
підвищеними показниками вологості, засміченості та доводить її до товарних кондицій.
Участь в урочистому відкритті взяв голова Львівської ОДА Олег Синютка. "Важливо у
нашому аграрному комплексі не тільки виростити продукцію, але й якісно її зберегти, для
того, щоб аграрії отримали максимальний прибуток на піку ціни. Ми сьогодні відкриваємо
елеватор місткістю 20 тис тон, інвестиція – 20 млн гривень і звичайно дуже приємно, що ще
декілька десятків робочих місць у Сокальському районі будуть створені і люди не будуть
їздити за кордон, а отримуватимуть заробітну плату на місці. Приємно, що у ПП "Західний
Буг" заробітна плата за минулий рік сягнула 15 тис гривень", - зазначив Олег Синютка. Це
вже третій елеватор у структурі підприємства. Тут обробляють такі зернові культури як
озима пшениця, соя, ріпак, кукурудза і горох.
Читати повністю >>>
За матеріалами lviv.depo.ua
Эвери запустила шестую очередь
перегрузочного терминала
02.03.2018

Шестая очередь морского перегрузочного терминала «Эвери»,
входящего в состав Группы Компаний Orexim, введена в эксплуатацию в
феврале 2018 г. Об этом пишет портал agroportal.ua
Как говорится в сообщении компании, теперь суммарный объем резервуарного
парка ООО «Эвери» составляет 175 тыс. м3 (40 резервуаров, объем хранения до 160 тыс. т),
общая перегрузочная мощность вырастет до 1,6 млн т. «Добавлена еще одна насосная
станция, что дает возможность увеличить скорость погрузки и в то же время помогает
уменьшить время нахождения танкеров в порту», — говорится в сообщении. Как отмечают
в компании, новшества дает возможность предоставления большей квоты для хранения и
позволяет улучшить ситуацию с постановкой больших судов на погрузку. Для справки:
Перегрузочный терминал компании «Эвери» является морским специализированным
комплексом, обеспечивающим прием, хранение, качественное сопровождение и отгрузку
растительного масла и мелассы на смежные виды транспорта, и состоит из береговой и
портовой части. Сейчас морской терминал успешно функционирует и предоставляет услуги
по приему, хранению и отгрузке. Первая очередь терминала была введена в эксплуатацию в
марте 2010 г., вторая — в декабре 2011 г., третья — в феврале 2012 г., а четвертая — в
ноябре 2013 г., пятая — октябрь 2015 г.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Элеваторы Alebor Group увеличили
перевалку зерна в 1,5 раза
02.03.2018

Хлебоприемные предприятия ГК Alebor Group в зимний период
перевалили 136 тыс.т зерновых культур, что в 1,5 раза больше, чем годом
ранее. Об этом говорится в сообщении группы.
«В целом, считаю, что зимой мы сработали неплохо. С начала декабря и по
состоянию на конец февраля перевалили 136 тыс.т зерновых. Это общее число для всех
элеваторов нашей группы компаний: Христиновского ХПП, Вороновицкого ХПП и Честного
ХПП. Этот объем примерно в полтора раза больше, чем в прошлом году, и такой показатель
я считаю весьма неплохим. Рост обусловлен опытом работы, который был приобретен за
прошедшее время, и хорошей взаимодействием с нашими партнерами», - сказал
руководитель элеваторного направления Alebor Group Алексей Цуркан. На показатели
предприятий, по его словам, заметно влияет логистика. «Например, Балтский регион, где
находится Честное ХПП, находится, условно говоря, в тупике: с одной стороны границу с
Молдовой, с другой уже одесское направление, куда автотранспорт едет непосредственно в
порт. Плюс там дает о себе знать то, что зерновые были вывезены, в основном, в высокий
сезон. Поэтому на Честном ХПП перевалили около 30 тыс. т зерновых. Очень неплохо
просчитывается логистика доставки зерна от фермерского хозяйства в порт относительно
Христиновского ХПП. Благодаря этому там удается вывезти много зерновых в высокий
сезон. А из Винницкой и Хмельницкой логистику просчитать тяжелее, соответственно там
осталась большая масса зерна», — сказал Цуркан. Вместе с тем, по всем предприятиям в
компании видят резервы для развития, поэтому и запланировали расширение и
укрепление мощностей всех элеваторов. «Весной планируем на всех трех элеваторах уже
собирать новые силосы, ведь имеем осуществлять прием зерновых ранней группы уже на
новом оборудовании», — подытожил Цуркан.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
У порту Рені побудують комплекс з перевалки та
переробки органічного зерна
02.03.2018

За минувший год около 400 000 га украинских сельхозугодий сменили
владельцев. Крупнейший латифундист - компания Кернел - в 2017 приобрела
немалое количество агроактивов.
В свежем отчете она сообщила о намерении расстаться с частью земель в рамках
оптимизации земельного банка: Кернел намерен сократить земельный банк с нынешних
605 000 до 560 000 га. Потесненный Кернелом холдинг Олега Бахматюка Ukrlandfarming в
случае такой оптимизации вновь станет лидером по количеству агроземель. Надолго ли?
Конкуренты наступают на пятки, исходя из озвученных планов. В первенство
латифундистов может вмешаться и владелец компании МХП Юрий Косюк, озвучивший
намерение нарастить земельный банк в ближайшие годы до 550 000 га. Кто еще тасовал
земактивы в 2017-м или планирует заняться собирательством в ближайшем будущем? В
рамках оптимизации сократился зембанк агрохолдинга Мрия, докупила немного земли
Астарта Виктора Иванчика. В ее планах - дальнейшее увеличение земельного банка. Кроме
того, вдвое собирается увеличить свои наделы свиноводческая компания АПК Инвест
Бориса Колесникова. Самыми активными скупщиками земель, помимо Кернела, в течение
прошедшего года слывут владельцы компании Эпицентр-К Александр и Галина Герега.
Активно включился в борьбу за аграрные активы Виталий Хомутынник и несколько
игроков поменьше. Остальные крупные латифундисты сохраняют интригу. Американский
Агропросперис, обрабатывающий 400 000 га, ИМК Александра Петрова, Агротон Юрия
Журавлева, президентский агрохолдинг Укрпроминвест-Агро (более 100 000 га у каждого)
о планах увеличения зембанка не объявляли.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам liga.net
 РОСЛИННИЦТВО

На Львівщині відкрили елеваторний
комплекс

У ДП "Ренійський морський торговельний порт" в 2018 р. побудують
високотехнологічний комплекс з перевалки та переробки органічного зерна.
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.
Інвестиційний проект реалізує ТОВ «Біо-Лайн-Рені» в рамках Закону України «Про
спеціальну економічну зону (СЕЗ) Рені». "На сьогодні, інвестиційний проект пройшов всі
необхідні узгодження та експертизи згідно закону. Крім того, реалізація цього проекту
передбачена новою редакцією «Плану розвитку Ренійського морського порту на коротко-,
середньо-, довгострокову перспективу», затвердженою в Адміністрації морських портів
України у минулому році", - йдеться в повідомленні. Проект буде виконаний в два етапи
протягом двох років, загальна сума інвестицій складе 40 млн грн. Перший етап реалізації
проекту заплановано на 2018 рік, протягом якого буде побудований зерносклад на 6 тис.
тонн. Загальна сума інвестицій складе 11,5 млн грн. Другий етап - будівництво маслозаводу
з переробки соняшнику і сої – запланований на 2019 р. і передбачає суму інвестицій в
розмірі 28,5 млн грн. Технологія комплексу відповідатиме стандартам і правилам
Європейського інституту органічного господарства (FIBL). «Світовий досвід доводить, що
грамотний розвиток вільних економічних зон – це ефективна модель, яка приносить
позитивні плоди як державі і галузі, так і регіону, в якому розташована СЕЗ. Реалізація
інвестиційного проекту в рамках діючої СЕЗ в порту Рені – це сигнал для інших інвесторів
щодо привабливості порту. Але що ще важливіше - це розвиток портів на принципово
іншому рівні, оскільки такі проекти як будівництво комплексу з переробки органічної
продукції дозволять не тільки нарощувати вантажообіг, а й розвивати на території порту
виробництво з доданою вартістю. АМПУ зі свого боку спільно з Мінінфраструктури
розробила і направила в Одеську ОДА проект змін до Закону про СЕЗ Рені …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ
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 НАСІННЯ. АГРОХІМІЯ (ДОБРИВА & ПЕСТИЦИДИ / ЗЗР)

Monsanto в сентябре 2018 г. откроет семенной завод
в Житомирской области

Одеська область може втратити важливу галузь
аграрного виробництва: рисівництво

01.03.2018

Компания Monsanto планирует открыть семенной завод в с. Почуйки
Житомирской области в сентябре этого года. Об этом сообщается на сайте
Житомирской ОГА, передает latifundist.com
«Предприятие заработает в тестовом режиме в августе 2018 г., а его открытие
планируется на сентябрь этого года», - говорится в сообщении. Напомним, что в начале
февраля в с. Почуйки Житомирской области закончилось строительство нового семенного
завода. Площадь комплекса составляет 7 118,1 м?, а стоимость основных фондов, принятых
в эксплуатацию, - 644,35 млн грн. Строительство семенного завода началось в 2014 г. Завод
оснащен оборудованием немецкой компании Petkus («Петкус»).
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Як в Україні застрягли тисячі тонн
небезпечних хімікатів
27.02.2018

В Україні накоплюються великі обсяги непридатних хімікатів. Їх треба
знищити в країні або вивести за кордон, але зробити це неможливо через
суперечку єдиного профільного заводу з Мінекології.
Ринок непридатних пестицидів в Україні оцінюється 500 млн грн. За даними
експертів, мова йде про 8-11 тис тонн таких засобів захисту рослин - ЗЗР. Питання їх
належного знищення турбує не лише громадські організації, а й легальних імпортерів та
виробників пестицидів, бо це питання екологічної безпеки, репутаційні ризики та широкі
можливості для розвитку тіньового ринку ЗЗР.
Радянська спадщина. Непридатні пестициди в Україні почали накопичуватися у
1970-х рр. після заборони використання низки ЗЗР при виробництві продуктів харчування.
Зазвичай такі пестициди зберігалися у не пристосованих місцях. "Інвентаризація
непридатних та заборонених до використання пестицидів ускладнюється тим, що місця їх
зберігання чітко не вказані. Для цього потрібно проводити окрему роботу, що потребує
великих коштів", - пояснює координатор агрохімічного комітету асоціації "Український
клуб аграрного бізнесу" Ольга Кухар. За її словами, такі пестициди часто зберігаються без
догляду, під відкритим небом та у пошкодженій тарі. Доступ до них не обмежений покинуті склади не охороняються, а це значна екологічна проблема. За попередніми
даними, у незадовільному стані зберігається близько 35% непридатних пестицидів.
Невиїзна хімія. Проблему утилізації пестицидів можна вирішити через відкриття
режиму транскордону, що дозволить вивозити такі ЗЗР у Європу для знищення.
Законодавча база для цього в Україні є і вона відповідає міжнародним нормам - Базельській
конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх
видаленням. Рішення про відкриття транскордону ухвалюють державні інституції. Питання
лише в затвердженні Мінекології. "Документація лежить на підписі у міністра екології та
природних ресурсів із 2017 року. Попри обіцянку особистого контролю, яку прем'єр дав під
час зустрічі з бізнесом, проблема все ще не вирішена", - зазначає керівник напряму роботи
із зовнішніх зв'язків та органами влади компанії "Сингента в Україні" Тетяна Смовж.
Відповідно до Базельської конвенції, до якої Україна приєдналася у 1999 р, транскордонне
перевезення небезпечних відходів дозволяється, якщо держава-експортер не має
потужностей для знешкодження відходів екологічним чином. В Україні такі потужності
начебто є. Це підприємство "Еко нова" в Житомирській області. Проте через правові
суперечки з Мінекології щодо ліцензії на утилізацію відходів ці потужності не працюють.
Невдоволеними щодо екологічності стандартів утилізації на цьому підприємстві
залишаються міжнародні імпортери. У результаті імпортери ЗЗР три роки не можуть
вивозити на знешкодження непридатні пестициди за кордон, оскільки в Україні є власник
ліцензії на утилізацію небезпечних відходів. "Еко нова" отримала ліцензію у 2014 році. Вона
передбачає знищення не тільки небезпечних відходів, а й тари з-під них. Проте у 2016 році
Мінекології змінило вимоги ліцензійних умов щодо поводження з небезпечними відходами
і вирішило анулювати ліцензію "Еко нова". Чиновники пояснили це рішення
невідповідністю виробництва екологічним нормам. Компанія звернулася до суду, адже в
завод з утилізації були інвестовані гроші.
Заручники спору. "Корпорації накопичують прострочені пестициди, які українське
законодавство вимагає знищити. Імпортери готові вивезти пестициди для знищення за
кордон, але Мінекології не видає їм ліцензію через правову колізію з "Еко новою", коментує координатор програм розвитку ФАО в Україні Михайло Малков. Склалася
ситуація, що де-юре потужності для утилізації непридатних пестицидів в Україні є, проте
де-факто здійснювати цю діяльність неможливо. Поки Мінекології і "Еко нова" з'ясовують
питання екологічності виробництва з утилізації відходів у судах, кількість непридатних
пестицидів у країні зростає. За словами Малкова, відповідно до Базельської конвенції,
наявність спору щодо ліцензії на утилізацію пестицидів не є приводом, щоб забороняти
операції з їх вивезення за кордон для знищення. Крім 8-11 тис тонн непридатних
пестицидів, щороку в Україну ввозиться до 20 тис тонн фальсифікованих ЗЗР, які також
потрібно вилучати та знищувати. "За оцінками, частка фальсифікованої продукції на ринку
України становить близько 25%, а її знищення можливе лише за рішенням суду", - зазначає
менеджер з роботи з державними органами компанії Bayer Наталія Гусєва. За її словами, до
етапу знищення доходять далеко не всі підроблені пестициди, а через відсутність
вітчизняних потужностей та механізму транскордонного перевезення виконати такі
рішення суду неможливо. Координатор агрохімічного комітету та комітету зернових та
олійних культур Європейської бізнес-асоціації Віктор Погорілий вважає, що єдиним
можливим шляхом вирішення ситуації є вивезення пестицидів у країни ЄС для належного
знищення на ліцензованих підприємствах через механізм транскордонного перевезення
небезпечних відходів у рамках Базельської конвенції. Міністерство екології та природних
ресурсів до опубілкування матеріалу відповідь на надіслало. Законодавство України
покладає відповідальність за утилізацію непридатних або заборонених пестицидів та
пластикової тари на імпортера продукції. "Саме виробник ЗЗР оплачує утилізацію
непридатних пестицидів та всіх імпортованих каністр. Імпортери ЗЗР мають договори з
компаніями, які утилізують тару та прострочені препарати", - пояснили в компанії BASF.
Україна до 2015 року знищувала непридатні пестициди в Німеччині, Польщі, Франції,
Великобританії. За даними ЄБА, вартість утилізації тонни пестицидів в ЄС коштує 500-800
євро, але також необхідно врахувати затрати на збір, пакування та вивезення відходів.
Загальні затрати можуть становити 2 тис євро за тонну. Якщо за утилізацію пестицидів,
термін придатності яких минув, відповідають імпортери, то за виявлені могильники
пестицидів часів Радянського союзу - місцеві ради. Якщо проаналізувати тендери в системі
ProZorro, то місцеві ради за бюджетні кошти знищили пестицидів на мільйони гривень. Хто
і де їх знищував в умовах відсутності ліцензованих Мінекології потужностей? Скільки
коштує завод із знищення пестицидів? На думку Погорілого, у зв'язку з відсутністю дієвої
нормативно-правової бази, постійною зміною правил та потенційними значними
фінансовими затратами - до 10 млн євро, можливість входження іноземних інвесторів для
побудови в Україні заводу з утилізації пестицидів за стандартами ЄС дуже низька. …
Читати повністю >>>
© Оксана Пирожок
За матеріалами epravda.com.ua

22.02.2018

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов
виступив із критикою змін до Податкового кодексу України: з 1 січня 2018
року плата за вартість технічної води зросла на 16,8 %.
Через це важлива галузь аграрного виробництва Одеської області - вирощування
рису опинилася на межі знищення. Про це Максим Степанов повідомив на своїй сторінці у
соціальній мережі Facebook. “Зростання вартості технічної води робить нашу продукцію
неконкурентоспроможною. Все це призведе до того, що закуповувати рис з Індії, а яблука - з
Грузії стане дешевше, ніж виробляти їх тут, на рідній землі. Такого просто не має бути.
Найродючіша земля Європи спроможна на дещо більше, ніж рапс. Ми маємо пропозиції
щодо цього питання також. Маю надію, що Кабінет міністрів та народні депутати
підтримають нас”, - зазначив голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов.
Через прийняті зміни витрати на водокористування збільшилися з 6 мільйонів гривень до
24-27 млн грн. Як зазначив Максим Степанов, це може призвести до знищення галузі,
внаслідок цього - до зменшення надходжень до місцевих бюджетів та скорочення кількості
робочих місць. Заплановано, що додаткові надходження від прийняття змін до Податкового
Кодексу України складуть всього 195,3 млн грн. У той час, як тільки за минулий рік
рисосіючі господарства Кілійського району відрахували до бюджету 45 мільйонів гривень.
Наразі 93% від посівних площ рису в регіоні сконцентровано в господарствах Кілійського
району. Врожайність цієї культури останніми роками зросла на 22,4 % (11 ц/га). Окрім того,
понад 250 мешканців працюють у цій галузі та овочівництві, а в сезонний період задіяні
майже 3800 осіб. Народні депутати України від Одеської області та представники аграрного
комплексу регіону підтримали позицію Максима Степанова. В Україні рисівництво
культивується в трьох областях: Одеській, Миколаївський та Херсонській. В цілому, країна
забезпечує власні потреби в рисі на 33 %. Решта – імпортується із Індії, Пакестану, В’єтнаму
та інших країн. Наразі ціна на імпортний рис становить понад 36 грн за кілограм, що більше
за вартість вітчизняного рису на 33,7 %.
Читати повністю >>>
За матеріалами oda.odessa.gov.ua
Єгипет є найбільшим імпортером українського
зерна сім років поспіль
07.03.2018

За даними ННЦ «Інститут аграрної економіки», від початку 2010 р.
вітчизняні аграрії нарощують темпи експорту зернових культур. 2017 р. за
кордон відвантажили 41,8 млн тонн зерна.
Це втричі більше супроти 2010 року і на 4% більше за 2016 рік. Торік також продали
іншим країнам 19,4 мільйони тонн кукурудзи. Це на 12,2 % більше супроти показників
попереднього року і майже вп’ятеро перевищує продажі 2010 р. Щодо експорту пшениці –
його обсяги зупинилися на рівні показників 2016 року і склали в 2017 році 17,3 мільйони
тонн. В понад півтора рази збільшився експорт зернового сорго – 148,3 тисячі тонн. Це
майже вчетверо вище супроти 2010 р. Поставки ячменю залишилися на рівні попереднього
року – 4,9 мільйони тонн. А жита експортували зріс в чотири рази – 25 тисяч тонн в 2017
році. Експорт рису зріс на 3% і становив торік 1,2 тисячі тонн. Найбільшими покупцями
зерна були країни Азії,Африки та Європи. Традиційно лідер за купівлею українського
збіжжя – Єгипет. Торік він закупив на 10,5 % більше, ніж позаторік – на 833,8 мільйони
доларів. Частка Єгипту у загальному експорті продукції АПК склала 12,8 %. На другій
сходинці Іспанія – вона збільшила купівлю зерна на 10% супроти позаминулого року – до
475,6 мільйонів доларів. На третьому місці серед найбільших імпортерів зерна з України –
Китай. Ця країна торік закупила збіжжя на 447,3 мільйони доларів. На четвертій сходинці
Нідерланди. Супроти 2016 року, коли країна посідала лише 13 місце за кількістю купленого
зерна в України, нині позиції зросли до 446,6 мільйонів доларів. Італія торік в 1,3 рази
збільшила обсяги імпорту зерна у вартісному обсязі – до 340 мільйонів доларів. А от
експорт зерна до Індонезії залишився на позиціях позаминулого року – і становив у 2017-му
329 мільйонів доларів. Бангладеш імпортував зерна на 317 мільйонів доларів – на 10%
більше супроти 2016 року. Експорт українського збіжжя до Саудівської Аравії склав торік
295 мільйонів. А Ізраїлю вдалося продати зернових в 1,6 рази більше супроти 2016 року –
на 281 мільйонів доларів. Внаслідок цього він перемістився з 15 місця до топ-10. Обсяги
поставок до Індії склали 266 мільйонів доларів. Замикає десятку найбільших імпортерів
вітчизняного збіжжя Туніс – ця країна торік купила зерна на 260 мільйонів доларів.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-business.com.ua

 ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ & ГРИБІВ

На Одесщине будут производить чесночную пасту,
порошок и маринованный чеснок

 ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ
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01.03.2018

Компания «Агро Патриот» (Одесская обл.) получит грант от UHBDP
(Украинский проект бизнес-развития плодоовощеводства) на 82 тысячи
долларов на открытие комплекса по хранению и переработке чеснока.
Со слов Дмитрия Николаева, менеджера UHBDP, комплекс откроется уже в апреле.
Конечными продуктами будут маринованный чеснок, порошок и паста. Мощности
комплекса составят 1 тысячу тонн хранения и переработки в год. Компания «Агро Патриот»
(ранее – «Темпори Парсе») выращивает чеснок в Одесской обл. Продукцию экспортирует в
страны ЕС и Северную Америку. UHBDP финансируется Министерством международных
дел Канады, софинансируется и реализуется Меннонитской ассоциацией экономического
развития США. Сотрудничает с производителями плодоовощной продукции в Одесской,
Запорожской, Николаевской, Херсонской областях. UHBDP финансирует 30% от общей
стоимости проектов, которые минимально оцениваются в 200 тысяч долларов.
Читать полностью >>>
По материалам atmagro.ru

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

Ринок листових салатів в Україні

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

може вирости в 5 разів
01.03.2018

Українське сільськогосподарське виробництво поки носить в
основному сезонний характер. Цілорічне виробництво овочів і зелені в
теплицях поки ще недостатньо розвинене.
Вітчизняні тепличні господарства забезпечують, за даними Мінагропроду, не більше
20% ринку, і лише в пік сезону їх частка доходить до 50%. Це пояснюється тим, що вирощування культур в закритому грунті істотно дорожче за собівартістю і вимагає вкладення
великих початкових коштів, ніж у відкритому, тому даний напрямок менш популярний
серед вітчизняних аграріїв. Про це повідомляє прес-служба Pro-Consulting. 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. За прогнозами, протягом найближчих 5 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
зростаючому попиту, ємність нашого ринку салатів росте з кожним роком, за винятком
кризового 2015 р. В умовах недостатнього українського виробництва, це призводить до
зростання імпорту даної продукції. Експорт же перебуває на мінімальній позначці.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
Обзор экспортного потенциала отечественного
рынка картофеля
01.03.2018

В июле 2017 г. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) внес коррективы в некоторые карантинные нормы, тем самым усложнив прохождение
фитосанитарного контроля для производителей картофеля.
Обновленная версия правил (№ 157, № 158 и № 159) была принята посреди сезона,
поэтому множество аграриев фактически остались вне рынка экспорта картофеля. Теперь
для того, чтобы экспортировать овощи в страны ЕАЭС, нужно соблюсти ряд определенных
правил и норм. В рамках IX Голландско-украинского форума по профессиональному
картофелеводству был подписан Меморандум о сотрудничестве между Институтом
картофелеводства НААН Украины и Украинской ассоциацией производителей картофеля
(УАВК). Такое сотрудничество поможет трансформировать Дорожную карту в Стратегию
развития отрасли переработки картофеля, которая будет способствовать рождению новой
отрасли, чья продукция сможет выйти на любые экспортные горизонты, — для
переработанного картофеля никаких преград нет.
Что у нас с картофелем? Согласно исследованию, проведенному агентством
Kleffmann Group, Украина выращивает порядка 6% мирового производства картофеля —
22,2 млн тонн и занимает 4-е место по объемам посевных площадей — 60 тыс. га. Про этом
показатель экспорта в 2017 году составил всего 17,7 тыс. тонн. Предприятия, входящие в
УАИК, демонстрируют урожайность 40-60 т/г. Максимальный показатель в ЕС — 80 т/га
(Бельгия), минимальный — 14 т/га (Болгария), среднеевропейский — 33,5 т/га.
Основными странами, которые закупают украинский картофель являются Беларусь,
Молдова и Азербайджан. До 2014 года главной страной для экспорта была Россия, которая
покрывала 40% экспорта. Европейский рынок пока для нашего картофеля закрыт,
поскольку в Украине есть проблемы с нематодой и золотистой паршой. При этом в
Госреестре нет нематодоцитов. Зарегистрировать такой необходимый отрасли пестицид
ни одна химическая агрокомпания не спешит. По данным агентства, индустриальным
выращиванием картофеля занимались хозяйства на площадях по 63 тыс. га, доля
индустриального производства занимает менее 5% от общего объема выращивания
картофеля. В Украине около 1500 хозяйств специализируются на картофелеводстве, но
профессиональным или индустриальным выращиванием занимаются не более трети, то
есть около 400 предприятий. Цена на товарный картофель сейчас довольно низкая,
сотрудничество с торговыми сетями и перерабатывающими предприятиями идет туго.
Ситуация в отрасли шаткая: уходят слабые, которые не смогли добиться высоких
показателей урожайности; ряд производителей сокращают площади, однако это вряд ли
скажется на валовом продукте — картофелеводы делают ставку на повышение
урожайности. Есть и смельчаки, которые идут вперед и собственными силами строят
будущую пищевую отрасль без малейшей помощи государства.
Что с конкурентами? Самыми крупными производителями картофеля в мире
являются Китай, Индия, страны ЕС и Россия. Однако соотношение урожайности и
показателей производства очень разнится. К примеру, в Китае достаточно низкая
урожайность — 17 т/га, при этом под выращивание картофеля выделено порядка 5,8 млн
га. А в Голландии эффективность производства в разы выше — на 155 тыс. га урожайность
картофеля составляет 42 т/га. Общий мировой объем экспорта картофеля оценивается
примерно в $14 млрд, значимую долю которого составляют продукты переработки и
заморозки. Лидеры по экспорту — Нидерланды, США и Канада, которые контролируют
около 15% всего рынка. Конкурировать с такими показателями не просто, но возможно.
Главное — соблюдать все необходимые рекомендации при выращивании, а также иметь
необходимую разрешительную документацию. Важно отметить, что экспорт картофеля
напрямую зависит от производителя и его желания играть по установленным для всех
правилам, а также от нацеленности вести прозрачное и качественное производство. …
Что нужно делать? >>>
По материалам agroportal.ua
Виробник грибів з Київщини експортуватиме продукцію в ЄС
03.03.2018

Велике грибне виробництво Київської області ТОВ «Еко Фанжо»
отримало сертифікат ISO 22005. Про це повідомляє сайт umdis.org, передає
служба новин порталу agravery.com
Перевіркою займалось англійське сертифікаційне Bureau Veritas. Воно найбільше в
Європі. В Україні є його представництво. Сертифікат підтверджує, що на підприємстві
впроваджено HACCP (перелік принципів, на основі яких організація може побудувати
систему управління безпекою харчовими продуктами). «Сертифікат зареєстрований у всіх
країнах Європи, які можуть бути нашим потенційним покупцем. Працює на всій території
ЄС. З ним можемо вивозити печериці в Європу. Якість грибів це дозволяє. Ми не робили
сертифікат "про запас" - зараз є реальні плани поставок в Європу», - йдеться в повідомленні
компанії. В компанії зазначають, що потрібно брати і монотонно налагоджувати
документацію, розробити процедуру, за якою все повинно працювати. Потрібно
прорахувати всі ризики для кінцевого продукту. «Ще важко було людей навчити працювати
за стандартом. Вантажник звик робити монотонну роботу - взяти, поставити. Зараз йому
потрібно ще порахувати і записати. Але нічого: і вантажників, і холодильщиків навчили
заповнювати папери. Там, де робітник не справляється - повинен бути бригадир, який
займається "журналоведенням"», - сказано в повідомленні. Нагадаємо, що в Україні
ягідництво було обране одним із пріоритетних напрямків для розвитку експорту і втілення
проекту EasternPartnership: Ready to trade.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
 ВИРОЩУВАННЯ ТРАВ
 ВИРЩУВАННЯ ТЮТЮНУ
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Сигареты дорожают и фермерам сейчас
выгодно выращивать табак
24.12.2017

Сейчас цены на сигареты постоянно повышаются, самое время
подумать, как этим воспользоваться. А дело - выгодное. Об этом
рассказывает издание «Агро-Центр», передает ubr.ua
В этом на собственном опыте убедился фермер Валерий Покотило, который
выращивает эту культуру уже пятый год. Небольшие ростки из ящиков для рассады он
высаживает в открытый грунт. При этом участок, отведенный под табак, нужно с осени
хорошо подкормить удобрениями. Желательно, чтобы предшественниками этой культуры
была озимая пшеница или озимый ячмень. И высаживать рассаду низкорослых сортов на
расстоянии 55-60 см, а высокорослых - 90-100 см друг от друга. «Следует учитывать, что
табак растет очень медленно и поэтому высевать семена нужно за 3 месяца до пересадки в
открытый грунт. А уже через две недели появляются маленькие и очень нежные всходы. По
мере того, как они подрастают, я подсыпаю в ящики почвосмесь. Поливать всходы также
нужно осторожно и в меру, потому что избыток или недостаток влаги может привести к
гибели. После пересадки растений в открытый грунт уход за ними несложен. Нужно
систематически рыхлить почву, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха к корневой
системе. Следить, чтобы на участке не было сорняков и при необходимости поливать», рассказывает фермер. С 1 га в прошлом году фермер собрал 20 центнеров табака. Часть - по
цене 55 грн за кг, сдал предприятиям, которые занимаются производством табачных
изделий, и на этом заработал 100 тыс. грн чистой прибыли.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
 ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

Ефект захисту: 90% лікарських трав в Україні вирощують
з використанням пестицидів
25.02.2018

В Україні в комерційних об’ємах вирощується 25-30 видів лікарських
рослин, хоча насправді їх на нашій території понад 6000 видів. Деякі
культури просто не представляють промислового інтересу, інші
заготовлюються по 200-300 кг.
А є ті, яких ринок потребує тоннами. Про це на вебінарі Українського проекту бізнесрозвитку плодоовочівництва розповів Олександр Губаньов, фахівець з вирощування
лікарських трав. Загалом вітчизняний ринок лікарських рослин експерт оцінює в 5100
тонн, тоді як ємкість світового складає 600 тис. тонн. Переробкою сировини в Україні
займається понад 3000 малих підприємств. Причому спостерігається дефіцит якісної
сировини. «90% лікарських рослин в Україні вирощують з використанням пестицидамів.
Але відпрацьовуються такі мінімальні норми внесення, щоб у готовій продукції залишків
ЗЗР не було. Якщо їх знаходять, цей пестицид надалі не використовується. Перевагу
віддають тим, що швидко розкладаються», — пояснює Губаньов. За його спостереженням, у
бізнесі з вирощування лікарських трав приживаються не всі, хоча інтерес серед фермерів
досить великий. Аматори часто не розуміють, що вирощування лікарських рослин затратне,
потребує чималих капіталовкладень та знань. Для вирощування лікарських рослин
знадобиться специфічна техніка, але відсотків на 80 підійде й звичайна
сільськогосподарська, каже Губаньов. Можна використовувати МТЗ, або менш потужні
трактори — Т-25, ХТЗ-32. В ідеалі мати два трактори — різних по тяглосилі. Один
виконуватиме важку роботу (оранка, дискування, внесення пестицидів, добрив), інший —
збір, міжрядну обробку. Одним із елементів вирощування лікарських трав лишається ручна
праця. Це стримуючий фактор для великих сільгоспвиробників, але в кінцевому результаті
її використання окупається, каже практик. З огляду на обмежений ринок збуту Губаньов
радить своїм колегам приглядатися до зарубіжних ринків, в тому числі — європейського.
Туди сировину можна продати набагато дорожче, але вона має бути дуже якісна.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroday.com.ua
Україна у 2017 році експортувала лікарських
рослин на $7,3 млн
02.03.2018

У 2017 р. Україна експортувала 3,7 тис. т лікарських рослин на суму 197
млн грн (близько $7,3 млн). Внутрішнє споживання становить 1-1,5 тис. т. Про
це повідомив власник компанії «Добротрав» Євгеній Шумейко.
За його словами, близько 60 % експорту лікарських трав припало на 4-6 компаній.
Всього ж системно лікарські трави в Україні вирощують 10 компаній загальною площею 2
тис. га. Україна майже не експортує органічної продукції, а 80 % експорту — дикороси.
Тенденції вирощування лікарських рослин: зменшення кількості заготівельників
дикоросів; збільшення кількості компаній-експортерів; закупки в Україні та експорт з
України польськими компаніями через свої ФОП; зростання експорту рік до року. У 2017 р.
+8 % до показників 2016 р.; зростання експорту в Азію; спроби агрохолдингів вирощувати
лікарські трави. Євгеній Шумейко представив розрахунок вирощування лікарської
кульбаби. За його розрахунками її рентабельність сягає 242 %. Відзначимо, до конфлікту
України з Росією 50-60% всієї продукції «Добротрава» йшли в РФ. Там не вистачало своєї
сировини. Багато в травах вирішує логістика — перевезення в масштабах величезної
країни. «Скажімо, в Москву, Ростов, Білгород або Курськ було на порядок дешевше привезти
товар з України, ніж, наприклад, з Алтаю», – пояснює Шумейко. Істотна частина продукції
«Добротрава» — ехінацея, звіробій, череда, липа — йшла на українські підприємства. У
Харкові дрібні виробники виготовляли з цих трав чаї і БАДи, в Житомирі – лікарські
препарати. Житомирський завод компанії «Ліктрави», який входить у німецьку Martin
Bauer Group, купував у «Добротрава» аір, материнку і череду. Роману Данилко, начальнику
служби закупівель «Ліктрав», добре відомі переваги цього постачальника. В останні роки
Шумейко практично повністю перейшов на експорт в Європу. 80 % своїх західних клієнтів
він придбав одним махом – з’їздивши в 2016 році на найбільшу виставку виробників
органічних продуктів Biofach в Нюрнберзі. «Їх насамперед цікавить наше співвідношення
низької ціни і гідної якості», – зазначає Шумейко. Правда, тут же додає, що якістю своїх
постачальників часто буває незадоволений. Мовляв, зібрану траву можна оцінити лише
візуально – невідомо, як вона була зібрана і висушена. А в цій справі важливі тонкощі – аж
до того, в який час доби збирати, у що одягнений травник і в яку тару кладе рослини. Само
собою, поряд з полями не повинно бути звалищ, заводів або ж трас.
Читати повністю >>>

Читайте також: Як біржовий трейдер став
експортером лікарських трав >>>

За матеріалами kurkul.com
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Експерти: кизил не має рівних
за прибутковістю

Свинарство залишається в Україні
привабливою галуззю
01.02.2018

02.03.2018

На третій Національній агроконференції «Мільйон з гектара»
експерти розповіли про інвестиційну привабливість вирощування кизилу в
Україні. Про це пише Kurkul.com
Доктор біологічних наук, професор та селекціонер Світлана Клименко та керівник
господарства з вирощування кизилу Сергій Ольшанський розповіли про інвестиційну
привабливість вирощування дерену (кизилу) в Україні. «За урожайністю 100 і більше кг з
дерева. Йому немає рівних за прибутковістю. Яблуня й груша менш урожайні та дешевші», зазначає науковець. За словами експертів, дерен цінний не лише плодами, а й листям,
корою, корінням. Зокрема з Ізраїлю приїжджають до України закуповувати коріння для
виготовлення ліків від гепатиту С. Його також дуже вигідно вирощувати. Дерен може
пережити навіть заморозки. Якщо квіти змерзли, зацвіте друга хвиля квітів із суцвіть і
дасть той же урожай. Експерти повідомляють, що розмножувати дерен дуже вигідно
окуліруванням. Приживання бруньок 96 %, тому розмноження швидке, ефективне і
недороге. В господарстві дерен переробляють на компоти, джеми, варення і навіть самогон
- деренівка - це традиційний український напій.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com

Коефіцієнт привабливості галузі свинарства коливається в межах
8,5-9 пунктів. Закономірність підйомів та спадів повторюється кожні
чотири-п’ять років, зазначають в Асоціації свинарів України (АСУ).
«Такий цикл притаманний галузі свинарства в усьому світі, оскільки вона
регулюється виключно ринком», – пояснив президент АСУ Артур Лоза. Він зауважив, що
порівняно з минулим роком, коли показники привабливості досягали майже 10 пунктів, у
2018 році сталося певне просідання. Зокрема, це пов’язано зі здороженням кормів
(преміксів, вітамінних добавок). «Ціни на свинину залишаться у прогнозованому діапазоні –
42-50 грн/кг живця, враховуючи сезонні підйоми і падіння», – зазначив Артур Лоза.
Коефіцієнт привабливості галузі вимірюється співвідношенням ціни на свинину та ціни на
кормові компоненти, зокрема, фінішерний комбікорм.

International Trade Centre допоможе вивести українські
ягоди на світовий ринок

Предприятие "ЛембергМит", которое располагается во Львовской
области, открыло новый мясоперерабатывающий цех. Об этом сообщает
пресс-служба Львовской ОГА, передает delo.ua
"Предприятие специализируется на забое свинины, ее обвалке и поставке сырья как
на украинском, так и зарубежные рынки. У нас есть большие возможности, в частности
обвалки свинины в количестве 100 тонн ежедневно. Кроме того, также ее замораживания в
автоматизированной камере. Соответственно, это первая очередь нашего строительства.
Следующим нашим шагом станет камера размером 35 тыс. тонн ", - рассказал директор по
производству ООО "ЛембергМит" Виталий Балух. С введением в эксплуатацию
мясоперерабатывающего цеха площадь производственных мощностей увеличилась до 8,6
тыс. метров квадратных. В течение 2016-2018 гг. предприятие инвестировало в
производство больше 20 млн грн собственных средств. Свою продукцию экспортируют в
Гонконг, Вьетнам, Грузию, Анголу, Конго. В 2017 году объем экспортнованной продукции в
указанные страны составил 299,5 тонн. Напомним, что за 2017 год Украина нарастила
экспорт свинины. За 2017 год на внешние рынки было продано продукции на $10,5 млн,
что в 2 раза больше, чем в 2016 году. В натуральном выражении экспорт вырос на 34,7% —
до 4,9 тыс. тонн. При этом стоит отметить, что несмотря на рост экспортных поставок,
Украине не удалось восстановить его до показателей 2015 года. Тогда отгрузка на внешние
рынки достигла 27,1 тыс. тонн ($54,7 млн). На Россию приходилось 96,5% всех поставок
украинской свинины. После российского запрета экспорта свиной продукции,
произведенной в Украине, география поставок изменилась. За первое полугодие 2017 года
объемы экспорта хоть росли, но не за счет открытия новых рынков, а за счет наращивания
объемов поставок в Грузию. За шесть месяцев 2017 года экспорт свинины в денежном
выражении вырос в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Выручка от экспорта в целом составила $7,47 млн, из которых $4,81 млн принесла Украине
Грузия. За 2016 год украинские производители продали на внешние рынки 3 тыс. тонн
свиного мяса. Экспортная выручка составила $5,1 млн — в 10,7 раз меньше, чем в 2015 году.

01.03.2018

В Україні ягідництво обране одним із пріоритетних напрямків для
розвитку експорту і втілення проекту EasternPartnership: Ready to trade. Про
це пише propozitsiya.com.
Даний проект є спільною ініціативою Європейського союзу та з International Trade
Centre (ITC), який спрямований на те, щоб побудувати ланцюги цінності в кожній з країн
Східного партнерства, допомагати малим та середнім підприємствам країн інтегруватися
до глобальних торгових ланцюгів, та отримати доступ до нових ринків (з акцентом на
ринки ЄС). В рамках програми відбувається поетапна оптимізація торгівельних процесів у
країні, з метою нарощування їхнього експортного потенціалу та конкурентоспроможності
продукції. Зокрема, проводиться аналіз обраних ланцюгів цінності, виявляються потенційні
цільові ринки, створюється дорожня карта проекту для країни з метою посилення її
міжнародної конкурентоспроможності, плануються та організовуються навчальні поїздки,
робочі зустрічі та участі у виставках і торгових місіях. Проект з розвитку експорту від ІТС в
Україні передбачатиме професійну та всеохоплюючу роботу фахівців із українськими
підприємствами. Перша зустріч в рамках проекту відбудеться вже у березні 2018 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами propozitsiya.com
На Запоріжжі з’явиться комплекс із
зберігання фруктів та овочів
02.03.2018

У Запорізькій області влітку 2018 планується відкриття комплексу із
зберігання фруктів та овочів. Про це повідомив менеджер Українського
проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) Дмитро Ніколаєв.
Відкриє комплекс, планова потужність якого 3.5 тис тонн зберігання, запорізька
компанія "Лана". Інвестиції UHBDP у запуск комплексу складуть близько $100 тис. Вибір
проекту, який в основному фінансується Міністерством міжнародних справ Канади, не
випадковий. Компанія «Лана» — яскравий приклад сімейного бізнесу, створеного, як
мовиться, з нічого в сільській глибинці – у селі Плодородне Михайлівського району.
Сьогодні це потужне господарство, орієнтоване на продаж продукції на експорт у країни
Балтії та Східної Європи. При цьому «Лана» прагне уникати участі в різних занадто
бюрократичных українських державних програмах. Відзначимо, ТОВ «СПП ЛАНА»
організовано в 1993 році. Спеціалізація підприємства - рослинництво, садівництво,
рибництво, однак значну частку мають міжнародні автоперевезення та медово-товарне
виробництво. Кожен рік трудовий колектив підприємства поповнюється новими фахівцями
в області механізації, будівництва та ремонту. Продукція рослинництва: соняшник
кондитерський, соняшник олійний, пшениця, ячмінь, просо жовте і червоне, канаркової
трави, сафлор, гірчиця біла та жовта, ріпак, льон, насіння люцерни, овес, атакож яблука
власних, молодих садів. Підприємство має свою переробку с/г продукції - млин і маслоцех
(пресове масло). Продукція підприємства реалізується на внутрішньому і зарубіжному
ринках (Польща, Угорщина, Словаччина, країни Балтії, Словенія, Сербія, Росія). Вся
продукція має сертифікацію і відповідає вимогам якості і чистоти. Підприємство має
можливість доставки товару замовнику своїм автотранспортом. Нагадаємо, Директор ТОВ
«СПП ЛАНА» Леонід Верещага у жовтні 2017 року отримав почесне звання «Керівник року».
Читати повністю >>>
За матеріалами uanews.zp.ua

Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
Крупный переработчик свинины инвестировал 20 млн грн
в расширение производства
03.03.2018

Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Компанія «Овостар Юніон» збудує два пташники та
два приміщення для молодняка
01.03.2018

Агропромислова група «Овостар Юніон» у 2018 р. планує збільшити
виробництво яєць на 5% – до 1,75 млрд штук, сухих яєчних продуктів – на
9% –до 3,55 тис. тонн, рідких яєчних продуктів – на 12% – до 13 тис. тонн.
Також «Овостар Юніон» хоче цього року збільшити поголів'я курей-несучок на 9% –
до 7,2 млн голів. Наразі група компаній продовжує реалізацію інвестиційної програми на
майданчику Ставищанської птахофабрики (Київська область), розпочатої в 2014 р. Після
завершення інвестпроекту в 2019-2020р. поголів'я птиці досягне 10 млн голів, виробництво
яєць – 2 млрд штук на рік, йдеться у повідомленні. Нині програма виконана на 60%. У 2018
році «Овостар Юніон» планує побудувати два пташники, два приміщення для молодняка та
кормову установку. За її оцінками, капітальні інвестиції складуть близько $15 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net

 ТВАРИННИЦТВО
 ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

Союз птицеводов Украины: Курятина
в этом году не подешевеет
09.03.2018

Міжнародна фінансова корпорація підтримає
українських молочників
02.03.2018

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) оголошує про початок нової
програми для модернізації молочної галузі. Проект підтримки
розрахований на 5 років, повідомляє портал agro-business.com.ua
Він реалізовуватиметься спільно з урядом Австрії та допоможе 40 тисячам малих та
середніх фермерам отримати фінанси для зростання виробництва, виходу на експортні
ринки та зменшення парникових газів. Програма підтримуватиме молочні кооперативи,
розповідає представник IFC в Україні, Молдовіта Білорусі Джейсон Пеллмар. «Україна має
потенціал стати виробником високоякісного молока при низькій собівартості виробництва.
Наша нова консультативна програма допоможе залучити в сектор відповідну експертизу,
вміння та технології, і, як наслідок, сприяти приватним інвестиціям, реалізувати потенціал
сектора та допоможе країні стати глобальним гравцем у виробництві молочної продукції».
Представники корпорації кажуть, що інвестиції в модернізацію молочної галузі подвоять
обсяги молока до 2030 р. Адже нині виробництво продукції знизилося на 3% у 2017 році, та
4% позаторік. Всього українські підприємства виробляють 10мільйонів тонн сирого молока
на рік. До 2019 року програма працюватиме на базі пілотних господарств різних розмірів –
від невеликих сімейних господарств до великих аграрних холдингів. А з 2020 року проект
запрацює по всій Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-business.com.ua
 СВИНАРСТВО
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В 2018 году на рынке мяса птицы не ожидается резких ценовых
колебаний, вместе с тем стоимость курятины будет расти пропорционально
инфляции. Об этом заявили в "Союзе птицеводов Украины".
“На цену производителя постоянно влияет на себестоимость производства, которая
в свою очередь всегда находится под давлением ценообразования на ее составляющие.
Любое повышение цены на составляющую или увеличение курса национальной валюты
имеет цепную реакцию и провоцирует рост отпускных, а дальше и розничных цен. Сегодня
наблюдается определенная стабилизация внутренних цен на мясо птицы. За январь
потребительские цены увеличились лишь на 2,2%, в то время как индекс затрат на
производство животноводческой продукции вырос за этот период на 5,6%”, - пояснили в
Ассоциации. Кроме внутренних факторов, стоимость курятины в Украине зависит от
экспортных цен производителей, которые в январе этого года продемонстрировали рост.
“Экспортные цены почти всегда более стабильные и привлекательные из-за их
формирования в иностранной валюте и, как правило, высший уровень от внутренней
цены”, — отметили в Ассоциации и добавили, что цена, по которой поставляется продукция
за границу, является результатом обоюдного согласия продавца и покупателя. “Экспортная
цена всегда учитывает особенности рынка”, — отметили специалисты. Напомним, Украина
прогнозируют ключевую роль на рынке курятины в ЕС. Как отмечают международные
исследователи, “даже при значительных импортных сборах цена предложения филе грудки
из Бразилии и Украины равна или ниже цены предложения производителей ЕС”.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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Українські переробники зерна продовжують відкривати
нові ринки збуту для своєї продукції

Вилов за 2017 рік є найбільшим за останні 2 роки, –
Держрибагентство
02.03.2018

За офіційними даними Державної служби статистики, в 2017 році
загальний вилов водних біоресурсів у водоймах та морях України і океані
склав 92,4 тис тонн, що на 4,8 % більше, ніж у 2016 році.
Показник вилову за 2016 р. - 88,4 тис тонн, а за 2015 р. - 88,5 тис тонн. Таким чином,
вилов у 2017 р. є найбільшим за останні 2 роки, зростання склало 4,4%. Приріст
спостерігається у Азово-Чорноморському басейні, внутрішніх водоймах та океані.
Загальний вилов по басейну склав 42,5 тис тонн. Зокрема, в Чорному морі, порівняно з
минулим роком, зростання становить 13,7%, а в Азовському морі - 4,3%. Вилов у внутрішніх
водоймах України збільшився на 3,5%, і склав 42,1 тис. тонн. В океані у 2017 було
виловлено 7,9 тис тонн антарктичного криля, що на 8,1% більше, ніж в 2016 році. Якщо
аналізувати показники, то спостерігається збільшення вилову таких прісноводних, як:
краснопірка - на 86%, карась - на 27%, щука - на 22%, судак - на 19%. Негативну динаміку
вилову показали рослиноїдні види риб, лящ і тараня. Серед морських видів збільшився
вилов піленгаса - на 29%, кільки - на 26%, бичка - на 13%, а також креветки - на 55% і
рапана- на 30%. Збільшення вилову також спостерігалось в таких областях України, як:
Донецькій - на 53%, Житомирській - на 44%, Чернівецькій - на 35%, Дніпропетровській - на
28%, Київській- на 27%, Харківській - на 26% та Миколаївській - у 5 разів.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroperspectiva.com
Как росли цены на рыбу и морепродукты
в прошлом году
03.03.2018

В Украине за 2017 г. увеличилось производство рыбной продукции на 1,1%, до 63,3 тыс. тонн. Большая часть производства приходится на
выпуск рыбных консервов - 54% и замороженную рыбу - 17%.
В 2017 г. увеличено производство соленой рыбы на 18%, икры рыбы и ее
заменителей - на 17%, рыбных консервов - на 8%. Одновременно наблюдалось сокращение
производства рыбы сушеной и вяленой - на 19%, вяленого, соленого рыбного филе или в
рассоле - 12%. Украина в 2017 году увеличила импорт рыбы, рыбопродукции и других
водных биоресурсов на 9,6% - 327,8 тыс. тонн ($527,7 млн). Наибольшее количество рыбной
продукции поставляется из Норвегии - 20,6%, Исландии - 17,4% и Эстонии - 10,2%. Кроме
указанных стран, поставки в больших объемах осуществляются из США, Латвии, Испании,
Канады и Китая. Экспорт рыбопродукции в прошлом году вырос почти на 26% - до 10,6 тыс.
тонн ($34,3 млн). В основном осуществлялся экспорт готовой и консервированной рыбы, а
также замороженного рыбного филе в Молдову, Данию, Германию, Грузию и Беларусь. При
этом в прошлом году Украина возобновила экспорт живой рыбы. По итогам 2017 года
отправила на экспорт 221 тонн живой рыбы на сумму $255 тыс. Отметим, что вылов рыбы в
Украине за указанный период увеличился на 6,6% - до 94,2 тыс. тонн. Средние цены на
рыбу и рыбопродукцию в 2017 году увеличились на 3,6%. В основном поднялись цены на
морепродукты - на 16,1% и рыбные консервы в масле - на 8%, уменьшилась цена на сельдь
- на 5%, живую или охлажденную рыбу - на 3%.
Читать полностью >>>

Читайте также: Сколько зарабатывают
переработчики рыбы в Украине >>>

01.03.2018

Українські виробники борошномельної та круп’яної продукції
продовжують активно працювати над розширенням географії поставок
власних товарів на світовому ринку.
Саме тому Спілка «Борошномели України» за підтримки ФАО та ЄБРР і цьогоріч
стала учасником наймасштабнішої Міжнародної виставки продуктів, напоїв та обладнання
країн Перської Затоки – Gulfood, яка проходила з 18 по 22 лютого у м.Дубаї (ОАЕ).
Представники найбільших компаній України з виробництва борошна, круп, пластівців,
безглютенової продукції та інших продовольчих товарів (печиво, пряники, лукум і т.д.),
таких як Ukr-Agro-Produkt LLC, GFS Group, Trans Group LLC, Ambar («Амбар»), Zernari
(«Зернарі»), Bilotserkivhliboproduct LLC («Білоцерківхлібопродукт»), Roma Trade Company
(КПФ «Рома»), Amina («Амина», Aгро-Юг-Сервис) та PJSC Agrarian Fund (ПАТ «Аграраний
фонд») на міжнародній платформі презентували учасниками виставки, кількість яких в
цьому році перевищила 95 тисяч чоловік, зразки своєї продукції. На стенді Спілки
«Борошномели України» було презентовано весь асортимент продукції, яка виробляться
членами спілки: борошно пшеничне цільнозернове, вищого та першого гатунку; лінійка
круп та пластівці з пшениці, спельти, гречки, пшона, гороху, кукурудзи, вівса, сорго, а також
мікси злакових пластівців. По завершенню п’ятиденного заходу, учасники Спілки підбили
підсумки поїздки. Окрім вивчення світового досвіду торгівлі продуктами переробки зерна
та отримання незабутніх вражень, від масштабу та різноманіття виставки, українським
зернопереробникам вдалося провести переговори про співпрацю з понад 100 іноземними
партнерами, серед яких є найбільші дистриб’ютори продовольчої продукції з усіх куточків
світу. Це чудовий результат як для наших виробників, так і для всієї держави в цілому, адже
продукція українського походження гідна бути представленою на світовому ринку.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Спілки «Борошномели України»
Украина на 20% увеличила объемы
экспорта муки в Китай
02.03.2018

Украина по итогам 7 мес. 2017/18 МГ (июль-январь) экспортировала
в Китай 98,5 тыс. т муки, что уже на 20% превышает экспорт за весь
прошлый сезон (81,8 тыс. т), сообщают аналитики «УкрАгроКонсалт».
Таким образом, доля Китая в структуре экспорта муки из Украины достигла
рекордных 35%. «Китай остается основным рынком сбыта украинской муки. Причем
отгрузки на этот рынок продолжают расти», - говорится в сообщении. Также сообщается,
что украинские экспортеры продолжают наращивать поставки муки на рынки Анголы,
ОАЭ, Сомали, Сингапура и другие. «По итогам 7 мес. 2017/18 МГ Украина экспортировала
281 тыс. т муки, что на 18,5% превышает экспортные поставки за аналогичный период
2016/17 МГ (237,1 тыс. т за июль-январь). В январе 2018 г. экспорт на внешние рынки
составил 37,2 тыс. т муки, что на 27% больше, чем было в январе прошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам elevatorist.com
Куліндорівський КХП торік експортував 50 тис. т.
борошна і висівок

По материалам delo.ua

02.03.2018

 МОЛЮСКИ (РАВЛИКИ, МІДІЇ. УСТРИЦІ)

З гектару можна зібрати 25 т.
равликів
03.03.2018

До 2016 р. в світі збір равликів становив 600 тис. тонн, з яких тільки
15% вирощували фермери, а решту збирали в природі. Про це повідомляє
засновник СФГ «Західний равлик» Ірина Юськевич.
Проте, у 2017 р. в ЄС заборонили природний збір, що відкриває широкі перспективи
перед виробниками. Експерт зазначила, що при організації виробництва цього нішевого
продукту, витрати на ремонтно-будівельні роботи становитимуть 2,6 млн грн. Витрати
пов’язані з підготовкою основних установчих та ветеринарно-санітарних документів, а
також витрати на рекламно-поліграфічні послуги складуть близько 149 тис. грн. «Затрати
при вирощуванні равликів немалі, але з гектару можна зібрати 25 тон равликів. Для цього
необхідно маточне стадо в 500 кг, яке буде коштувати до €7 тис. або молодняк у віці 10–14
днів (100 контейнерів)», - розповіла Ірина Юськевич. З кілограма маточного стада можна
виростити 50 кг продукту. Та найдорожчий продукт із равликів не м’ясо, а слиз, який
збирають для косметики. Також, 100 г ікри равликів коштують 2,7 тис. грн. Нагадаємо, що
для вирощування насіннєвої картоплі в Україні придатні 7 тис. га.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
 БДЖІЛЬНИЦТВО

Экспорт меда натурального в январе 2018 г.
составил 2205 т.
02.03.2018

Экспорт меда натурального в январе 2018 составил 2205 тонн на 5022
тыс. USD. Об этом говорится в информации Государственной фискальной
службы.
Импорт меда натурального в январе 2018 составил 1 тонну на 7 тыс. USD. Как
сообщала « Агро Перспектива», в 2017 году экспорт меда натурального составил 67848
тонны на 133888 тыс. USD, импорт — 57 тонн на 160 тыс. USD. Отметим, о Львовской обл. в
селе Сопошин открыли первый завод по переработке меда и продуктов пчеловодства.
Владельцем предприятия является экспортер меда ООО «Ренома». Инвестиции составили
20 млн грн. Это один из 300 проектов, которые сопровождает облгосадминистрация для
того, чтобы инвесторы не имели хлопот с административными барьерами и организацией
работы. Напомним, ООО "Бихайв" открыло завод по переработке меда в Черкасской
области. Об этом первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли
Степан Кубив сообщил на своей странице в сети Facebook. "Сегодня в Черкассах. Здесь
открывается новый завод по производству меда Beehive. Общий украинского-австрийский
проект с инвестициями около 10 млн евро. Это 115 работников и высокотехнологичное
производство завода, который имеет годовую производительность в 16 тыс. тонн готовой
продукции", – сообщил Кубив, отметив что экспорт украинского меда ежегодно растет.

Куліндорівський комбінат хлібопродуктів (Одеська обл.) у 2017 р.
експортував 29,44 тис. тонн борошна та 20,81 тис. тонн висівок і кормової
добавки. Про це повідомляє прес-служба Держрезерву.
Із загального обсягу експорту продукція власного виробництва Куліндорівського
КХП склала 9,16 тис. тонн борошна та 7,09 тис. тонн висівок і кормової добавки. Усього
торік підприємство виробило 58,2 тис. тонн продукції, що на 27% більше, ніж у 2016 році.
Відзначимо, ДП «Куліндорівський КХП» – сучасне, високомеханізоване та автоматизоване
підприємство системи Держрезерву, яке виробляє борошно пшеничне, комбікорми, надає
послуги з зберігання зерна. Постановою Кабінету міністрів України від 04.03.2015року №83
ДП «Куліндорівський КХП» включений до переліку об’єктів державної власності, які мають
стратегічне значення для економіки та безпечності держави. Крім того, відповідно з
Розпорядженням Одеської обласної адміністрації від 17.06.2014р.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
Украинская мукомольная компания будет
экспортировать муку в Анголу
07.03.2018

ООО «Украинская мукомольная компания» подпишет контракт на
поставку муки высшего и первого сортов в Республику Ангола. Об этом
сообщает пресс-служба компании.
«Поставки нашей муки в эту страну уже осуществлялись. На тогдашний партнер
нашей компании прекратил свое существование», - сообщил руководитель компании
Александр Коротков. Сейчас к потребителю черкасские экспортеры направили пробную
партию своей продукции. Объем поставок в Анголу будет на уровне 3 тыс. т в месяц. «Мы
рассчитываем, что 20% объемов экспортируемой продукции «Украинской мукомольной
компании» будут поставляться нашим ангольским партнерам», - отметил партнер
компании Игорь Кобеля. Напомним, что «Украинская мукомольная компания» с начала
2017/18 МГ экспортировала 40 тыс. т муки. Отметим, «Украинская мукомольная
компания» (УМК) - производитель и экспортер муки, входит в ТОП-10 производителей
муки в Украине. УМК использует комбинаты мельниц КХП ООО, КХП «Талное» и ДП
«Дунаевецкий КХП». Продукция выпускается под торговой маркой «Королівське Борошно».
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com

Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com
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ПАТ «Сумський завод продтоварів» програв суд
Держекоінспекції

Мнение: Украинские производители сахара
поборются за внешние рынки
01.03.2018

Суд зобов’язав ПАТ «Сумський завод продтоварів» відшкодувати
завдані державі збитки внаслідок забруднення атмосферного повітря. Про
це повідомляє портал sumy.today
У ході проведеної Інспекцією у 2015 році планової перевірки ПАТ «Сумський завод
продтоварів» було встановлено, що 10 стаціонарних джерел викидів на підприємстві у
період з 06.02.2013 по 23.11.2015 здійснювали викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря без відповідного дозволу, що є порушенням вимог ст.ст. 10, 11 Закону
України «Про охорону атмосферного повітря». Чим було завдано державі збитків на
загальну суму 217 989 грн. На підставі матеріалів цієї перевірки Сумською місцевою
прокуратурою був заявлений позов до Господарського суду Сумської області про стягнення
шкоди з Сумського заводу продтоварів у примусовому порядку. У грудні 2017 року
рішенням Господарського суду Сумської області позовні вимоги прокурора та Державної
екологічної інспекції у Сумській області було задоволено в повному обсязі. Проте, ПАТ
«Сумський завод продтоварів», не погоджуючись із рішенням суду першої інстанції, подало
апеляційну скаргу до Харківського апеляційного господарського суду. Але у лютому 2018
року Харківським апеляційним господарським судом цю скаргу залишено без задоволення,
а рішення господарського суду Сумської області - без змін. Дане рішення набрало законної
сили, а, отже, підприємству доведеться сплатити збитки у розмірі майже 218 тис. грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами sumy.today

02.03.2018

Ближайшие несколько лет среди украинских производителей сахара
сохранится конкуренция за внешние рынки сбыта. Такое мнение висказала
Марина Сидак, руководитель аналитической службы ГК Sucden.
«Сейчас растет экспорт свекловичного сахара в мире. Ожидается, что он вырастет на
15%, и это не может не повлиять на цену. С другой стороны, «просело» мировое
производство сахара. Среди факторов: низкая цена, сокращение посевных площадей,
снижение урожайности из-за погодных условий, колебания потребления (за счет Индии) и
т.д.», - прокомментировала Сидак. По ее словам, в мире прогнозируется дальнейший рост
потребления, в частности в Африканском и Азиатском регионах. Кроме того, ожидается
мировое сокращение производства сахара во всех регионах кроме Китая и Индии.
«Наибольшее снижение ожидается в Бразилии, в большей степени, за счет повышения
дохода от производства этанола. Китай и Индия увеличат производство за счет высоких
текущих цен на местный тростник», - пояснила эксперт. Кроме того, она отметила, что на
украинском сахарном рынке сохранится конкуренция за внешние рынка сбыта, а также
будет развиваться рынок побочной продукции. «В ближайшие два сезона (2017/2018 и
2018/2019) ценовой коридор ожидается в пределах 350-500 $/т. Кроме того, сохранится
конкуренция за внешние рынки сбыта. Что касается рынка побочной продукции, он будет
развиваться, тем самым стимулируя развитие его глубокой переработки в том числе в
альтернативные источники энергии», - считает Сидак.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua

ТОП-15 производителей нерафинированного
подсолнечного масла в Украине 2017
02.03.2018

Производство нерафинированного подсолнечного масла остается
одним из самых быстрорастущих сегментов украинского аграрного рынка.
Об этом пишет издание latifundist.com
По данным Госстата, в 2017 г. прирост производства в этом сегменте составил 17%, а
крупные операторы произвели 5,212 млн т нерафинированного масла. Это очередной
рекорд, наглядно демонстрирующий производственно-экспортный «масличный»
потенциал Украины. Если не принимать в расчет «флуктуацию» 2015 года (проседание
производства нерафинированного масла на 700 тыс. т), рынок растет уже пятый год. При
этом динамика показательна: в 2013 году, по данным того же Госстата, украинские
маслоэкстракционные заводы произвели 3,4 млн т нерафинированного продукта. В 2016 г.
- 4,4 млн т. И вот теперь 5,2 млн т. Одним словом, Украина в очередной раз подтвердила
свой статус крупнейшего мирового производителя и экспортера «запашної олії». В начале
февраля итоги 2017-го в украинской масложировой отрасли подвела профильная
ассоциация «Укролияпром». По ее данным, в прошлом году украинские компании в целом,
то есть с учетом маслобоек — мелких и средних переработчиков, вышли на уровень 6 млн т
(экспертная оценка) производства подсолнечного нерафинированного масла и достигли
прироста в 23%. Расчеты экспертов подтверждаются данными ГФС, согласно которым в
прошлом году Украина экспортировала 5,8 млн т подсолнечного масла, включая
рафинированное, и небольшие объемы сафлорового и хлопкового масел. Если добавить к
показателю экспорта 400-450 тыс. т внутреннего потребления и вычесть рафинированное
масло, как раз выходит около 6 млн т. Кстати, экспорт подсолнечного масла в 2017 году
также вырос — по расчетам «Укролияпрома», на 19% в натуральном выражении и на 16%
— в стоимостном выражении, до $4,3 млрд. В целом, экспорт подсолнечного масла в 2017
году принес Украине 23% валютной выручки от экспорта агропродукции и почти 10% от
экспорта в целом. Правда, ассоциация прогнозирует, что по итогам маркетингового года
2017/2018 и производство, и экспорт подсолнечного масла снизятся на 10-13%. Как
известно, урожайность подсолнечника в прошлом году подкачала. Да и статистические
показатели настораживают. По данным Госстата, в декабре Украина произвела на 4,5%
меньше подсолнечного масла, чем годом ранее. И за последние 5 месяцев производители
отправили на реализацию на 7% меньше готовой продукции, чем в предыдущем
аналогичном периоде. Но все это преходящие трудности. По оценке «Укролияпрома»,
инвестиционная привлекательность отрасли сохраняется. Компании продолжают
наращивать мощности по переработке масличных культур. На начало 2018 года
совокупные перерабатывающие мощности оцениваются в 21,5 млн т, чего с избытком
хватает для переработки всего урожая, выращенного в Украине. Подсолнечное масло из
Украины экспортируется в 124 страны мира. Причем в Индию и Китай в прошлом году
экспортеры отправили масла «made in Ukraine» более чем на $2 млрд. Мы составили
рейтинг 15 крупнейших украинских производителей нерафинированного подсолнечного
масла, опираясь на данные ассоциации «Укролияпром». Главная отличительная
особенность этого рейтинга — равномерность. На долю лидера приходится 6,7% рынка, на
долю замыкающего участника — 2,8%, то есть разница в объемах производства весьма
существенная, но не критичная. Однако сразу оговоримся: это рейтинг не компаний, а
производственных площадок. На уровне компаний ситуация принципиально иная. Пять
крупнейших операторов рынка производят более 50% всего нерафинированного
подсолнечного масла в Украине. Причем на долю 5 заводов «Кернел», вошедших в топ-15,
приходится более 22% рынка, а на Bunge — 11%.
Читать полностью (Рейтинг) >>>
© Наталья Ларионова
По материалам latifundist.com
ViOil в 2017г увеличила производство нерафинированного
подсолнечного масла на 14%
05.03.2018

Винницкий и Черновицкий масложировые комбинаты (ВМЖК и
ЧМЖК), входящие в компанию ViOil, в 2017 г. увеличили производство
нерафинированного подсолнечного масла на 14% – до 360,9 тыс. тонн.
Согласно сообщению группы, за год группа переработала более 950 тыс. тонн семян
подсолнечника. Оба предприятия компании вышли на плановую мощность. ВМЖК
перерабатывает 2,850 тыс. т. подсолнечника, ЧМЖК – 500 т. в сутки. "Нерафинированное
подсолнечное масло все больше востребовано на мировом рынке. Если в 2016-м нашу
продукцию покупали в 55 странах, то в 2017-м география поставок расширилась до 69
стран", - цитируется в сообщении коммерческий директор промышленной группы ViOil
Игорь Гадомский. По его словам, в ближайшее время мировой спрос на подсолнечное масло
продолжит расти, особенно со стороны государств Азии, жители которых активно
переходят с потребления пальмового масла на подсолнечное. "Мы видим большие
перспективы для нашего продукта на внешнем рынке, поэтому группа ViOil продолжит
развиваться и наращивать объемы производства", - отметил он. …
Группа ViOil объединяет два масложировых комбината - Винницкий и Черновицкий. Винницкий МЖК в
настоящее время может принимать до 3,5 тыс. тонн семян подсолнечника в сутки. Мощности по хранению позволяют
ViOil одновременно хранить на Винницком МЖК до 24 тыс. тонн семян подсолнечника, 11,250 тыс. тонн масла, 4 тыс.
тонн шрота. Общие мощности по хранению на Черновицком МЖК в настоящее время позволяют ViOil одновременно
хранить до 10,5 тыс. тонн семян подсолнечника, 4,1 тыс. тонн масла и 1,5 тыс. тонн шрота. В группу также входят сеть
хлебоприемных предприятий, элеваторы, торговые представительства в регионах Украины.

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

 МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Комбинат "Приднепровский" в 2017г увеличил
чистую прибыль в 4 раза
02.03.2018

ПАО "Комбинат "Приднепровский", один из крупнейших
переработчиков молока в Украине (ТМ "Злагода", "Любимчик"), завершил
2017 г. с чистой прибылью 38,1 млн грн, что в четыре раза больше, чем годом ранее.
Согласно сообщению предприятия о проведении очередного собрания акционеров 3
апреля, его активы за 2017 год выросли на 17,7% - до 277,09 млн грн. Нераспределенная
прибыль комбината составила 143,4 млн грн, что на 29,5% больше, чем годом ранее, - 110,7
млн грн. Его текущие обязательства возросли примерно на 9% - до 90,31 млн грн, тогда как
долгосрочные снизились на 2% - до 14,15 млн грн. При этом комбинат нарастил суммарную
дебиторскую задолженность на 32,7% - до 69,87 млн грн. Комбинат "Приднепровский"
основан в 1990 г. на базе Днепропетровского гормолокозавода №2. Производит продукцию
под ТМ "Злагода", "Любимчик". В его состав входят: Васильковский сырзавод, Царичанский
маслозавод, Перещепинский молцех, Новомосковский цех по производству фруктовых
наполнителей. Мощности по переработке молока превышают 250 тонн в сутки.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Украина в 2017 г. почти удвоила экспорт
молочной продукции
07.03.2018

Украинские производители молока по итогам 2017 г. увеличили
экспорт молочной продукции на 82,4% по сравнению с 2016 г., когда было
экспортировано 109,2 тысячи тонн на сумму $158 млн.
«Украина в 2017 г. увеличила экспорт молочных продуктов на 82,4%, то есть
реально практически мы удвоили экспорт молочных продуктов. Именно благодаря этому
фактору в прошлом году производители смогли получить относительно неплохую цену на
молоко», - сообщил Андрей Ярмак, экономист департамента технического сотрудничества
продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в ходе XІ Международного
молочного конгресса. Он также отметил, что структура экспорта в 2017 г. по сравнению с
2016 г. немного изменилась. Так, в 2017 году почти половина экспорта молокопродуктов
пришлась на экспорт масла (46%), тогда как в 2016 году наибольшую долю в структуре
экспорта молочных продуктов занимало сухое обезжиренное молоко (СОМ). Это связано с
увеличением спроса на масло на мировом рынке. А вызван такой спрос, по словам эксперта,
тем, что ученые и врачи полностью реабилитировали репутацию молочных жиров.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
ТОП-10 крупнейших украинских экспортеров
сливочного масла
06.03.2018

В 2017 году Украина поставила рекорд по экспорту сливочного масла.
Кроме того, заняла второе место по объемам поставок этого продукта в
Европейский Союз (ЕС) после Новой Зеландии.
"БизнесЦензор" разбирался, кто и в каких объемах продавал украинское масло на
внешние рынки. В 2017 году Украина экспортировала 30,4 тыс. тонн сливочного масла, что
в 2,5 раза больше, чем в 2016 году (12 тыс. тонн). В деньгах экспорт вырос в 3,5 раза: $129,9
млн против $37,5 млн в 2016 году. В то же время в 2017 году Украина снизила импорт масла
на 31%: 751 тонн против 1,1 тыс. тонн в 2016 году. Сегодня право экспорта молочной
продукции в ЕС имеют 18 украинских предприятий, среди которых есть и те, которые
прошли контроль в органах ЕС и имеют право экспорта сливочное масло. В соответствии с
Соглашением об ассоциации годовой объем тарифной квоты ЕС на сливочное масло и
молочные пасты установлен в размере 1500 тонн с увеличением в течение 5 лет до 3000
тонн. Так на 2017 квота составляла 1800 тонн, в 2018 году составляет 2100 тонн. По
истечении беспошлинной квоты можно продолжать экспорт, но уже с уплатой пошлины,
установленной таможенным тарифом ЕС. По данными Государственной фискальной
службы, в ТОП-3 потребителей украинского сливочного масла вошли: Марокко (21% от
всего объема), Турция (19%) и Нидерланды (8%). В свою очередь, Украина покупала масло
у Нидерландов (45% от всего объема), Германии (18%) и Франции (15%). Основным
преимуществом украинского масла на европейском рынке является его цена. По данным
аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса, в среднем Украина реализует сливочное
масло в Европу по цене 4,3 $/кг, в то время как средняя стоимость масла закупленного
странами ЕС составляет от 4,8 до 5,4 $/кг. Учитывая рост поставок этого продукта на
внешние рынки, "БизнесЦензор" составил ТОП-10 экспортеров сливочного масла. ...
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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 НАПОЇ
 РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
 РИНОК МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ

Компания «Киевхлеб» отказался
от иска к Roshen

Лише 1% української мінералки
експортується за кордон

27.02.2018

Компания «Киевхлеб» решила отказаться от иска к кондитерской
корпорации Roshen о признании права на упаковку торта «Сказочный
ключик», сообщили в пресс-службе корпорации.
«Ознакомившись с аргументами и доказательной базой кондитерской корпорации
Roshen, которые подтверждали невозможность признания за «Киевхлеб» права
преждепользования на упаковку для торта «Сказочный ключик», «Киевхлеб» был
вынужден отказаться от иска», – сообщили в «Киевхлебе». Так, Хозяйственный суд Киева 12
февраля оставил без рассмотрения иск «Киевхлеба» к кондитерской фабрике Roshen о
признании права на упаковку для торта «Сказочный ключик».
Читать полностью >>>
По материалам slovoidilo.ua
 КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Производитель "Миргородской" заработал
в 2017 г. 15,3 млн грн.

Сбербанк заберет кондитерскую
фабрику «А.В.К.»

05.03.2018

27.02.2018

Хозяйственный суд Закарпатской обл. 30 января издал приказ о
принудительном взыскании Сбербанком залогового имущества
кондитерской фабрики «А.В.К.» в Мукачево Закарпатской области.
Приказ выдан на принудительное исполнение решения хозсуда Закарпатской
области от 19 октября 2017 года, которое вступило в силу 17 января 2018 года. Комплекс
зданий фабрики и земельный участок в Мукачево по ул. Духновича, 14 является залоговым
имуществом по договору об открытии кредитной линии, заключенном между Сбербанком
и «А.В.К.» от 2009 года. Взыскание залога произойдет в счет частичного погашения
задолженности по кредиту «А.В.К.» на $56,8 млн (1,4 млрд грн в эквиваленте). После
взыскания банк планирует продать имущество за 21,2 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net
Виробник Milka і TUC в Україні збільшив
прибуток у 5 разів
07.03.2018

Кондитерський виробник Монделіс Україна (раніше Крафт Фудз) у
2017 р. збільшив чистий прибуток у 5,5 рази в порівнянні з 2016 роком - до
310,2 млн грн. Про це повідомили в компанії.
Активи компанії у 2017 році незначно зменшилися і склали 3,3 млрд грн, основні
засоби зросли на 8,6% - до 1,4 млрд грн. Сумарна дебіторська заборгованість Монделіс
Україна за підсумками року скоротилася на 12% - до 843,8 млн грн, нерозподілений
прибуток на 2,3% - до 1,7 млрд грн. Поточні зобов'язання компанії в 2017 році зросли на
3,6% - до 1,5 млрд грн. Відзначимо, що 2016 рік компанія Монделіс скоротила прибуток на
25,5% у порівнянні з 2015 роком - до 156,4 млн грн. Монделіс Україна входить до групи
компаній Mondelēz International - одного з найбільших у світі виробників шоколадної
продукції, печива, цукерок, жувальної гумки. До складу компанії в Україні входять
Тростянецька кондитерська фабрика в Сумській області і дочірнє підприємство Чіпси Люкс
у Київській області. Виробник реалізує продукцію під торговими марками Корона, Milka,
Барні, TUC, Belvita!, Люкс, Halls, Dirol, Picnic.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

 ІНШЕ
 РИНОК ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

Украинцы стали покупать больше
детского питания
28.03.2018

Продажи на рынке детского питания Украины с января по декабрь
2017 года выросли на 16,4%, в то время как годом ранее рост составлял
8,9%. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Nielsen.
Основной вклад в рост рынка детского питания внесла категория: фруктовые и
овощные пюре, готовые к употреблению каши и смеси занимают долю в 31% в денежном и
17,5% в натуральном выражении, а продажи выросли на 31,3%. Годом ранее показатели
динамики продаж категории равнялись 24,2% и 6,5% в денежном и натуральном
выражении соответственно. "Потребители делают сознательный выбор в пользу здорового
питания, особенно, когда речь идет о детях. Родители ищут продукт, который с малых лет
приучит их ребенка правильно питаться, даже если продукт премиальный и стоит дорого",
- отметил Ростислав Степанчук, руководитель группы по работе с производителями продуктового и непродуктового рынков в Nielsen Украина. По его словам, для развивающихся
стран, таких как Украина, сегмент детского питания растет из-за повышения спроса на них.
Крупнейшей категорией по продажам в натуральном выражении стала детская вода - доля
от общих продаж 52,8%, а в денежном выражении доля составила 6%. С января по декабрь
2017 года продажи детской воды выросли на 18,6% в денежном и на 22,1% в натуральном
выражении. Крупнейшей категорией по доле продаж в денежном выражении являются
детские молочные смеси с долей 41,1%; доля категории в натуральном выражении - 18,7%.
Собственные торговые марки на рынке детского питания представлены не широко: доля
от общих продаж составляет менее 1% в натуральном и денежном выражении. Среди
каналов продаж наибольшую долю в продажах имеют гипермаркеты и супермаркеты 60,9%. За ними следуют специализированные детские магазины - 16,9%, аптеки - 11,2% и
минимаркеты - 9%. Наиболее заметный рост продаж детского питания отмечается в
минимаркетах: 27,7% в натуральном и 28,3% в денежном выражении.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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За кордон відправляється близько одного відсотка видобутої води на
території України. Про це повідомляється в матеріалі «Pro-Consulting»,
передає служба новин портау landlord.ua
«Разом з тим, останнім часом спостерігаються позитивні зміни. Так, у 2016 р. експорт
мінералки виріс на 48% в порівнянні з 2015-м і склав 0,295 млн дал», - заявляє
консалтингова компанія «Pro-Consulting». За даними консалтингової компанії, українські
виробники бутильованої води забезпечують 96% внутрішнього споживання. Інші чотири
відсотки припадають на імпортні поставки. «При цьому, великих надій на експорт
очікувати не доводиться - за рахунок логістичних витрат ціна на питну воду в країні
імпортера стає не підйомною для рядового споживача, і він вважає за краще вітчизняний
аналог», - повідомляє «Pro-Consulting».
Читати повністю >>>
За матеріалами landlord.ua

Один из крупнейших производителей бутилированных вод в Украине,
ПАО "Миргородский завод минеральных вод", в 2017 г. получило чистую
прибыль 15,32 млн грн, что на 31,4% меньше, чем в 2016 г.
Согласно объявлению о проведении общего собрания акционеров 11 апреля, ее
нераспределенная прибыль по итогам прошлого года сократилась на 15,5% и составила
189,8 млн грн. За минувший год активы Миргородского завода увеличились на 8,8% - до
298,5 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность возросла в 1,5 раза - до 121,9 млн
грн. ПАО "Миргородский завод минеральных вод" входит в крупнейшую на украинском
рынке бутылированных вод компанию IDS Borjomi Ukraine. Напомним, в 2016 г.
производитель минеральной воды в Украине IDS Borjomi Ukraine инвестировал более 138
млн грн в закупку линий розлива минеральной воды на свои два предприятия Моршинский и Миргородский заводы минеральных вод. IDS Borjomi Ukraine создана в
конце 2004 г. путем объединения Миргородского завода минеральных вод, Моршинского
завода минеральных вод "Оскар", ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы" и
"IDS Аква-Сервис". В 2008 году IDS Borjomi Ukraine завершила процесс консолидации
разрозненных производств по розливу трускавецкой воды и создала на их основе единое
предприятие - Трускавецкий завод минеральных вод. Группа компаний IDS Borjomi Ukraine,
входящая в состав IDS Borjomi International, выпускает минеральную воду на четырех
заводах (в Миргороде, Моршине, Трускавце и Голой Пристани Херсонской области) под
торговыми марками "Моршинская", "Миргородская", "Трускавецкая", "Старый Миргород",
"Аляска", "Сорочинская". Кроме того, группа является эксклюзивным импортером
грузинской минеральной воды "Боржоми" в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
 АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ

Bayadera Group задумалась о покупке
заводов Укрспирта
05.03.2018

Холдинг Bayadera Group задумался о покупке спиртзавода в случае
приватизации госпредприятия Укрспирт. Об этом сообщил генеральный
директор холдинга Анатолий Корчинский в интервью liga.net.
Корчинский считает, что Укрспирт будет интересен любому игроку рынка. Ведь,
имея в распоряжении собственный спиртзавод, можно влиять на сырье и качество спирта.
"Мировой опыт показывает, что отсутствие монополии в спиртовой отрасли приносит
государству больше налоговых поступлений в бюджет", - добавляет он. Он также считает,
что Укрспирту приватизация необходима. По его словам, фактически любой государственный спиртзавод может заниматься поставками спирта нелегальным производителям.
"Факты производства нелегального алкоголя зафиксированы в Харьковской области, в
столице, в Луцке. Мы регулярно передаем правоохранительным органам списки точек,
которые реализовывают контрафакт, ваши коллеги-журналисты провели уже десятки
расследований о заводах-производителях. Фактически любой государственный спиртзавод
этим может заниматься", - сказал гендиректор Bayadera Group. Bayadera Group - созданн в
1991 г., один из крупнейших производителей алкоголя в Украине.Обладает собственными
алкогольными брендами, а также является эксклюзивным импортером мировых
алкогольных брендов в Украине. Один из основных экспортеров алкогольной продукции в
мире, карта экспорта которого насчитывает более 45 стран. Оборот холдинга в 2017 году
составил 6,5 млрд грн, что на 14% больше, чем в 2016-м. По данным Госслужбы статистики,
доля компании на рынке водки достигает 32,4%.
Читать полностью >>>
Читайте также! CEO Bayadera: Рынок водки
и вина в Украине уже сравнялся >>>
По материалам biz.nv.ua
ДП «Укрспирт» купив горілки і настоянок
«Nemiroff» на півмільйона
06.03.2018

ДП «Укрспирт» 17 січня уклало угоду з ТОВ «ЛВН Лімітед» про
поставку лікеро-горілчаних виробів на 489 тис грн. Про це повідомляється у
системі «Прозорро», передає nashigroshi.org
До кінця лютого 2018 р. для Немирівського МПД на умовах FCA мали поставити 43
найменування горілок і настоянок під ТМ «Nemiroff», перелік яких із цінами наведено у
таблиці нижче. Доставку зі складу продавця в мережу магазинів у Немирові Вінницької
області здійснював замовник за власний кошт із подальшим поверненням брендованих
піддонів продавцю, заставна вартість яких становила 150 грн./шт. із ПДВ. Найдорожчою
була горілка «Лєкс Ультра» по 244 грн. за пляшку об’ємом 0,7 л. В інтернет-магазинах вона
продається за вищою на чверть роздрібною ціною 303 грн. Нещодавно «Укрспирт» також
оприлюднив звіт про укладення 21 лютого 2017 р. аналогічного договору з «ЛВН Лімітед»
вартістю 1,80 млн грн. Тоді ця горілка коштувала 207 грн., що на 18% дешевше. Однак
протягом року до договору п’ять разів вносили зміни додатковими угодами, доки в
листопаді 2017 р. її ціна не сягнула 235 грн. Така зміна ціни може пояснюватися тим, що у
вересні 2017 р. в Україні зросли мінімальні ціни на алкоголь, тож алко-вироби подорожчали
на 14-19%. Засновником вінницької «ЛВН Лімітед» є компанія «Немірофф интеллектьюал
проперті істеблішмент» (Ліхтенштейн), а директором – Юрій Сорочинський.
Читати повністю (найменування товару) >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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 РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО

 РИНОК ПИВА

Винзавод на юге Одесской области начнет
делать собственное шампанское

Carlsberg Ukraine подводит
итоги 2017 г.

28.02.2018

На юге Одесской области, в селе Оксамитное, что недалеко от
Болграда, вскоре начнут разливать игристые вина новой торговой марки.
Корреспондент «Думской» побывал на предприятии.
Многие годы этот завод занимался исключительно оптовыми поставками
виноматериалов, не имея собственного розлива вина. Основными потребителями
продукции были торговые марки «Инкерман», «Коблево», Артемовский, Харьковский и
Киевский заводы шампанских вин. В довоенное время много продукции уходило в РФ. «Для
производства шампанских вин больше всего ценятся сорта винограда Пино, Шардоне и
Рислинг, - рассказывает директор завода Валерий Тинтулов. - Раньше мы поставляли
виноматериал даже в Европу, но сейчас решили открыть цех по розливу своего
шампанского, благо, качество нашего винограда очень хорошее». Виноградники компании
занимают около 600 гектар, отличительной особенностью которых являются суглинистые
почвы. Там, где есть глина, всегда получаются хорошие красные вина с мускатными
ароматами. Считается, что предельный срок, когда куст дает стабильный урожай, - 25 лет, а
технологи завода утверждают, что средний возраст их виноградников - 13-15 лет. Конечно,
после холодных зим кое-где приходится обновлять лозу, но это идет только на пользу
хозяйству. По словам виноградарей, в почву частенько вносятся удобрения. Конечно, с
точки зрения экологии конечного продукта, это не очень хорошо, но ничего не поделаешь –
таковы законы рынка. Впрочем, недавно здесь освоили новый метод прикормки –
практически безопасный и не содержащий химикаты. Подрезанную лозу не сжигают, а
перерабатывают. Измельченные старые побеги распыляют, за счет чего почва становится
богата калием. В общем, у завода есть большое будущее. Гендиректор поделился своими
амбициозными планами о производстве шампанского: «Мы можем разливать до 200 тысяч
бутылок напитка в месяц, думаю, наше качество будет намного выше, чем у конкурентов, а
розничная цена такая же – примерно 100 гривен за бутылку. К тому же, есть планы
поставок в Румынию и даже на огромный китайский рынок». Рассказывая о новом
шампанском, Валерий Антонович вспоминает юность и сетует на то, что сейчас нет
качественных дешевых столовых вин. ...
Читать полностью >>>
По материалам dumskaya.net
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По итогам 2017 г., Carlsberg Ukraine продолжает занимать
лидирующую позицию на рынке пива как в натуральном, так и в денежном
выражении, с долей рынка 31,1% в объемном исчислении, что на 0,3 п.п.
выше предыдущего периода.
В течение 2017 года компания Carlsberg Ukraine увеличила объемы производства
напитков на 3% и укрепила портфель в отношении баланса цена/микс. Кроме того,
компания продемонстрировала небольшой рост доли рынка, что обусловлено высокой
производительностью локального бренда «Львовское», а также Carlsberg, Kronenbourg
1664 и Seth & Riley's Garage. Рост премиум-брендов компании способствовал значительному
улучшению общих результатов. В 2017 г., впервые за последние 9 лет, украинский рынок
пива прекратил падение. По внутренней оценке, обьём рынка пива Украины за прошедший
год стабилизировался на уровне +0,1% к предыдущему году, что связано со взвешенной
акцизной политикой и постепенным улучшением макроэкономической ситуации в стране.
В 2017 г. Carlsberg Ukraine удалось нарастить долю в Северо-Западном, Северо-Восточном и
Южном регионах, а также укрепить свои позиции в канале традиционной торговли,
увеличив долю на 1,3% в натуральном выражении по отношению к предыдущему периоду.
Основными драйверами роста доли компании за прошлый год стали Kronenbourg 1664,
запуск Seth & Riley's Garage и перезапуск Carlsberg. Лидерами продаж в портфеле компании
выступают «Львовское», Baltika, «Арсенал» и Seth & Riley's Garage. Сидр Somersby и «Квас
Тарас» продолжают занимать лидерские позиции в своих продуктовых категориях.
Компания Carlsberg Ukraine входит в список крупнейших аграрных налогоплательщиков
Украины по данным рейтинга «ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Украины по
состоянию на 01.11.17» издания «ДФС Украины». …
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Мода на самокрутки: как на украинских курильщиках
сказывается подорожание сигарет

Вина Shabo получили сразу 11 медалей на конкурсе
Mundus Vini в Германии
02.03.2018

Впервые в истории украинского виноделия вина Shabo получили
сразу 11 медалей на конкурсе Mundus Vini в Германии, передает
корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
По информации пресс-службы компании, участие в конкурсе Mundus Vini (Германия)
стало международным триумфом Shabo. Впервые в истории украинского виноделия вина
Shabo получили сразу 11 медалей, среди которых 4 золотых и 7 серебряных, на одном из
самых авторитетных в мире конкурсов. «В этом году конкурс был по-настоящему
рекордным: 270 экспертов оценивали 6 тысяч 770 образцов из 150 винодельческих
регионов. Рекордным конкурс стал и для Shabo: 11 высших наград - наш абсолютный
рекорд на международном конкурсе. Кстати, среди украинских производителей медалями
были награждены только вина Shabo. Заказать вина-победители можно на нашем сайте
www.shabo.ua, - отметили в пресс-службе.
Читать полностью >>>
По материалам prichernomorie.com.ua
Чому українське вино стає дедалі
популярнішим
02.03.2018

За перший квартал 2017 р. імпорт українського вина в Казахстан зріс
у 9 разів. Отож, посів 3-тє місце в загальному обсязі привізних вин. 2017-го
імпорт українських вин збільшився з 69 т до 622 т.
Водночас майже вдвічі зменшився обсяг імпорту італійських і французьких вин,
передають УНН. За статистикою, імпорт французьких вин кожного року в середньому
зменшується на 11%. Італійських, навпаки - збільшується на 10%. Крім цього, протягом
минулого року Україна вдвічі збільшила експорт вина в країни ЄС. "На ринку українського
вина можна виділити декілька трендів. Через девальвацію і закладки валютних ризиків
постачальниками, якісне імпортне вино стає все недоступнішим. На ринку з'являється все
більше неякісного імпортного або псевдоімпортного вина. Якість і різноманітність
українського вина підвищується", - розповів директор з маркетингу компанії Eastern
Beverage Trading Олексій Безуглий. Зниження виробництва яблук в ЄС в поточному сезоні
дозволило Україні нарощувати поставки цієї продукції на європейські ринки. Згідно з
даними митної статистики, за липень-січень сезону-2017/18 Україна експортувала в країни
Євросоюзу 9,2 тис. т яблук. Головним покупцем українських яблук залишається Білорусь,
яка також активно збільшує обсяги імпорту цієї продукції.
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua

Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Компания "JTI Украина" весной-2018 начнет
экспорт в Тайвань

 ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ВИРОБНИЦТВО СИДРУ
 РИНОК ХМЕЛЮ

05.03.2018

Найбільший український виробник хмелю розширить
площу під хмільниками
03.03.2018

ТОВ «Хопштайнер Україна» (Житомирська область), яке займається
вирощуванням та переробкою хмелю, цього року збирається розширити
площу хмільників на 32 га.
Про це в інтерв’ю журналу The Ukrainian Farmer розповів директор ТОВ
«Хопштайнер Україна» Микола Михайлов. Він уточнив, що нині в Україні залишилося
приблизно 500 га плодоносних хмільників, і на 400 га працює «Хопштайнер Україна».
«Вирощуванням хмелю нині в країні займаються 19 компаній, з яких – дві державні
установи (колишній Інститут хмелярства та дослідне господарство «Пасічна»), а також
невеликі фермерські господарства, які вирощують культуру на замовлення нашої компанії
й співпрацюють з нами понад 15 років, – зазначив Микола Михайлов. – Щороку загалом ми
збираємо врожай хмелю понад 450 тонн». Всього ж, за його словами, валовий збір хмелю в
Україні торік становив 570 тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
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Скоро курение в Украине станет роскошью. Ближайшие 7 лет
правительство будет неустанно повышать акцизные ставки, пока те не
достигнут 90 евро за тыс. штук, пишет ubr.ua
Только в этом году акцизы на табак вырастут почти на 30% - с 445 до 578 грн./тыс.
сигарет. Несложно подсчитать, что это напрямую выльется в подорожание пачки сигарет в
рознице, в зависимости от бренда, на 2-7 грн. «В случае полного перекладывания
повышения акциза на плечи потребителя, средневзвешенная стоимость пачки сигарет в
2018 году может вырасти приблизительно на 5 грн.», - подметил в беседе с UBR.ua
менеджер по корпоративным вопросам JTI Украина Андрей Фита. Неудивительно, что уже
сейчас покупатели задумываются об экономической стороне вопроса поддержания
вредной привычки. По данным компании Philip Morris Украина, только в прошлом году
рынок сигарет сократился более чем на 8%, до 67,1 млрд шт. В связи с этим табачные
компании постоянно работают над расширением географии поставок. К примеру, как
рассказали нам директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в
Центральной Европе, Украине и странах Кавказа Олег Стрекаль, на данный момент они уже
экспортируют сигареты в более чем 10 стран: Азербайджан, Молдова, Армения, Грузия,
Монголия, ОАЕ, США, Камбоджа, Саудовская Аравия и пр.
Пробуют «крутить» сами. Рядовым же курильщикам выбирать особо не
приходится: либо бросать курить, либо находить пути минимизации расходов на свои
слабости. Кто живет в селах - сами начали выращивать табак, а городским жителям
остается осваивать самокрутки. Хотя, согласно глобальному опросу GATS, таких в Украине
пока весьма немного. Подавляющее большинство нынешних курильщиков (98,9%) курят
сигареты промышленного производства. Потребление других табачных изделий
взрослыми украинцами крайне низкое: 1,2% курят самокрутки, 0,2% любят трубки, 0,4% сигары и сигариллы, 0,7% - кальяны с табаком (1,4% курили кальян без табака). «В Украине
курение самокруток нераспространенное явление. Это связано с тем, что сигареты
промышленного производства в Украине являются достаточно доступными. Крутить их
самому нет никакого экономического смысла. Кроме того, акциз на сигареты и табак для
самокруток повышается в Украине одновременно, с 1 января 2018г. он вырос почти на 30%.
С точки зрения сохранения общественого здоровья эта правильная политика. В противно
случае курильщики просто перейдут на потребление более дешевых табачных изделий», подметила UBR.ua исполнительный директор ОО «Життя» Лилия Олефир. Не лишним будет
упомянуть, что «крутить» сигареты можно только для личного использования. За продажу
без лицензии подакцзиных товаров светят нешуточные штрафы. …

Компания "JTI Украина", входящая в состав группы компаний JTI со
штаб-квартирой в Женеве (Швейцария), начнет экспорт готовой
продукции в 2018 г., сообщил генеральный директор Пол Холловей.
"В этом году Тайвань новый для нас (рынок для экспорта - ИФ). В марте-апреле 2018
года начнем экспорт продукции, которая будет производиться на Кременчугском заводе", сказал он в ходе встречи с журналистами в Киеве в понедельник. В настоящее время
компания экспортирует сигареты в Грузию, Азербайджан, Армению, Молдову, Мексику,
Иордан, Корею (Duty Free), Кот Д'Ивуар, Гвинею. Доля экспорта составляет 34%, остальная
часть продукции реализуется на внутреннем рынке. Согласно информации компании в
2017 году экспортировала продукцию на $103,3 млн против $114,1 млн в 2016 г. Отметим,
Директором отдела корпоративных вопросов и коммуникаций "JTI Украина", одной из
крупнейших международных табачных компаний, с 1 марта 2018 года назначен Гинтаутас
Диргела. Как сообщили в компании, ранее Г.Диргела уже работал в JTI. До возвращения в
компанию в 2018 году он занимал аналогичную должность Philip Morris, отвечал за страны
Балтии. Как сообщалось, "JTI Украина" в 2017 году получила 11,6 млрд грн дохода от
реализации продукции на внутреннем рынке. Производство продукции составило 20 млрд
штук сигарет. В Украине JTI представлена табачной фабрикой в Кременчуге.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

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

У "Борисполі" українець намагався провезти
в рюкзаку 20 кг срібла

Проект «ЕКОШКОЛА»: учні отримають гранти для реалізації
екологічних проектів у своїх навчальних закладах

27.02.2018

02.03.2018

Пілотний проект стартує 2018 року в м. Шостка та триватиме вісім
місяців. У проекті візьмуть участь 11 шкіл міста. Про це повідомляє пресцентр компанії «Фармак».
Шкільні ЕКОкоманди відвідають унікальні тренінги, на яких дізнаються про засади
екологічного мислення і способу життя, як зберегти планету та природні ресурси, як
підготувати екопроект для своєї школи й у такий спосіб зробити свій посильний внесок у
збереження балансу на Землі. «Без раціонального використання природних ресурсів,
екологічної культури та свідомості важко підвищити якість життя населення, а для нас
питання якості є пріоритетом. Ми вирішили реалізувати пілотний проект «ЕКОШКОЛА» у м.
Шостка, де розташоване виробництво АФІ ПАТ «Фармак», щоби підвищити рівень
екологічної свідомості школярів і залучити їх до процесу заощадження екологічних
ресурсів. Показати, як невеликі правила можуть вплинути на екосистему школи, міста,
країни. Школярі стануть амбасадорами нової екологічної культури України й перенесуть її у
своє життя й життя своєї родини», - зазначила Олена Зубарєва, керівник департаменту
корпоративних комунікацій ПАТ «Фармак». Спікери проекту - провідні молодіжні лідери
країни: Юлія Мархель, лауреат Премії Кабінету Міністрів за особливі досягнення молоді в
розбудові України, амбасадор міжнародної організації «Let’s Do It! World», координатор
щорічної акції «Зробимо Україну чистою разом!»; Людмила Осипчук, президент
всеукраїнського молодіжного руху «Let’s do it, Ukraine», координатор всеукраїнського
екологічно-просвітницького фестивалю «ЧИСТОFEST»; Артур Маліновський, координатор
акції «World Cleanup Day» в Україні, випускник «Української академії лідерства» ...
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру ПАТ «Фармак»
Фармкомпания "Лекхим" в 2017г увеличила
чистую прибыль на 6%
03.03.2018

Фармацевтическая компания АО "Лекхим" (Киев) по итогам 2017 г.
получила 101,7 млн грн чистой прибыли, что на 6% больше по
сравнению с 2016 годом - 95,5 млн грн.
Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров компании,
назначенного на 27 марта, активы "Лекхима" составили 647 млн грн, что на 9,7% выше
предыдущего года. Суммарная дебиторская задолженность в 2017 г. снизилась на 3,7% - до
458 млн грн. Как сообщалось, по итогам 2016 г. "Лекхим" увеличил чистую прибыль на 19%
по сравнению с 2015 г. АО "Лекхим" возглавляет группу компаний, в которую входят ЗАО
"Технолог", ЧАО "Лекхим-Харьков". В настоящее время в продуктовом портфеле компании более 160 торговых наименований, в частности, средства для пищеварительной, сердечнососудистой, респираторной, нервной системы, крови и гемопоэза, опорно-двигательные
аппараты, противомикробные, дерматологические средства, а также биологически
активные добавки, изделия медицинского назначения, ветеринарные препараты.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 ДЕРЕВООБРОБНА & МЕБЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ПИЛОМАТЕРІАЛИ & ПРОДУКЦІЯ (ВИРОБИ) З ДЕРЕВИНИ

Суд запретил фанерному заводу в Киеве
загрязнять воздух
06.03.2018

Окружной админсуд Киева аннулировал разрешение на выбросы
загрязняющих веществ в воздух заводу «Фанплит». Об этом сообщил
министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.
Его министерство было истцом по делу. Частное акционерное общество «Фанплит» бывший Дарницкий фанерный завод - одно из старейших предприятий Киева, ему более
100 лет. С осени 2015 г. завод, который раньше работал на газу, начал сжигать отходы
собственного производства (древесную щепу). Жители утверждают, что в связи с этим в
воздухе постоянно присутствует неприятный запах. Наиболее активно протестовали
против против этого жильцы комплекса «Комфорт Таун». Год назад они организовали
акцию у мэрии Киева. Также завод на некоторое время приостанавливал работу.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

В аеропорту "Бориспіль" митники в рюкзаку громадянина України
знайшли 20 кілограмів гранульованого срібла. Про це повідомляє пресслужба ДФС, передає портал 5.ua
Срібло чоловік намагався завезти в Україну з Туреччини. Для проходження митного
контролю обрав спрощену систему "зеленого коридору" – ним пересуваються люди, які не
мають предметів, що обов'язково треба декларувати. Партію срібла виявили вже після
перетину так званої "білої лінії". Документів та сертифікатів у перевізника не було. Срібло
вилучили, його вартість нині встановлюють. На чоловіка склали протокол про порушення...
Читати повністю >>>
За матеріалами 5.ua
Легальний видобуток бурштину: Гройсман поки
не бачить шансів на якісний закон
27.02.2018

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поки що не бачить
шансів на ухвалення Верховною Радою закону про легалізацію видобутку
бурштину, який би враховував інтересів держави та громадян.
"Ми пробували по бурштину врегулювати це постановою (уряду) - немає такої
можливості, не працює. Треба тільки законом України. Я можу сказати, що шансів на
проходження у відкритому публічному варіанті, у такому, щоб це було правильно
зроблено, я поки що не бачу. Але ми будемо боротися за це, тому що це доходи в бюджет", сказав Гройсман на обговоренні звіту уряду за 2017 рік з регіональними ЗМІ. За його
словами, можливості уряду у врегулюванні питання видобутку бурштину дуже обмежені. "Я
ще раз наголошую, що я намагався (зробити це) через постанову уряду - неможливо, закон
настільки зарегульовує наші можливості, що це є очевидним", - констатував Прем'єрміністр. Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 7 лютого 2017 року відхилила проект
закону про видобуток та реалізацію бурштину, який народні депутати мали ухвалити у
другому читанні. Загальна схема легалізації видобутку бурштину, запропонована в проекті
закону, полягала в наданні дозволів на роботу старателям. Обласні ради та профільні
органи державної влади мали розробляти програми видобутку бурштину та рекультивації
територій. Після узгодження з урядом місцева влада мала видавати дозволи на
надрокористування і видобуток бурштину "суб'єктам господарювання". Профільний
комітет парламенту пропонував ухвалити закон в цілому. Але спеціальна комісія, яку
створили для врегулювання ситуації з бурштином, рекомендувала відправити його на
повторне друге читання. …
Читати повністю >>>

Читайте також: НАБУ завершило досудове
розслідування у “бурштиновій справі” >>>

За матеріалами ukrinform.ua
На Житомирщині у державну власність повернули
ділянку землі з покладами бурштину
03.03.2018

Прокуратура Житомирської обл. продовжує вживати заходи
представницького характеру щодо захисту та поновлення інтересів
держави у сфері землекористування. Про це пише geonews.com.ua
Зокрема, у лютому поточного року, за позовом прокуратури області, рішенням суду
скасовано свідоцтво про право власності на земельну ділянку площею 2 га та повернуто її
до державної власності. Мова йде про ділянку землі сільськогосподарського призначення
на території Барашівської сільської ради Ємільчинського району, яку ще у 2014 році
житомирянину надано у власність для сільськогосподарських потреб. Однак новоспечений
«господар», зареєструвавши право власності на землю, відразу продав земельну ділянку, де
розташовані корисні копалини загальнодержавного значення – бурштин, за 32 тис грн
жителю Києва. Рішенням Ємільчинського районного суду ще у 2017 році визнано недійним
наказ Головного управління Держгеокадастру в області про передачу у власність жителю м.
Житомира 2 га землі для сільськогосподарських потреб. Враховуючи те, що право власності
на земельну ділянку набуто на підставі незаконного наказу Головного управління
Держгеокадастру в області, судом скасовано свідоцтво про право власності та витребувано
землю на користь держави.
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
 ФАРФОРО-ФАЯНСОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 МЕБЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ДЕРЕВ’ЯНІ, МЕТАЛЕВІ, ПЛАСТИКОВІ)

Дружковский фарфоровый завод –
единственный в Украине
Немецкая Pоlipol может построить во Львовской области
завод по выпуску мягкой мебели
27.02.2018

Немецкая компания Pоlipol может построить во Львовской области
предприятие по производству мягкой мебели на 1 тыс. рабочих мест,
сообщается на сайте Львовской облгосадминистрации.
Соответствующие планы были озвучены в ходе встречи немецких инвесторов с
главой Львовской облгосадминистрации Олегом Синюткой. “Более 80 новых производств
открыли в прошлом году в области, мы активно инвестируем средства в инфраструктуру,
это дороги, социальная инфраструктура. Также Львовщина является лучшей с точки
зрения экспорта. Если вы решите инвестировать в Львовскую область, мы обеспечим все
условия, чтобы вы чувствовали себя комфортно”, – цитирует пресс-служба О. Синютку. Как
отметил представитель компании Polipol в Украине Герберт Витвер, реализация проекта
может занять от года до четырех лет, и на конечном этапе планируется создание 1000
рабочих мест. “Нам нужен земельный участок площадью 20 га. Также важно образование,
мы готовы обучать работников и создать условия, чтобы работники не мигрировали.
Заработная плата, которую мы готовы предлагать – EUR500-600”, – отметил Г. Витвер. В
ответ О.Синютка отметил, что на Львовщине достаточно земельных участков большой
площади, и ознакомил с действующими предприятиями в области – “Леони”, “Бадер”,
“Фуджикура”, которые успешно развиваются. По словам главы облгосадминистрации, в
области достаточно рабочей силы, а также технических учебных заведений, где готовят
квалифицированных рабочих. “В частности, это “Львовская политехника”, и это лучший
университет Восточной Европы, а вообще на территории области 125 тыс. студентов, из
них 20% это технические специалисты”, – отметил Олег Синютка. Стороны приняли
решение ознакомиться с земельными участками в регионе и определить возможные
варианты расположения будущего предприятия.
Читать полностью >>>
По материалам news.finance.ua
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О том, как выживает единственное в стране предприятие по
производству фарфора, рассказал его руководитель Роман Локтенко на
заседании совета директоров. Об этом пишет dnl.dn.ua
Впервые посуда производства Дружковского фарфорового завода была изготовлена
в 1971 году, завоевав доверие потребителей такими важными свойствами, как качество и
ценовая доступность. За годы работы предприятие испытало взлеты и падения. Довелось
преодолеть немало трудностей, приложить максимум усилий, чтобы сохранить
единственный в Украине завод по изготовлению фарфора. В 2011 году здесь построили
новый цех, в котором сегодня собрано оборудование ведущих европейских
производителей. Благодаря этому предприятие выпускает продукцию должного уровня,
постепенно заполняя нишу ресторанного фарфора. Для производства используют
зарубежное сырье, так как добываемые на территории страны сорта глин не совсем
подходят по качеству. Сотрудничество с ассоциациями шеф-поваров Украины позволило
выработать оптимальный дизайн посуды и, как следствие, обновить ее ассортимент,
добавив 38 новых позиций. На сегодняшний день на предприятии трудится 371 человек.
Несмотря на падение объемов реализации в прошлом году, все же удалось поднять
зарплату на 30%. Средний ее уровень достиг 5100 грн. Основной проблемой предприятия
является нехватка специализированных кадров. Приходится проводить обучение на месте.
Стоимость энергоносителей, занимающих порядка 40% себестоимости продукции, также
существенная проблема для завода. Вопреки существующим трудностям, фарфоровый
завод смотрит в будущее с оптимизмом и делает ставки на производство ресторанной
посуды. Планы на год текущий внушительные: освоить 43 новых изделия, трудоустроить
порядка 70 человек и поднять зарплату еще как минимум на 15% в течение года. В
основном вся продукция реализуется на территории страны, поэтому глобальная задача на
этот год — выйти на европейские рынки.
Читать полностью >>>
© Полина Васильева
По материалам dnl.dn.ua
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БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ

Киевский Завод строительных изделий-1 в 2017г.
увеличил убыток на 59%

Объемы строительства и строительные индексы
в Украине в январе 2018 г.
02.03.2018

Объем выполненных работ по видам продукции в строительной
отрасли Украины за январь 2018 года в финансовом выражении составил
4,834 млрд грн. Об этом сообщил Госстат.
Как выяснил Domik.ua, в секторе учета «здания жилые», объем выполненных работ
за январь 2018 года в финансовом выражении зафиксирован в сумме 2,786 млрд грн. В
секторе учета «здания нежилые» финансовый эквивалент объема выполненных работ
равен 1,319 млрд грн. Индексы строительной продукции в целом по строительной отрасли
за январь 2018 года составили 99%. По сравнению с показателем за январь 2017 года
зафиксирован спад на 1%. В секторе учета «здания» индекс строительной продукции
зафиксирован на уровне 101,1%, что показывает рост на 1,1% относительно января 2017
года. По сектору учета «здания жилые» индекс строительной продукции составил 89,9%,
что говорит о спаде на 10,1% при сравнении с данными за январь 2017 года. Индексы
строительной продукции в целом по отрасли за январь 2018 года зафиксированы на уровне
26,1% по сравнению с декабрем 2017 года. В секторе учета «здания жилые» показатель
достиг отметки 48,9% по сравнению с декабрем 2017 года. Сравнение индекса в годовом
исчислении — за январь 2018 года с данными этого периода 2017 года — показало в целом
по отрасли рост на 99%. В секторе учета «здания жилые» в течение января 2017 и 2018
годов индекс вырос на 89,9%. Специалисты Госстата вычисляют индекс строительной
продукции ежемесячно. Показатель отражает суммарное по строительной отрасли
изменение размера добавочной стоимости, которое соответствует объему произведенной
продукции для выполнения строительных работ. Помесячное и поквартальное сравнение
индекса отражает активность компаний и интенсивность работ в строительной отрасли.
Читать полностью >>>
По материалам domik.ua
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ЧАО "Завод строительных изделий-1" (Киев) по итогам 2017 года
нарастил чистый убыток по сравнению с 2016 годом на 59% - до 2,9 млн грн.
Об этом сообщает портал bin.ua
Активы предприятия в 2017 году, согласно сообщению компании о собрании
акционеров в системе раскрытия информации НКЦБФР, остались на прежнем уровне - 18
млн грн. В то же время, суммарная дебиторская задолженность компании сократилась на
40% - до 4,5 млн грн, а непокрытый убыток увеличился на 11% и составил 29,1 млн грн.
Текущие обязательства завода возросли на 8% - до 40,7 млн грн, долгосрочные
обязательства в компании отсутствуют. Чистый убыток на одну акцию предприятия вырос
в 1,5 раза и составил 4,5 тыс. грн. ЧАО "Завод строительных изделий-1" создано в 1993 году.
Чистый убыток предприятия в 2016 году, согласно отчету ЧАО в системе раскрытия
информации НКЦБФР, увеличился почти в четыре раза по сравнению с 2015 годом - до 7
млн грн. Собственником 93,7% ЧАО "Завод строительных изделий-1" по состоянию на 3 кв.
2017 года, по данным НКЦБФР, являлась кипрская компания Roselink Limited. Как
сообщалось в сентябре-2017, собственник производителя бетона "Стромат" - кипрская
компания "Бартек Инвестментс Лимитед" приобрела 93,7% ЧАО "Завод стройизделий-1".
По данным Госреестра на 6 марта-2018, "Бартек Инвестментс" указан конечным
бенефициаром ЧАО. Размер уставного капитала составляет 635,9 тыс. грн. ООО "Стромат
"Спецбетон" создано в 2013 году. Собственником 100% ООО в сентябре 2017 года являлся
"Бартек Инвестментс Лимитед". Конечными бенефициарами были указаны Ренос Янгу и
Зуб Закимту. По данным Госреестра на март-2018, собственником компании является
Ростислав Пинский. Уставный капитал ООО составляет 2 тыс. грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
 ЗЕМЛЯ

З елітних Лісників під виглядом реконструкції неіснуючої
вулиці будують дорогу через Чернечий ліс

Названы крупнейшие строительные
площадки столицы

24.02.2018

28.02.2018

В Киеве ведется строительство на 1443 участках, предоставленных
городским советом столицы под жилую и общественную застройку. Такие
данные обнародовал Департамент земельных ресурсов КГГА.
Самый большой участок размером более 72,26 га предоставлен неплатежеспособной
сейчас компании «Мегаполисжилстрой» на Кольцевой дороге, 1. На этом участке велось
строительство ТРЦ «Республика», который ныне является замороженным объектом.
Второй по величине участок предоставлен ОАО «Киеврыбхоз» в Голосеевском районе
столицы на улице Промышленной для строительства офисных и торгово-развлекательных
комплексов общей площадью 66,14 га. В том же Голосеевском районе Киевская овощная
фабрика осваивает 4 участка общей площадью более 36,74 га под строительство торговоразвлекательных комплексов, офисных центров и объектов жилой застройки. ООО
«Столичная проектно-строительная компания» в Святошинском районе строит жилищноофисный торговый комплекс на участке площадью более 30,88 га. В Днепровском районе
столицы ООО «Строительный межотраслевой альянс» в урочище Горбачиха под
строительство торгово-офисного центра, жилищно-офисного и гостиничного комплексов
получила участок площадью почти 29,44 га. В том же Днепровском районе на улице
Регенераторной ПАО «НЕО ВИТА» для строительства жилищно-офисного торгового
комплекса получила участок 27,68 га. В урочище Оболонь у залива Днепра ООО
«Днепровская Ривьера», в частности, для строительства коттеджной застройки получила
десятки участков, самый крупный из которой имеет площадь более 21,31 га. ООО
«Консультационное бюро НТТ» в Дарницком районе столицы имеет два больших участка
для строительства комплекса многоэтажных жилых домов площадью более 20,41 га и 15,13
га. В Голосеевском районе ООО «Хозяйственник» на проспекте Краснозвездный под
строительство развлекательно-торгового комплекса получило участок более 19,11 га.
Читать полностью >>>
По материалам budport.com.ua

ДП «Лісниківська сільська рада Києво-Святошинського району
Київської області» у кінці минулого року замовило ПП «Артембуд»
реконструкцію вул. Затишної з влаштуванням твердого покриття, причому
такої вулиці у селі Лісники немає.
У травні 2015 року Лісниківська сільська рада затвердила Генеральний план села.
Головувала тоді Ольга Сагач. Проектувальник – ДП «Український науково-дослідницький і
проектний інститут цивільного будівництва» («Укрндпіцивільбуд») – включив до Генплану
168 га Чернечого лісу. Розпоряджатися лісами є прерогативою Кабміну, обласних
держадміністрацій. Київська ОДА у 2015 році Генплан села не погодила. Втім, сільська рада
Лісників це проігнорувала. У 2016 році Генплан доопрацювали. Водночас сільрада не змогла
надати документ журналістам. Головний архітектор «Укрндпіцивільбуд» Олег Ханенко
повідомив, що з Лісників виїхати важко, тому його інститут запропонував зробити дорогу
до Дніпровського шосе через ліс. Про необхідність такої нової дороги розповів і теперішній
сільський голова Лісників Олександр Гладуш. В результаті було оголошено тендер на
реконструкцію вул. Затишної, який виграв «Артембуд». Водночас, як з’ясувала журналістка,
на місці будівництва ніякої вулиці нема. Вона відсутня й на карті. Коли і за яких обставин
утворилась вулиця у сільській раді пояснити не змогли. Щоправда там послались на
документи, які нібито зникли після того, як у селі змінилось керівництво у 2015 році.
Більше того, будується нова дорога «з нуля», і ні про яку реконструкцію вулиці, тим більше,
якої нема, не йдеться. Експерт з проблем містобудування Георгій Могильний вважає, що
будівництво нової дороги назвали реконструкцією, щоб уникнути проблем зі значною
частиною земельної та будівельної документації. Місцеві активісти вважають, що нова
дорога, яка будується через природоохоронну територію, що заборонено законом, потрібна
не селу, а власнику елітного кінного клубу, від якого новий шлях і бере свій початок. Заклад
належить співвласнику мережі супермаркетів «АТБ» Геннадію Буткевичу. На думку
активістів, саме йому потрібна дорога в обхід села навпростець через ліс. ...
Читати повністю >>>

Читайте також! Проект «Викривач»:
Дорога в нікуди >>>

За матеріалами nashigroshi.org

 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
 ВИРОБНИЦТВО БУДМАТЕРІАЛІВ

Столичная прокуратура требует вернуть захваченную на Батыевой горе
землю и снести незаконный само строй
28.02.2018

Дарницкий завод ЖБК в 2017г. сократил
чистую прибыль на 25%
06.03.2018

ПАО "Дарницкий завод ЖБК", входящее в промышленно-строительную
группу (ПСГ) "Ковальская" (оба - Киев), в 2017 году сократило чистую
прибыль по сравнению с 2016 годом на 25% - до 2,1 млн грн.
Согласно годовому отчету в системе раскрытия информации НКЦБФР, в 2017 году
предприятие увеличило активы на 8,4% - до 124 млн грн. В то же время, суммарная
дебиторская задолженность компании выросла на 9,7% - до 41,8 млн грн, а непокрытый
убыток сократился в пять раз и составил 542 тыс. грн. Долгосрочные обязательства завода
увеличились на 20% - до 60 млн грн, а текущие обязательства уменьшились на 7% - до 32,4
млн грн. Чистая прибыль на одну акцию компании сократилась на одну треть и составила
20 грн. Производственные мощности по выпуску бетона и сборных железобетонных
конструкций Дарницкого завода, по данным на сайте предприятия, составляют 350 тыс.
куб. м и 130 тыс. куб. м соответственно. ПАО "Дарницкий завод ЖБК" (до 2010 года - ОАО)
создано в 1996 году на базе одноименного завода, введенного в эксплуатацию в 1951 году.
Завод является одним из крупнейших производителей железобетонных изделий, стеновых
блоков и товарного бетона для объектов жилого и общественного строительства в Киеве,
также занимается выпуском изделий из металла, в т. ч. специфических конструкций для
железной дороги, строительства мостов, портов и причалов. Основным акционером ПАО на
третий квартал 2017 года, согласно данным НКЦБФР, являлась "Хогарт Индастриз
Лимитед" (95,9%, Сейшельские о-ва). К концу 2013 года акционерами ПАО, помимо "Хогарт
Индастриз Лимитед" как главы наблюдательного совета ЗЖБК, являлись также член
ревизионной комиссии Ольга Лукьяненко (0,0002%), глава ревкомиссии Светлана Тарасюк
(40 шт. акций) и член ревкомиссии Татьяна Ермакова (5 шт. акций). Уставный капитал ПАО
"Дарницкий завод ЖБК" на март-2018 составлял 21,7 млн грн. ПСГ "Ковальская" основана в
2006 году. Осуществляет деятельность на рынке выпуска товарного бетона и
железобетонных изделий с 1956 года.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Киевская местная прокуратура №9 в судебном порядке требует
вернуть в пользование общины столицы земельный участок на котором
предприниматель начал незаконное строительство здания.
Установлено, что на указанном участке площадью 0,0872 га и стоимостью почти 2
млн гривен, расположенном на ул. Раздельная, 1а в г. Киеве, без каких-либо
разрешительных документов осуществляется строительство объекта неопределенного
назначения. Несмотря на то, что указанная земля относится к территории зеленых
насаждений и расположена в охранной зоне воздушных линий электропередач, проверка
обнаружила на участке строительные материалы и недостроенную двухэтажную
постройку. Кроме того, сам участок огражден забором и охраняется. Поскольку земельный
участок является частью экологического комплекса Батыева гора и находится на
территории Соломенского ландшафтного парка, который является аутентичным
естественным ландшафтом Киева и подпадает под действие норм Европейской
ландшафтной конвенции, любое строительство на ней строго запрещено. Кроме того, в
соответствии с действующими градостроительными регламентами использовать данную
территорию можно только для повседневного отдыха населения. Учитывая грубое
нарушение законодательства, Киевская местная прокуратура №9 обратилась в
Соломенский райсуд с требованием обязать предпринимателя вернуть столичной общине
земельный участок, приведя ее в надлежащее состояние путем сноса самовольно
построенного сооружения.
Читать полностью >>>

Читайте также: Замковая гора в Киеве
получила статус парка >>>

По материалам censor.net.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Земли водного фонда незаконно
передали частникам

 ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

01.03.2018

Прокуратура Киевской области требует вернуть государству 30 га
земель водного фонда на территории Обуховского района, которые вопреки
закону оказались во владении предприятия.
"Установлено, что распоряжением Обуховской районной государственной
администрации в 2008 году в частную собственность 15 граждан передано для ведения
личного крестьянского хозяйства земельные участки общей площадью 30 га из числа
земель водного фонда, в частности, за счет прибрежной защитной полосы Каневского
водохранилища", - говорится в сообщении. В дальнейшем, целевое назначение указанных
земель было изменено на ведение индивидуального садоводства и на основании ряда
гражданско-правовых сделок приобретено в собственность частной юридическим лицом.
"Требованиями Земельного и Водного кодексов Украины запрещается передача земель
водного фонда из государственной собственности в частную, а также садоводство в
пределах прибрежных защитных полос. С целью защиты нарушенных прав государства,
прокуратурой Киевской области в хозяйственный суд Киевской области предъявлен иск о
признании недействительными распоряжений и истребовании в пользу государства 30 га
земель водного фонда", - добавили в прокуратуре.
Читать полностью >>>
По материалам stroyobzor.ua
 БУДІВЛІ

Гостиный двор в Киеве суд вернул
государству
01.03.2018

Киевский апелляционный хозяйственный суд принял решение о
возвращении в собственность государства здания Гостиного двора. Об этом
сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.
«Апелляционный хозсуд Киева поддержал принципиальную позицию прокуратуры
и вернул государству здание Гостиного двора, которое расположено на Контрактовой
площади», - написал Луценко. Он заметил, что после длительных судебных процессов 28
февраля Апелляционный суд упразднил решение суда первой инстанции и принял новое,
которым разорвал договор аренды и обязал частную структуру вернуть государству здание
Гостиного двора. Луценко напомнил, что с 1994 г. здание Гостиного двора площадью 9433
кв.м. находилась в аренде частной структуры - ПАО «Специальное научно-реставрационное
проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация». По условиям
договора арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение достопримечательности архитектуры и содержание здания в должном санитарном, противопожарном и
техническом состоянии. Однако, отметил генпрокурор, неоднократно устанавливались
факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшение
состояния объекта аренды, чем создана угроза разрушения достопримечательности
архитектуры Гостиный двор. Учитывая это Региональное отделение ФГИУ по г. Киеву
обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о расторжении договора аренды и
обязательстве вернуть имущество. Однако судом первой инстанции было отказано в
удовлетворении иска. Тогда прокуратура города Киева по собственной инициативе
вступила в разбирательство этого дела и внесла апелляционную жалобу на решение суда
первой инстанции, и сегодня постановлением Киевского апелляционного хозяйственного
суда она удовлетворена в полном объеме, сообщили в ведомстве. Как известно, торговый
комплекс Гостиный двор на Контрактовой площади в Киеве построен в 1809 году.
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
 ЖИТЛОВА

Сколько жилья приняли в эксплуатацию
в Украине в 2017 г.
27.02.2018

Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в 2017 году вырос
на 9% по сравнению с 2016 г. и составил 10,206 млн кв. м. Об этом сообщает
Государственная служба статистики.
Согласно данным Укрстата, в городах введено в эксплуатацию 7,274 млн кв. м жилья,
в сельской местности - 2,932 млн кв. м. При этом 41,5% общего объема жилья принято в
эксплуатацию в одноквартирных домах, 58,1% - в домах с двумя и больше квартирами, 0,4%
- в общежитиях. В Киеве и области, а также во Львовской, Одесской и Ивано-Франковской
областях в 2017 г. введено в эксплуатацию 57,5% общего объема жилья. В частности, в
Киеве введено в эксплуатацию 1,733 тыс. кв. м жилья (17% от общего объема), а в Киевской
области - 1,825 тыс. кв. м (17,9% от общего объема). В целом было принято в эксплуатацию
125 610 квартир, при этом в городах - 98,477 тыс., в сельской местности - 27,133 тыс.
Средняя площадь квартир составила соответственно 71,3 кв. м и 105,3 кв. м. Наилучшие
показатели роста в 2017 г. зафиксированы в Луганской области (в 3 раза, до 21,2 тыс. кв. м)
и в Тернопольской обл. (в 1,7 раза, до 235,1 тыс. кв. м). Напомним, в 2016 году по сравнению
с 2015 г. показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине снизился на 15,2% - до 9,367
млн кв. м. Данные показатели приведены без учета временно оккупированной территории
Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
KAN Development построит в Киеве самый большой жилмассив
за период независимости Украины
02.03.2018

Компания KAN провела презентацию проекта ЖК Respublika. По словам
почетного президента компании Игоря Никонова, продажи квартир стартуют в
первой декаде марта по цене от 17-17,5 тыс. грн за м².
В качестве девелопера компания KAN участвовала в проекте строительства ЖК
Respublika с самого начала. В феврале 2014 года строительство на площадке было
заморожено. Поскольку к этому времени уже было осуществлено часть монолитных работ
для двух зданий, объект законсервировали. В конце прошлого года стало известно, что KAN
выкупил часть земельного участка и начал реализацию ЖК Respublika уже в качестве
инвестора. Безусловно, проект будет откорректирован в связи с повышением стандартов и
задач, которые ставит перед собой KAN. «ЖК Respublika станет самым большим жилым
районом, построенным за время независимости. Это не реновация территории, не
реконструкция существующей застройки. На 100 га мы создадим качественную среду с
нуля», – подчеркнул Игорь Никонов. В ЖК Respublika компания также использует
квартальную схему застройки и концепцию «двор без машин». «Серьезным плюсом
квартальной системы является то, что она позволяет создать достаточно плотную
транспортную сеть, что упрощает трафик. Кстати, внутри района в будущем будет запущен
общественный транспорт», – говорит один из авторов проекта, учредитель архитектурного
бюро «Архиматика» Дмитрий Васильев. По его словам, здания будут девятиэтажными, их
первые этажи отданы под коммерческие функции (в основном, сфера обслуживания).
Проектом предусмотрено создание широкой социальной инфраструктуры: здесь будут
четыре детских садика, школа, два медицинских центра, академия спорта и др.
Читать полностью >>>
По материалам budport.com.ua
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Депутати проголосували за
платні дороги
28.02.2018

Верховна Рада України прийняла закон (№6766), що дозволяє
передавати на умовах концесії дороги загального користування державного
значення для будівництва і експлуатації.
Запевняють, що концесійні дороги - це дороги більш високої якості, які відповідають
високим стандартам, оскільки головним для користувачів цих доріг буде якість і швидкість
руху. Нові платні дороги будуть економити витрати на паливо, час у дорозі завдяки тому,
що скорочуються і випрямляються маршрути в обхід населених пунктів і з'єднують два
населених пункти безпосередньо, скорочуючи шлях на 50-100 км. Законом передбачається:
на умовах концесії можуть передаватися для будівництва і експлуатації дороги загального
користування державного значення; після прийняття рішення про будівництві та експлуатації автомобільних доріг, які можуть бути надані в концесію, забороняється органам
виконавчої влади здійснювати будь-які дії щодо надання земельних ділянок, передбачених
для будівництва та експлуатації цих автомобільних доріг, у користування та/або у власність громадян або юридичних осіб. Кабмін визначає максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, який сплачується
з урахуванням рівня інфляції. У кінці серпня радник голови Укравтодору Олександр Кава
повідомив, що вартість проїзду по першій в Україні платній дорозі, яка з'єднає Київ і Білу
Церкву обійдеться водіям приблизно в €4,5 при середньому тарифі 9 євроцентів за км.
Концесійні платежі зараховуються до Державного бюджету України і використовуються
відповідно до порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду. Автомобільні
дороги відносять до розряду платних лише за умови їх суттєвого удосконалення та
забезпечення альтернативного проїзду транспортних засобів безоплатними автомобільними дорогами, довжина автомобільних доріг, що забезпечують альтернативний
безкоштовний проїзд транспортних засобів, не повинна перевищувати більш ніж у два рази
довжину платної автомобільної дороги.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua-ekonomist.com
Польская компания намерена построить в Украине
дорог на 50 млн евро
03.03.2018

Польская компания Mirbud S.A., вышедшая на украинский рынок в
январе 2018 года, планирует в течение двух лет подписать контракты на
строительство дорог в Украине на общую сумму около 50 млн евро.
"На начальном этапе Mirbud сконцентрируется в Украине на инженерно-дорожном
строительстве… Кроме того, специализированный технический персонал позволяет
рассмотреть возможность расширения деятельности в Украине на другие сегменты
строительства, к примеру, инвестиции в строительство коммунальных зданий", - рассказал
директор по развитию на восточных рынках Mirbud S.A. Марек Голя. По его словам,
работникам дорожной отрасли в Украине хватит работы по крайней мере на 10 лет, ведь
90% украинских дорог нуждаются в ремонте. При этом, планы "Укравтодора" ужесточить
требования к подрядчикам по строительству дорог в соответствии с процедурами FIDIC, по
словам польского топ-менеджера, будут лишь на руку компании, ведь ее основной заказчик
в Польше - Главное управление национальных дорог и автомагистралей - уже много лет
выставляет такие требования. В ближайшей перспективе Mirbud заинтересован в реализации проектов в Западной и Центральной Украине, сейчас компания осуществляет проверку
соответствия украинским требованиям, изучает тендерные процедуры и законодательство
Украины относительно госзакупок. "Выигранные проекты будем осуществлять своими
силами при участии местных субподрядчиков. Все будет зависеть от места выполняемого
проекта", - объяснили в компании. Напомним, ранее глава "Укравтодора" Славомир Новак
подтвердил, что первая в Украине концессионная трасса будет вести в ЕС. Речь идет о
дороге Львов-Краковец, строительство которой обсуждается уже много лет. Ее
протяженность составит 84,4 километра. Также ЦТС на днях писал о том, что Европейский
инвестиционный банк подтвердил намерение частично профинансировать проект GO
Highway, который позволит ускорить и удешевить перевозку грузов между портами
Балтийского и Черного морей. Размер финансирования - 400 млн евро.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Какие дороги будет ремонтировать
"Укравтодор" в 2018 г.
06.03.2018

Кабинет министров утвердил на 2018 г. пять отдельных бюджетных
программ ремонта и строительства дорог. Об этом в интервью РБК-Украина
рассказал и. о. главы Укравтодора Славомир Новак.
По его словам, основная программа предусматривает бюджет 6,6 млрд грн и
заключается в продолжении ремонтных работ по всей Украине на тех участках дорог,
которые начали ремонтировать в прошлом году. Кроме того, утверждены пять отдельных
бюджетных программ с отдельным финансированием. "Первая - это проект GО Highway, на
который планируется выделить 4 млрд грн и в рамках которого мы должны практически
полностью отремонтировать дорогу от Львова до Умани. Вторая - позволит продолжить
ремонт дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский, на который будет выделено 2 млрд грн.
Эти средства будут направлены на завершение строительства обхода вокруг города Лубны
в Полтавской обл. и окончание ремонта на участке Харьков - Славянск в Харьковской обл.", заявил Новак. Третья программа предусматривает отдельное бюджетное финансирование
ремонта дороги Р-46 Харьков-Ахтырка в Харьковской и Сумской областях, в рамках которой
запланировано выделение 1 млрд гривен. Четвертая - планируется использовать 2 млрд
гривен на ремонт дороги Н-31 Днепр-Решетиловка в Днепропетровской и Полтавской обл.
Пятая - отдельная бюджетная программа ремонта дороги Н-03 Черновцы-ХмельницкийЖитомир, на которую предусмотрен 1 млрд гривен. Напомним, "Укравтодор" в 2017 году
израсходовало бюджетные средства на сумму 20,165 млрд грн. Согласно отчету агентства
об исполнении госбюджета за 2017 год, обнародованном в издании "Голос Украины", на
развитие и содержание сети дорог общего пользования было направлено 13,292 млрд грн,
на исполнение долговых обязательств по займам, привлеченным государством или под
государственные гарантии, было направлено 4,902 млрд грн. Также средства бюджета
направлялись на ряд дорожных программ, в частности на развитие автомагистралей и
реформу дорожного сектора было направлено 1,739 млрд грн, на улучшение состояния
дорог по маршруту Львов - Тернополь - Умань - Белая Церковь - Одесса - Николаев - 800 млн
грн. Как сообщало Delo.UA, "Укравтодор" в 2018 году в рамках утвержденной Кабмином
концепции Государственной целевой экономической программы развития автомобильных
дорог общего пользования на 5 лет планирует осуществлять ремонты основных коридоров
госзначения по маршрутному принципу. В ведомстве сообщили, что в 2018 г. "Укравтодор"
продолжит работы на основных коридорах: Gо Highway, М-03 (Киев - Харьков Должанское), М-05 (Киев - Одесса), М-01 (Киев - Чернигов - Новые Ярыловичи), Н-08
(Борисполь - Запорожье), Н-31 (Днепр- Царичанка - Кобеляки - Решетиловка).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Аэропорт Жуляны резко нарастил
пассажиропоток
06.03.2018

Міжнародний аеропорт вартістю у 52 млн євро
планують побудувати в Білій Церкві
27.02.2018

Міністерство інфраструктури України до 2020 р. планує побудувати
міжнародний аеропорт для вантажних і пасажирських перевезень в Білій
Церкві. Вартість проекту – 52 млн євро.
Згідно з повдіомленням, проект «Створення Міжнародного аеропорту «Біла Церква»
з мультимодальною інфраструктурою для вантажних і пасажирських авіаперевезень, а
також розвиток сучасного центру технічного обслуговування і ремонту повітряних суден» є
першим пунктом інвестплану Мінінфраструктури в авіаційній галузі. Так, протягом двох
років планується реконструкція аеродрому, будівництво перону та мультимодального
вантажно-логістичного комплексу, пасажирського терміналу, будівництво спецстроеній
для ведення аеропортової діяльності, установка радіотехнічного обладнання, засобів
посадки та світлосигнальної системи, створення системи водовідведення, очисних споруд,
установка огорожі, сигналізації, придбання техніки і обладнання для утримання ВПП,
будівництво ангарів. «Можливі джерела фінансування – з міського, обласного, державного
бюджетів, приватні інвестори, пільгове кредитування та/або гранти від міжнародних
фінансових організацій», – наголошується в документі.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua

В феврале 2018 г. аэропорт Киев (Жуляны) увеличил пассажиропоток
на 51,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 130,8 тыс.
пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Так, аэропорт обслужил на международных рейсах - 124,9 тыс. пассажиров, на
внутренних рейсах - 5,9 тыс. Количество рейсов на прилет и вылет в феврале увеличилась
на 20,5% - до 1,7 тыс., из них международных рейсов - 1356, внутренних - 292. Наибольшей
популярностью пользовались направления в Дубай (ОАЭ), Минск (Беларусь), Анкара
(Турция), Варшава (Польша), Будапешт (Венгрия), Мемминген (Германия), Рим (Италия).
Среди внутренних рейсов наиболее популярными направлениями стали в Одессу,
Запорожье и Львов. Напомним, что по итогам января 2018 года аэропорт увеличил
пассажиропоток на 43,8% в сравнении с январем 2017 - до 155,5 тыс. пассажиров.
Международный аэропорт Киев расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра
города, по количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине. В
аэропорту три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнесавиации - терминал В. ВПП позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
Миколаївський аеропорт розірвав скандальну угоду
про ремонт за 100 млн
06.03.2018

В аэропорту Сумы построят новый
терминал и ВПП
28.02.2018

Согласно
перечню
инфраструктурных
проектов,
на
сайте
Мининфраструктуры в ближайшие два года может быть реконструирован
аэродром и построен новый пассажирский терминал в аэропорту Сумы.
Отмечается, что в планах ведомства – реализация мероприятий Государственной
целевой программы развития аэропортов Украины на период до 2023 года, утвержденной
постановлением КМУ от 24.02.2016 №126, в части проведения ремонта взлетно-посадочной
полосы и реконструкции аэровокзального комплекса областного коммунального предприятия «Аэропорт Сумы». Ориентировочный срок реализации такого проекта – 2018-2020
гг. Для этого, по подсчетам специалистов МИУ, необходимо около 25 млн евро. Источники
привлечения средств пока четко не определены. Деньги могут быть получены из
городского, областного, государственного бюджетов, также в министерстве считают, что
это могут быть средства частных инвесторов, льготное кредитование, гранты от
международных финансовых организаций.
Читать полностью >>>
По материалам budport.com.ua
За два роки Запоріжжя зможе побудувати
новий термінал в аеропорту
28.02.2018

На сесії міської ради планується дати дозвіл Міжнародному аеропорту
«Запоріжжя» на отримання кредиту у сумі до 400 мільйонів гривень для
продовження будівництва пасажирського терміналу.
Поки мова йде лише про дозвіл на отримання кредиту строком на 5 років. Про умови
його отримання, відсотки можна буде говорити лише після проведення тендеру. Кошти на
продовження робіт передбачені у міському бюджеті. Однак кредит має стати своєрідною
підстраховкою для будівництва важливого для Запоріжжя об’єкта. Отримання дозволу на
кредит на суму 400 млн грн не означає, що аеропорт залучить кредитні кошти саме у цьому
обсязі. Сума може бути і меншою. Все буде залежати від ситуації з виконанням робіт,
обсягів фінансування будівництва з міського бюджету. «Це дозволить нам не зупиняти
роботи. У нас будуть всі можливості для того, щоб за два роки завершити будівництво
нового пасажирського терміналу аеропорту «Запоріжжя». Терміналу, який потрібен місту, у
тому числі і для збільшення інвестиційної привабливості», – зазначив Володимир Буряк.
Читати повністю >>>
За матеріалами ztv.zp.ua
У Кропивницькому планують відновити
роботу аеропорту
05.03.2018

У Кропивницьому відбулась нарада щодо відновлення та
повноцінного використання аеропорту у місті Кропивницький. Про це
повідомляється на сайті облради.
За словами представників влади, позиція Кабінету Міністрів України та президента
України – повною мірою використовувати Кропивницький аеропорт. Голова обласної ради
Олександр Чорноіваненко наголосив на тому, що для цього є всі передумови, зокрема
професійні кадри Кіровоградської льотної академії. Одним із головних завдань є
відновлення злітно-посадкової смуги. 1300 метрів смуги необхідно привести до належного
стану для учбово-тренувальних заходів, також збільшити робочу дільницю смуги з 1600 до
2100 метрів. Нагадаємо, Міжнародний аеропорт Вінниця визнаний аеропортом року
Асоціацією "Аеропорти України".
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
Аэропорт "Харьков" увеличил пассажиропоток
на треть
05.03.2018

В феврале 2018 г. пассажиропоток Международного аэропорта
"Харьков" составил 53,4 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба
компании DCH, которая управляет аеропортом.
Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года (40 тыс.чел). Доля
пассажиропотока на международных рейсах составила 74%. Наиболее популярными
направлениями в феврале 2018г. Стамбул (Pegasus, Turkish Airlines, Atlasglobal), Киев (МАУ),
Шарм-Эль-Шейх (Windrose, Azur Air Ukraine, Bravo Airways, YanAir, МАУ), Варшава (LOT),
Тель-Авив (МАУ), Минск (Belavia). Как сообщалось, в 2017 году Международный аэропорт
"Харьков" увеличил пассажиропоток до 806,1 тыс.человек (в 2016 году этот показатель
составил 599,7 тыс. чел). В 2018 г. его планируется увеличить еще на 12% (до 900 тыс. чел).
В январе 2018 г. пассажиропоток аэропорта составил 59,5 тыс. человек, что на 25% больше,
чем за аналогичный период прошлого года (47,5 тыс.чел). Харьковский аэропорт имеет
взлетно-посадочную полосу 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два
пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 чел. в час. Аэропортом
через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов,
ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два
партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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КП «Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської обл ради
розірвав договір з ТОВ «ЄІС» щодо капітального ремонту будівлі аеровокзалу
за 102,23 млн грн. Про це пише видання «НикВести».
Комунальники вказали, що розірвали договір на вимогу доручення голови
Миколаївської облдержадміністрації Олександра Савченка. В дорученні Савченко вказано
про необхідність терміново провести експертизу обсягів уже виконаних ремонтних робіт в
будівлі аеровокзалу. А в подальшому виключити їх з проекту робіт та договору. Сам
Савченко пояснив, що вимоги розірвати договір висунула Держудитслужба, яка виявила
порушення під час перевірки тендеру. Після зміни проекту та обсягів робіт заплановано
провести новий тендер на капремонт аеропорту. Нагадаємо, за даними журналіста Андрія
Лохматова, термінал аеропорту ще до оголошення офіційного тендера відремонтував один
із нинішніх конкурентів – ТОВ «Будівельна компанія «Житлопромбуд-8» Григорія Стерпула,
яке за документами займалося парканом. За даними журналіста, порушенню закону
сприяло керівництво Миколаївської ОДА. 25 січня новий керівник КП «ММА» Владислав
Волошин за результатами тендеру уклав угоду з «ЄІС» щодо капремонту на суму 102,23 млн
грн. У складі тендерної пропозиції «ЄІС» подала аналогічний договір із «Ощадбанком» про
реконструкцію VIP-відділення у Києві за 31,80 млн грн. Вона фігурує у кримінальному
провадженні СБУ за підозрою у фіктивному підприємництві під час того ремонту. Фірма
«ЄІС» («Europeum») зі статутним капіталом 5 тис грн. зареєстрована в 2014 році у
приватному будинку в селі Тарасівка під Києвом. Нині засновниками є кияни Юрій Толстих
і Світлана Цикун, директором – Микола Гоголєв, а підписантом – Микола Судоргін. Однак до
2015 року частка Толстих належала Світлані Щокіній, яка зараз володіє ТОВ «Сакма
Кемікал» з Олегом Плакущим. Судоргін у 2014 році входив у громадську раду при
Державній фіскальній службі від БО «Федерація єврейських громад в столиці України».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Аэропорт "Львов" увеличил февральский пассажиропоток в сравнении с
прошлогодними показателями почти на 50%
07.03.2018

В феврале 2018 года пассажиропоток Международного аэропорта
"Львов" составил 71 тыс. человек, что почти на 50% больше чем в
феврале 2017. Об этом сообщает портал bin.ua
"По результатам деятельности ГП "МА "Львов" им. Даниила Галицкого" в феврале
2018 авиаперевозками воспользовалась 71 тыс. пассажиров, что на 47,9% больше, чем в
феврале 2017 (48 тыс. пассажиров). Количество совершенных рейсов - 868, что на 37,1%
больше, чем за аналогичный период прошлого года (633)", - сказано в сообщении на
странице учреждения в Фейсбук в понедельник. Всего за январь-февраль 2018
пассажиропоток вырос на 47% по сравнению с показателем аналогичного периода
прошлого года (106,5 тыс. пассажиров) и достиг отметки в 156,6 тыс. пассажиров.
Количество рейсов увеличилось на 38,1%, с 1348 до 1861.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 ПОСЛУГИ
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Qatar Airways может сделать "Борисполь"
своим грузовым хабом
28.02.2018

Первый грузовой самолет компании Qatar Airways побывал в
аэропорту Борисполь. Менеджмент заявляет, что таким образом лучшая
авиакомпания мира тестирует аэропорт в качестве своего грузового хаба.
Самолет Boeing 777-FDZ с бортовым номером A7-BFL сделал посадку в Борисполе,
выполняя рейс по маршруту Чикаго — Люксембург — Доха передает ЦТС. Причем, в Киев
воздушное судно прилетело из Чикаго, а уже потом "завернуло" в Люксембург. Путь из
Чикаго в столицу Украины занял девять с половиной часов. "Прилет такого "гостя" —
особое событие. Крупнейший мировой авиаперевозчик воспользовался преимуществами
"Борисполя"-хаба, сделав остановку по маршруту Чикаго-Люксембург-Доха. "Qatar" явно
оценил потенциал Украины на карте грузовых международных авиаперевозок и
"тестирует" "Борисполь" в качестве карго-хаба. Хороший знак и отличный стимул на
перспективу", — заявил по этому поводу первый заместитель генерального директора
аэропорта Борисполь Евгений Дыхне. Напомним, что Qatar Airways возглавила мировой
рейтинг авиакомпаний World Airline Awards в 2017 году, составленный по данным опроса
британской маркетинговой компаний Skytrax. С августа прошлого года Qatar Airways
начала выполнять рейсы в Украину. В январе 2018 года делегация МИУ, аэропортов Львов,
Харьков обсудила с Qatar Airways расширение сети полетов в Украину.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Внутренний рынок грузоперевозок
постепенно умирает

В Николаевский порт инвестируют
рекордную сумму денег
05.03.2018

В 2018 г. АМПУ планирует направить на реализацию инвестиционных
проектов в Николаевском морском порту рекордную сумму - 611 млн грн.
Это в 4 раза больше, чем было освоено в 2017 году.
Проекты будут реализованы в течение 2018–2019 гг., - сообщает пресс-служба
администрации. Значительная часть капитальных инвестиций - 350 млн грн предусмотрена на реализацию проектов по строительству основных мощностей порта, а
именно на строительство причала № 8, который был разрушен еще во времена Второй
мировой войны. Также планируется провести текущие и капитальные ремонты других
причалов порта - в частности, выполнить проектные работы по модернизации и
реконструкции причала № 0 и № 7 и реконструкции мола в п/п Очаков. Текущие
инвестиции в размере 211 млн грн будет направлено на проведение эксплуатационного
дноуглубления на подходном канале порта Николаев (13 колено Бугско-ДнепровскоЛиманского канала), в акватории и на подходном канале порта Днепро-Бугский. Также
планируется в 2018–2019 году реализовать проект по строительству накопительной
стоянки под большегрузный автотранспорт площадью 35 га и создать логистический
центр. Кроме того, учитывая стратегическое значение Николаевского морского порта для
государства, будет усилена система охраны предприятия. Планируется направить средства
на внедрение системы видеонаблюдения и контроля доступа к охранным объектам порта.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
 ПОСЛУГИ
 ПЕРЕВІЗНИКИ

Крупнейшая компания-перевозчик покидает
Одесский порт
05.03.2018

Суда датского перевозчика Maersk Line, который является одним из
крупнейших в мире контейнерных операторов, с 1 апреля не будут заходить в
Одесский морской торговый порт.
"Начиная с апреля, мы больше не будем осуществлять судозаходы в порт Одесса, и
мы любезно просим вас решить, какой альтернативный порт разгрузки вы предпочитаете",
- говорится в письмах, которые приходят клиентам от руководства этой фирмы, передает
одесское издание Думская. Кроме того, компания предлагает на выбор два варианта - порт
Черноморск (рыбный терминал) или порт Южный (терминал ТИС). Причины ухода из
порта Одесса пока неизвестны. Maersk - датская компания, оперирующая в различных
секторах экономики, по большей части известная портовым и грузовым судоходным
бизнесом. В 2016 году Maersk являлся мировым лидером в сфере контейнерных перевозок с
долей на рынке 15%. Штаб-квартира базируется в Копенгагене, а дочерние предприятия и
офисы, в которых занято около 88 тыс. сотрудников, располагаются в более чем 135
странах мира. Напомним, в мае 2017 контейнерный терминал Одесса получил заказ от трех
мировых компаний. Услугами "дочки" немецкой HHLA International GmbH заинтересовались
Hapag Lloyd и Yang Ming Line и Maersk. Первый визит нового регулярного прямого сервиса
Maersk ожидался в конце мая. Одесский порт расположен в юго-западной части Одесского
залива на искусственно созданной территории в 109,5 га. В порту обслуживаются суда
длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии – более 8 км.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Россия опозорилась с железнодорожной веткой
в обход Украины
27.02.2018

Россия так и не смогла запустить поезда по маршруту МоскваАдлертолько исключительно по территории РФ (ранее часть пути
пролегала по территории Луганской области).
"Анекдот в том, что после всех этих бравурных докладов и торжественного пуска
россиянами поездов "в обход Украины", по состоянию на февраль 2018 выясняется, что
российские поезда вернулись на "старую" ветку. Т.е., как и раньше, идут по территории
Украины. Вот такой громкий "железнодорожный пук" Москвы. Традиционно криворукие
российские военные в теплой компании с вороватыми деятелями из "РЖД" построили
новый пафосный участок таким образом, что эксплуатировать его попросту невозможно. В
частности, очень скоро после торжественного открытия выяснилось, что построенные
дренажные системы неисправны, а железнодорожная колея просела до 1 метра", – сообщил
координатор группы экспертов "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
Причина проседания путей, по его словам, заключается в несоблюдении технологии
прокладки путей в связи с сверхвысокими темпами строительства и коррупционной
"экономии" на стоимости работ, а также отсутствие обустройства прилегающей
территории вблизи путей, что и привело к подмыванию почвы. "На данный момент в
"РЖД" планируют вернуть в строй "новую" ветку к июню 2018 года. Очевидно, до осенних
дождей", – заключил координатор ИС.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
Китайская компания запустит контейнерный
поезд в Украину
27.02.2018

Китайская железнодорожная компания Wuhan Han'ou International
Logistics Co планирует запустить контейнерные поезда по новым
маршрутам, в том числе в Украину. Об этом сообщает China Daily.
Так, планируется открыть новые маршруты из Ухани в Украину, Турцию и Иран.
Согласно прогнозам оператора, в 2018 году в Европу отправят около 500 грузовых поездов
в сравнении с 377 (34 тыс. контейнеров) годом ранее. Отмечается, что компания
рассчитывает обрабатывать большие объемы грузов как из соседних провинций, так и из
Северо-Восточного Китая, Внутренней Монголии, Синьцзяна и Гуандуна. В агентстве
подчеркнули, что первая китайско-европейская линия была запущена в 2011 году между
китайским Чунцином и немецким Дуйсбургом. В общей сложности железнодорожные
услуги Китая и Европы доступны в 28 городах Китая и 29 городах в 11 европейских странах.
После запуска между китайскими и европейскими городами было совершено более 4 тыс.
грузовых поездок.
Читать полностью >>>
По материалам bykvu.com
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Практически половина украинских грузоперевозчиков планируют
переехать в соседнюю Польшу. Об этом заявил директор группы компаний
PRIME Дмитрий Лёушкин, сообщает пресс-служба компании.
«Среди владельцев этого бизнеса 30-40% планирует перевезти свое дело в соседнюю
Польшу уже в этом году. Причиной тому является отсутствие государственной поддержки,
что неизбежно ведет к ухудшению качества грузоперевозок и полному его исчезновению»,
— отметил Дмитрий Лёушкин. По словам директора группы компаний PRIME,
грузоперевозчики не могут обновлять автопарки, внутренний рынок себя исчерпывает.
Ситуативный товар поддерживает спрос на рынке транспорта, начиная с июня, когда
созревает ранняя капуста, и заканчивая елками в декабре. После этого наступает период
застоя, который нещадно бьет по бизнесу. «Весьма сложный период времени для этого
бизнеса с января по май. Далеко не все транспортные компании выживают, потому что
рентабельность бизнеса, исходя из годовых просчетов, равна практически нулю», —
подчеркнул Дмитрий Лёушкин. Не все компании хотят уходить из бизнеса, в котором
проработали долгое время и отдали много своего труда и сил. Поэтому они ищут
альтернативные варианты, но, увы, все они за пределами нашей страны. «Мы как
транспортная компания уже имеем свое представительство в Польше. Мы считаем это
правильным направлением, более перспективным, потому что поддержка государства даже
в виде доступного кредитования позволяет компании развиваться, обновляя свои
основные ресурсы, и при этом иметь доступ к развитому европейскому рынку», —
резюмировал директор группы компаний PRIME Дмитрий Лёушкин.
Читать полностью >>>
По материалам blogs.korrespondent.net
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Киъвський метрополітен готується залучити «прокладку» до
будівництва метро на «Виноградар» за 6 млрд. грн.
03.03.2018

КП «Київський метрополітен» у тендерній документації на роботи з
будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену прописало вимогу
щодо внесення грошового забезпечення виконання договору на рівні 5%.
При цьому дозволило подавати довідки про виконання аналогічних договорів
субпідрядниками, а не безпосередніми учасниками тендеру. Про це повідомляється у
системі «Прозорро». 19 січня цього року КП «Київський метрополітен» оголосило про
закупівлю робіт з І черги будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену
від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі.
Роботи включають будівництво станцій – «Мостицька» та «Проспект Правди», а також
дільниці вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар». Очікувана вартість робіт
становить 6,32 млрд грн. Уже через тиждень після публікації тендерної документації
метрополітеном, один з учасників поставив вимогу до замовника надати більш
кваліфіковану пояснювальну записку та інші документи по проекту, на що отримав
відповідь про те, що замовником готуються зміни та доповнення до ТД і вони будуть
внесені найближчим часом. 1 березня у системі з’явилась скарга від імені ПАТ
«Київметробуд», у якій компанія просить регулятора зобов’язати замовника усунути
дискримінаційні умови тендерної документації. У скарзі учасник відмічає, що вимога щодо
грошового забезпечення виконання договору у розмірі 5% вартості контракту (більше 300
млн грн) суперечить принципу недискримінації учасників. Фактично дана вимога означає,
що підрядник повинен вилучити цю суму з обігу перед початком виконання робіт і
заблокувати її на строк виконання договору, що призведе до її знецінення. Участь у проекті
за таких умов стане економічно недоцільною для будь-якого українського виробника, а
сама вимога створює штучні перешкоди для участі у тендері. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Будівництво метрополітену в Дніпрі звільнять
від сплати ПДВ
03.03.2018

На міський бюджет Дніпра не будуть покладені додаткові фінансові
зобов'язання з будівництва метро в розмірі 220 мільйонів гривень. Про це
повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов в інтерв’ю 34 каналу.
«Ми знайшли консенсус що дозволило зекономити 220 млн. Я зустрівся з міністром
фінансів Данилюком і Прем'єр-міністром Гройсманом, отримав запевнення в тому, що на
міський бюджет не будуть покладені додаткові фінансові зобов'язання з будівництва метро
в розмірі 220 млн грн. Ці гроші сплатить не Дніпро, а державний бюджет», - сказав Філатов.
За його словами, домовленості з ЄБРР мали подвійне трактування, користуючись тим, що в
місцевих бюджетах утворився профіцит, уряд вважав, що окремі витрати мають лягти на
плечі місцевого бюджету. Тепер ці кошти залишаться в бюджеті Дніпра. Також Філатов
досяг з Мінфіном принципової згоди про підтримку міста в питанні отримання від
європейських банків 32 млн євро на реконструкцію дорожньої інфраструктури. Він
сподівається, що ці гроші місто зможе отримати вже в листопаді. Як раніше повідомляв
Укрінформ, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру фінансів
Олександру Данилюку вирішити питання щодо звільнення від сплати ПДВ при будівництві
метро у Дніпрі. На будівництво метрополітену у Дніпрі з Європейським банком
реконструкції і розвитку та Європейським інвестиційним банком були укладені кредитні
угоди на загальну суму понад 300 млн євро. Будувати метрополітен у Дніпрі почали ще в
1980 році. 22 роки тому запустити вдалося лише 6 станцій загальною довжиною понад 7 км.
Це найкоротший підземний маршрут у Європі. Після добудови станцій «Центральна»,
«Театральна» і «Музейна», передбачених контрактом між мерією і турецькою компанією
Limak, загальна довжина підземки сягне вже 11,1 км.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ

Компания "Нова пошта" инвестировала 15 млн евро
в новый сортировочный центр
03.03.2018

Крупнейший частный почтовый оператор в Украине "Нова пошта"
открыла первую очередь сортировочного центра на правом берегу Киева в
районе Жулянов. Название нового центра - "Киевский инновационный
терминал" ("КИТ").
Новый терминал может обслуживать более 350 тыс. посылок в сутки. При этом
первая очередь центра рассчитана на обработку только посылок и мелких посылок
(конвертов). Обслуживает центр Правый берег Киева и Киевскую область. Оборудование
для сортировки поставила компания Vanderlande. Ключевым элементом системы является
сканер штрих-кода, который распознает вес и габариты посылки, сам код, вносит его в
систему, находит направление, куда должен быть отправлен груз, дает сигнал
сортировочной ленте для позиционирования колодок сброса, которые выбивают посылку в
рукав для дальнейшей отгрузки. Пропускная способность оборудования - 8,5 тыс. штрихкодов в час (более 200 тыс. штрих-кодов в сутки). Сканирование посылок проводится с
пяти сторон со скоростью 2,3 посылки в секунду. Соучредитель компании Вячеслав Климов
сообщил, что инвестиции в строительство первой очереди терминала "КИТ" составили €15
млн, половина из них - собственные средства реинвестированной прибыли, остальное заемные средства. "Нам очень помогли украинские банки. Это первый такой существенный
заем, поскольку 17 лет мы развиваемся за счет собственных средств", - отметил он. Кроме
того, сооснователь компании Владимир Поперешнюк добавил, что первая очередь
составляет порядка 80% готовности всего объекта, на остальную достройку, вероятно,
понадобится $5-10 млн. Строительство "КИТ" проходило в 2015-2017 гг. Генеральным
подрядчиком выступило ООО "Арт Буд Сервис". Общая площадь застройки - 23,9 тыс. кв. м,
площадь первой очереди - 14,8 тыс. кв. м. Центр обрабатывает более 400 грузовых авто в
сутки, имеет 190 постановочных мест для разгрузки/погрузки автотранспорта. В нем будут
работать 750 сотрудников в четыре смены. Развитие "КИТ" предусматривает двухэтажную
сортировочную систему Vanderlande, телескопические транспортеры для погрузкиразгрузки атвотранспорта, более 1 тыс. направлений сортирования. "Нова пошта" основана
в 2001 г. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, Автопарк компании насчитывает
свыше 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.
Основателями и владельцами являются Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк.
Читать полностью >>>

Читайте также: Компания “Нова пошта”
разочаровалась в Грузии и Молдове >>>
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ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
 ОБЛАДНАННЯ & ПРОГРАМУВАННЯ

Из нефти в IТ: кто стал новым владельцем
дата-центра под Радой
02.03.2018

В Парковом (Анте Медиам), одном из самых крупных и одновременно
самых скандальных украинских дата-центров, поменялся основной
акционер. 70% компании перешли к Юрию Лоику.
А экс-глава Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и
информатизации Петр Яцук вышел из состава владельцев. Доли миноритариев не
изменились. 20% по-прежнему принадлежит Диби Венче Инвестментс, еще 10% - Виталию
Филатову. Петра Яцука на должность главы телеком-регулятора в 2011 году назначил экспрезидент Виктор Янукович. Он занимал этот пост до мая 2014 года. А через несколько лет
через голландскую компанию Roybal Direct Investments B.V. стал мажоритарным
акционером Паркового. В начале 2016 г. Петр Яцук рассказывал LIGA.net, что голландская
компания взяла кредиты в иностранных банках для покупки и дальнейшего развития датацентра Парковый. Тогда же он сообщил, что кредит выдан с отсрочкой платежа на три года.
А бизнес на безубыточность он хотел вывести за полгода. Как рассказал на днях Петр Яцук
LIGA.net, новый собственник с ним еще полностью не рассчитался. "Деньги будут
потихонечку заходить", - уточнил он. На прямой вопрос о том, сколько получил за
Парковый, экс-глава НКРСИ ответил: "Мне хватит, не волнуйтесь". По его словам, деньги
будут нужны и для того, чтобы рассчитаться по долгу - взятому кредиту. Нового владельца
Яцук называет стратегическим партнером. "Знаю, что мы с ним будем заниматься тем, чем
я раньше занимался: развивать вместе Парковый", - отмечает Петр Яцук. При этом эксглава НКРСИ, по его же словам, остается главой набсовета. Юрий Лоик - личность
непубличная. На телефонные звонки не отвечал. С недавнего времени он зарегистрирован
в Киевской области как частный предприниматель. Основной вид деятельности консультации по коммерческим вопросам и управление. Также Лоик является
совладельцем лондонской Leader Telecommunication Company Ltd, которой в свою очередь
принадлежит 50% одесской компании Ромпетрол Украина. Остальные 50% в этой
компании контролирует казахско-китайский холдинг KMG International, занимающийся
нефтепродуктами. Украинский Ромпетрол ранее специализировался на морских поставках
нефтепродуктов в порты Одессы. Информации о том, что у Юрия Лоика есть опыт в IT, в
открытых источниках нет. "Успешный бизнесмен - это не значит, что он должен
разбираться в технологиях", - поясняет Яцук. Гендиректор дата-центра De Novo Максим
Агеев считает, что у Паркового мало шансов выйти на прибыльность и отбить вложения.
По его оценкам, в прошлом году оборот дата-центра вряд ли превысил миллион долларов.
А затраты, вероятно, должны быть выше. Анте Медиам была основана в конце 2011 года.
Ее учредителем выступала компания Амадеус Ко (основатели - Александр Хомяк и
британский офшор Fineroad Business Llp), построившая на Парковой аллее возле Верховной
Рады здание Центра административно-деловой авиации. На его первом этаже
расположился дата-центр Парковый. Филатову на первых порах принадлежал лишь 1%.
Ранее он занимался региональным телекоммуникационным бизнесом в Донецке. Общая
площадь Паркового составляет 2715 кв м. Из них 930 кв м занимают 14 машинных залов,
способных вместить 400 шкафов с оборудованием клиентов. Центр ввели в эксплуатацию в
июле 2013 года. По одной из версий, Парковый был построен за счет средств беглого
президента Виктора Януковича. По оценкам президента компании Mirohost/Imena.ua
Александра Ольшанского, стоимость Паркового превышает $50 млн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА

Результати Vega 2017: 584 млн грн чистого доходу
і розвиток оптичної мережі
26.02.2018

За підсумками фінансової діяльності 2017 року чистий дохід
національного телеком-оператора Vega склав понад 584 млн грн. Про це
повідомляє прес-центр Компанії «СКМ».
За вказаний період абонентська база Vega у порівнянні з 2016 роком зросла в частині
Voice VoIP та Internet FTTx – на 24,7% і 5,3% відповідно. В цілому за 2017 рік компанії
вдалося збільшити ARPU (середній дохід на одного користувача) на 16,1% (зокрема,
Internet FTTx – на 17,9%). Зростання даних показників пов'язане з впровадженням в 2017
році у Vega нових продуктів та сервісів. Так, восени минулого року в компанії стартував
пілотний проект з розвитку оптичної мережі на основі технології GPON. Завдяки цьому
компанія може надавати клієнтам інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с. Для порівняння,
стандартні мідні мережі дозволяють надавати цю послугу зі швидкістю, що становить
приблизно 24 Мбіт/с, що у 40 разів менше, ніж у GPON. До високошвидкісного інтернету
Vega вже підключила в цілому більше 500 клієнтів у центральних районах Києва та Одеси.
«У всьому світі телеком змінюється стрімко. І прогнози показують, що темпи цих змін
будуть тільки рости, – відзначає Генеральний директор національного телеком-оператора
Vega Мурат Чинар. – А це означає, що нам необхідно постійно бути в курсі основних світових
тенденцій, привносячи інновації до нашого бізнесу. Впровадження технології GPON є
нашою відповіддю на зростаючу швидкість інтернету і потреби бізнес-клієнтів. З боку
домашніх користувачів ми припускаємо активний попит на високі швидкості протягом
найближчих декількох років. Завдяки такому рішенню вже через кілька років файли на
віддаленому сервері, наприклад, в Амстердамі, будуть відкриватися швидше, ніж на самому
комп'ютері». У 2017 році Vega також розробила власний мобільний додаток для послуги IPтелефонії – Vega Phone, з яким клієнт стає більш мобільним – без прив'язки до офісного
робочого місця і з «міським» телефоном «у кишені» ...
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ»
Глобальный офис Veon во Львове
может быть закрут
06.03.2018

Шеринговый «хаб» Veon Global Services Ukraine холдинга Veon во
Львове может быть закрыт. Об этом сообщает Лига.net, ссылаясь на
собственные источники, передает портал ain.ua
Больше года назад холдинг Veon открыл во Львове большой офис, который должен
был работать не только на Украину, но еще шесть стран — Армению, Грузию, Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Хаб должен был выполнять простые операции по
финансам, закупкам и так далее. В новый офис планировали набрать до 900 человек.
Президент «Киевстара» и глава евразийского направления по развитию Veon Петр
Чернышов назвал информацию о закрытии полуправдой. В Veon Group не ответили на
запрос издания. Как рассказал источник Лига.net, сейчас во львовском офисе работает всего
200 человек, и часть из них будут сокращать. По словам собеседника, решение о закрытии
офиса еще не принято, но такая возможность обсуждается. Новых людей в львовский офис
пока не ищут. А вот в киевский офис идет активный набор новых сотрудников. Напомним,
Президент украинского телеком-оператора «Киевстар» Петр Чернышов назначен главой
евразийского направления по развитию компании Veon. Он будет отвечать за развитие
бизнеса компании Veon в Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане,
Украине и Узбекистане. При этом Чернышов остается директором компании «Киевстар», но
также войдет в исполнительный комитет компании Veon. Это не единственная кадровая
перестановка в группе компаний Veon Ltd. Глава пакистанского оператора Jazz Аамир Хафиз
Ибрагим теперь будет курировать развивающиеся рынки: Алжир, Бангладеш и Пакистан.
Аамир также войдет в исполнительный комитет Veon. Согласно сообщению группы,
кадровое изменение сделано в рамках трансформации корпоративной структуры, цель
которой – сформировать сбалансированное распределение ролей и задач между штабквартирой и операционными компаниями. Представители Veon также отметили, что
назначения также отражают изменения операционной модели группы, которая делает
ставку на лидеров, хорошо знающих специфику своих рынков и обладающих достаточным
опытом, чтобы развивать активы на глобальном уровне.
Читать полностью >>>
По материалам ain.ua
Более 5 млрд грн за 4G: украинские мобильные
операторы выкупили частоты
06.03.2018

Операторы мобильной связи "Киевстар", "Vodafone-Украина" и lifecell
по праву первоочередного выкупа для запуска связи стандарта 4G
приобрели лоты шириной соответственно 25 МГц, 20 МГц и 15 МГц в
диапазоне 1800 МГц за 1,325 млрд грн, 1,06 млрд грн и 0,795 млн грн.
Таким образом, первые три лота ушли за 3,2 млрд грн. О признании победителями
этих компаний по соответствующим лотам сообщил глава Национальной комиссии,
осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Александр
Животовский. Победителем по конкурентному 4-му лоту на 5 МГц в диапазоне 1800 МГц на
тендере был определен "Киевстар", который предложил 612 млн грн (стартовая цена —
271,6 млн грн). За лот торговались все три крупнейших украинских оператора, включая
"Vodafone-Украина" и lifecell, было сделано 24 шага повышения цены. Победителем по
конкурентному 5-му лоту на 5 МГц в диапазоне 1800 МГц стала "ВФ Украина", работающий
под брендом Vodafone, с ценовым предложением в 742 млн грн (стартовая цена — 265 млн
грн). За лот боролся также "Киевстар". Победителем по конкурентному 6-му лоту на 5 МГц
был определен "Киевстар" с ценовым предложением в 900 млн грн (стартовая цена — 271,6
млн грн). Lifecell сразу отказался от участия, а "Vodafone Украина" и "Киевстар" боролись до
последнего. Как сообщалось, 2 марта НКРСИ провела раскрытие конвертов с ценовыми
предложениями операторов за лицензии на 4G-связь в диапазоне 1800МГц и определила
начальную стоимость по каждому из трех дополнительных лотов, которые представлены
на торгах "с голоса". Первые три лота закреплены за операторами большой тройки для
обеспечения непрерывности оказания услуги: Лот №1 (30 МГц): lifecell — 795 млн грн; Лот
№2 (50 МГц): Киевстар — 1,325 млрд грн; Лот №3 (40 МГц): Vodafone Украина — 1,06 млрд
грн. Таким образом реально будут разыграны только последние три лота с номерами 4, 5 и
6 и следующими стартовыми ценами: Лот №4 (10 МГц): 271,625 млн грн (271 625 067,00
грн); Лот №5 (10 МГц): 265 млн грн (265 000 000,00 грн); Лот №6 (10 МГц): 271,625 млн грн
(271 625 067,00 грн). Отметим, мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone-Украина" и
lifecell по итогам проведенного тендера уплатили в государственный бюджет за лицензии
на представление связи в формате 4G в диапазоне 2600 МГц 2,456 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Фонд государственного имущества: «Укртелеком»
могут продать повторно

БМ Банк намерен прекратить банковскую деятельность
без прекращения юридического лица
06.03.2018

Фонд государственного имущества (ФГИ) заявляет, что в случае
возврата телекоммуникационной компании «Укртелеком» государству она
будет повторно выставлена на продажу.
«Первая и вторая инстанция поддержала иск ФГИ с точки зрения невыполнения
инвесторов взятых на себя обязательств, то есть не были внесены инвестиции на сумму
450 млн гривен и не построена отдельная линия специальной связи», - сказал в интервью
«Українським Новинам» временно исполняющий обязанности председателя ФГИ Виталий
Трубаров. «Вскоре будет рассматриваться кассация, и, если она поддержит - а мы считаем,
поддержит - попытки ФГИ вернуть этот актив в собственность, то мы перейдем к
перечислению акций в ФГИ», - заявил он. Трубаров добавил, что «Укртелеком» ожидает
повторная продажа, но государство также может принять решение об использовании его с
точки зрения операционной деятельности. Напомним, 19 октября 2017 г. Хозяйственный
суд г. Киева по иску Фонда государственного имущества разорвал заключенный в марте
2011 г. по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций
крупнейшего оператора фиксированной связи «Укртелеком» компанией «ЕСУ», которая
принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, тем самым вернув пакет акций «Укртелекома»
в государственную собственность. В Фонде госимущества сообщили, что компания «ЕСУ»
не выполнила свои обязательства по инвестированию 450 миллионов долларов в течение 5
лет в развитие предприятия, из-за чего фондом был инициирован иск о расторжении
договора купли-продажи акций «Укртелекома». По решению суда со счетов «ЕСУ» должна
быть взыскана пеня в размере 2,171 миллиарда гривен, начисленная за ненадлежащее
выполнение договора купли-продажи пакета акций «Укртелекома». 12 декабря
апелляционный суд отказался удовлетворить иск частной компании «ЕСУ» на решение
предыдущей судебной инстанции, согласно которому в государственную собственность
была возвращена компания-оператор фиксированной связи «Укртелеком». В компании
«ЕСУ» сообщили о намерениях подать кассационную жалобу на решение апелляционного
суда. Напомним, Фонд госимущества в мае 2011 года продал 92,79% акций Укртелекома
украинской «дочке» австрийской компании EPIC — фирме ЕСУ — за 10,5 млрд гривен.
Затем ЕСУ перепродала этот актив группе СКМ Рината Ахметова. Бизнесмен стал
владельцем компании опосредованно. Он приобрел у EPIC 100% акций компании UА
Тelecominvest Limited, которой принадлежат корпоративные права украинского ООО «ЕСУ».
Последняя компания являлась непосредственным собственником Укртелекома,
контролируя почти 93% акций компании.
Читать полностью >>>

01.03.2018

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации
НКЦБФР, БМ Банк (Киев) намерен прекратить банковскую деятельность без
прекращения юридического лица.
Акционеры также намерены утвердить план прекращения банковской деятельности
финучреждения. Как сообщалось, президент Украины по предложению Нацбанка 16 марта
2017 года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о
применении сроком на год санкций к пяти банкам с российским капиталом: ПАО
“Сбербанк”, ПАО “ВиЭс Банк”, ПАО “Акционерный коммерческий промышленноинвестиционный банк” (Проминвестбанк, ПИБ), ПАО “ВТБ Банк”, ПАО “БМ Банк” в части
запрета выводить капитал за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. В феврале
текущего года директор департамента финансовой стабильности центробанка Виталий
Ваврищук заявил, что НБУ считает целесообразным продлить санкции к банкам с
российским государственным капиталом. “Да, есть потребность продлить”, – сказал он. БМ
Банк основан в 2005 году. ВТБ получил над ним контроль после покупки российского Банка
Москвы. По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2018 года по размеру общих активов
БМ Банк занимал 51-е (1,131 млрд грн) место среди 88 действовавших в стране банков.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
Укрексімбанк розмістив трирічні гривневі євро бонди
на 4 млрд грн під 16,5%
01.03.2018

Укрексімбанк 27 лютого через SPV Biz Finance PLC розмістив
єврооблігації на 4,05 млрд грн зі ставкою купона 16,5% та погашенням у
2021 році. Про це пише портал cbonds.
Організатор: Citigroup, JP Morgan. Депозитарій: Euroclear Bank, Clearstream Banking
S.A. Як повідомлялося, розрахунковий курс розміщення – 27 грн/дол, а виплати
процентного доходу й погашення будуть здійснюватися в доларах за чинним на момент
платежу курсом НБУ. Це другий випуск гривневих євробондів, який провів Укрексімбанк.
Перший був у 2011 році на 300 млн дол під 11%. Він був погашений у лютому 2014 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

Читайте также: Большая игра: что
происходит с Укртелекомом >>>

Банк “Авангард” из группы ICU увеличил
капитал до 300 млн

По материалам capital.ua

05.03.2018

ФІНАНСОВІ РИНКИ
 МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

ЄБРР у 2017 році скоротив чистий
прибуток до €772 млн
27.02.2018

Європейський банк реконструкції і розвитку скоротив чистий
прибуток до 772 млн євро у порівнянні з 992 млн євро за підсумками 2016
року. Про це повідомляє прес-служба ЄБРР.
Повідомляється, що зниження відбулося в основному за рахунок зниження прибутку
від інвестицій в акціонерний капітал у 2017 році в розмірі 332 млн євро проти 423 млн євро
в 2016 році. У минулому році банк профінансував 412 проектів на суму 9,7 млрд євро, в 2016
- 378 проектів на 9,4 млрд євро. Чистий процентний дохід ЄБРР знизився в 2017 році до 754
млн євро з 774 млн євро роком раніше.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

 РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
 БАНКИ

Акционеры ПАО “Банк Авангард” приняли решение увеличить
уставный капитал банка на 44% – с 208,5 млн грн до 300,1 млн грн и
изменить тип акционерного общества банка с ПАО на ЧАО.
Соответствующее заявление сделала председатель правления “Авангарда” Светлана
Корчинская со ссылкой на решение общего собрания акционеров, которое состоялось 2
марта, “Прибыль банка “Авангард” за 2017 г. составила 100,29 млн грн, из которых 5 млн
грн направлено в резервный фонд банка, а 91,6 млн грн – на увеличение уставного
капитала.- Таким образом, уставный капитал банка увеличен с до 300,1 млн грн, что на 50%
превышает минимальные требования Национального банка по капитализации украинских
банков”, – сказала Корчинская. Глава правления банка отметила, что в 2017 году активы
банка не изменились значительно и составили на конец года 1,34 млрд грн, однако
увеличился объем операций банка. Так, количество клиентов банка выросла на 20%, объем
форексных операций – на 25%, а объем расчетных операций – на 65%, что обусловило рост
комиссионного дохода на 65%. По объему форексных форвардов банк занял в 2017 году
второе место среди украинских банков, доля этих операций банка на рынке составила 15%.
По итогам 2017 года банк “Авангард” начислил и уплатил 28 млн грн налогов и сборов. ПАО
“Банк “Авангард” по итогам деятельности в 2017 году получил 100,29 млн грн чистой
прибыли, что более чем в два раза превышает показатель за 2016 год (48,56 млн грн). Банк
“Авангард” зарегистрирован НБУ в июле 2013 года. По данным банка, на 1 апреля 2014 года
компания Westal Holding (Кипр), входящая в группу “Инвестиционный Капитал Украина”
(ICU), владела 99,9902% акций банка “Авангард”. Как сообщалось ранее, бывший банк
Гонтаревой увеличил прибыль до 100 млн.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Марфин Банк переименовался
в МТБ Банк

BNP Paribas выкупил у миноритариев
акции УкрСиббанка
27.02.2018

Банк BNP Paribas S.A (Франция) увеличил долю в УкрСиббанке (Киев)
до 60% с 59,99%, сообщил украинский банк в системе раскрытия
информации НКЦБФР в понедельник.
Согласно сообщению, ценные бумаги были переведены со счетов миноритарных
собственников на счет французского банка в рамках процедуры обязательной продажи. В
то же время условия выкупа ценных бумаг в сообщении не уточняются. Как сообщалось,
ЕБРР и BNP Paribas в конце 2017 года заключили соглашение о принудительном выкупе у
миноритарных акционеров акций УкрСиббанка. В рамках соглашения уполномоченным
лицом по приобретению и выполнению всех обязательств выступает BNP Paribas. Документ
также предусматривал, что выкуп будет осуществляться по рыночной цене, которая будет
определена субъектом оценочной деятельности. Ранее сообщалось, что принятый 23 марта
2017 года закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в
части повышения уровня корпоративного управления в АО" ввел в законодательное поле
страны процедуры squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная
продажа акций). Согласно требованиям закона, после концентрации каким-либо лицом или
группой лиц, действующих совместно, контрольного или значительного контрольного
пакета, миноритарии имеют право потребовать от мажоритария выкуп принадлежащих им
акций. В свою очередь, в случае доминирующего контрольного пакета мажоритарий может
потребовать обязательной продажи акций миноритариями. В рамках указанной процедуры
ЕБРР также допускает совместный с Raiffeisen Bank International (RBI, Австрия) выкуп
миноритарного пакета акций Райффайзен Банка Аваль (Киев). ...
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Марфин Банк (Черноморск, Одесская область) переименовался в МТБ
Банк. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передает
інформагентство Українські Новини.
Согласно ему, ПАО "Марфин Банк" после прохождения необходимых процедур
официально изменил название на ПАО "МТБ Банк". МТВ (МТБ) расшифровывается как
"Money Tradition Business". Как сообщалось, 14 июня 2017 года состоялась продажа
контрольного пакета акций Марфин Банка, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co
Ltd (Кипр), конечным бенефициаром которого является Республика Кипр в лице министра
финансов. Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными
бенефициарами Марфин Банка в результате сделки стали граждане Украины Михаил
Партикевич и Игорь Згуров. Згуров занимает должность советника исполнительного
директора по экономическим вопросам ПАО "Одессагаз". По данным НБУ, на 1 октября по
размеру активов банк занимал 30-е место (3,5 млрд гривен) среди 88 действующих банков.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
НБУ оштрафовал банк Сергея Тигипко
на 6 млн грн
06.03.2018

Национальный банк в феврале оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн грн
за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом
говорится в сообщении регулятора.
“К АО “ТАСкомбанк“ применена мера воздействия в виде штрафа в размере 6,08 млн
грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга;
невыполнение банком обязанности отказаться от обслуживания клиентов в случаях,
предусмотренных законодательством по вопросам финмониторинга; ненадлежащее
исполнение обязанности осуществлять управление рисками”, - сообщил НБУ. Кроме того,
НБУ принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый
мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

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

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

 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
 РИНОК ЛОТЕРЕЙНИХ ПОСЛУГ

Блокирование АМКУ выдачи лотерейных лицензий грозит многомиллионными потерями для госбюджета?
27.02.2018

Попытками заблокировать принятие Кабмином лицензионных
условий деятельности операторов лотерей в Украине Антимонопольный
комитет тормозит запуск процесса продажи лицензий для участников
рынка.
В настоящее время выдача новый лицензий из-за отсутствия условий уже 4 года как
приостановлена. Операторы лотерей работают по старым лицензиям, которых всего было
выдано четыре. Одна лицензия принадлежит государственному «Ощадбанку», но он не
проводит лотереи. Вторая находится у компании «Украинская национальная лотерея»
(УНЛ). Две других принадлежат частным компаниями МСЛ и «Патриот», которым, согласно
указу президента от 28 апреля 2017 года, запрещена любая экономическая деятельность,
поскольку бенефициары этих компаний из России. Обнародованные замечания АМКУ к
проекту лицензионных условий для операторов лотерей, подготовленных Минфином,
фактически требуют переписать действующий закон о лотереях, в соответствии с которым
и готовились условия лицензий, а не выполнять его, подчеркивается в статье. «Из-за такого
грубого вмешательства АМКУ в уже отрегулированную сферу рынок оказался
парализованным. В проекте госбюджета на 2018 год Минфин изначально запланировал 2
млрд гривен от платы за лотерейные лицензии. Стоимость лицензии, предлагаемой
Минфином, должна составлять 172 млн гривен в год. В итоге в окончательную версию
госбюджета была вписана цифра 352 млн гривен, но и этих денег бюджет все еще не
получил, поскольку АМКУ пытается помешать утверждению лицензионных условий»,
говорится в материале. Авторы статьи отмечают, что 28 апреля 2018 года истекает срок, на
который были введены санкции против российских компаний в Украине. Если санкции не
будут продлены и все еще не будут утверждены новые лицензионные условия, то два
оператора лотереи с российским корнями смогут возобновить свою работу, не платя в
госбюджет ни копейки. «Впрочем, они прекрасно себя чувствуют и под санкциями,
поскольку работают и не платят налогов прямо сейчас. АМКУ лишь обеспечивает им
благоприятный режим», - резюмируется в статье. ...
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Джек-пот для депутата Третьякова: Як одіозний політик
будує лотерейну імперію
27.02.2018

Влада спробувала оформити монополію компанії «УНЛ» на
лотерейному ринку України. Але під тиском Антимонопольного комітету й
інших учасників ринку Міністерство фінансів погодилося переглянути свої
ліцензійні умови, щоб вони були конкурентними.
Необхідність поповнити держбюджет на 2 млрд грн з видачі ліцензій повинна
підштовхнути Мінфін до швидкого встановлення чесних правил гри. Тільки невідомо, чи
зможе змиритися з перемогою АМКУ одіозний депутат від БПП Олександр Третьяков, якого
пов'язують з «УНЛ». Політик вже сьогодні обіцяє блокувати трибуну у Верховній Раді.
«Неазартна» країна. Україна вже дев’ять років є державою, в якій заборонені
азартні ігри. У 2009 році за ініціативою прем'єр-міністра Юлії Тимошенко було ухвалено
закон «Про заборону ігрового бізнесу в Україні». Це жодним чином не перешкодило
продовжити працювати лотереям, які не потрапили під дію закону. З 2012 року їхню роботу
регулює окремий закон «Про державні лотереї в Україні». Лотереям дозволили працювати
під вивіскою «державних» за умови отримання у Міністерства фінансів ліцензій на цей вид
діяльності. Такими ліцензіями в Україні володіють чотири компанії: «М.С.Л.».
(Молодьспортлото), «Патріот», «УНЛ» (Українська національна лотерея) і Ощадбанк.
Фактично ринок було монополізовано трьома гравцями, оскільки державний банк
ліцензією жодного разу не користувався. Лідером щодо доходів на лотерейному ринку
являється компанія «УНЛ». Виручку оператора оцінено аналітичною системою YouControl в
400-450 млн грн. Зростання доходів компанії відбулося у 2015-2016 роках. Вона проводить
такі відомі лотереї як «Кено», «Супер лото», «Лото трійка». Власник компанії - кіпрська
Efamiando Holdings. У 2016 році тренер велоспорту Тернопільської спортивної школи Роман
Зеньо став власником кіпрської компанії, а отже і «УНЛ». У ЗМІ була інформація, що Зеньо
став власником компанії після обшуків там СБУ, на які приїздив депутат від БПП Олександр
Третьяков. За даними видання biz.censor.net, саме він є реальним власником компанії.
Другою за розміром доходів є компанія «М.С.Л.» - 350-400 млн грн. Її було засновано у 1998
році. Серед відомих лотерей оператора - «Лото-забава», «Спортпрогноз», «Хто там». Нині
найбільшим акціонером компанії є кіпрська Evolot limited. Її контролює кіпріот Маркос
Шиапаніс. Його бізнес-партнером по «М.С.Л.» є гендиректор компанії Георгій Ложенко, один
з найвпливовіших людей у лотерейній галузі. ЗМІ писали, що більшість директорів Evolot
мають зв'язки з російською Альфа Груп і її співвласником Андрієм Косоговим. Саме через
зв'язки з Альфою, «М.С.Л.» потрапила в 2015 році під санкції РНБО. Тоді СБУ посилалася на
звернення «М.С.Л.» до Мінфіну, датоване 2012 роком щодо проекту фінансування Евро2012, в якому вказала партнером російський Альфа Банк. За даними самої компанії, єдине,
що їх об'єднувало з банком - це кредитні відносини. Тоді як «Альфа» ніколи в структурі
власності компанії не була. За інформацією «Української правди», не публічно має частку в
компанії впливовий народний депутат, глава групи «Відродження» Віталій Хомутиннік. Ще
одна компанія, яка нині під санкціями, «Патріот» переживає зараз не найкращі часи. До
2014 року вона була великим гравцем, тоді як зараз опустилася на четверте місце з
виручкою 7,5-8 млн грн. «Патріот» було створено в 1997 році. 100% акцій компанії
належить кіпрській Cehriba Investments Limited, яка раніше входила в інвестиційний
холдинг Finstar російського олігарха Олега Бойка. Після введення санкцій РНБО щодо
компанії, в 2015 році у неї змінився власник. Ним став колишній глава правління
Ощадбанку Олександр Морозов. До речі, Морозов і депутат Третьяков входили в найближче
оточення колишнього президента Віктора Ющенка. Усі три компанії працюють на підставі
ліцензій, термін дії яких закінчився ще в першому кварталі 2014 року. Щоб продовжити
лотерейний бізнес, оператори скористалися прогалиною у законодавстві. Справа в тому, що
за відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання ліцензій, оператори
можуть продовжувати роботу до затвердження нових. Мінфін востаннє затверджував
ліцензійні умови ще в далекому 2002 році. Наразі вони продовжують діяти.
Узаконити лотереї. Починаючи з 2014 року депутати й уряд намагалися вирішити
ситуацію з лотерейним бізнесом. Була зареєстрована низка законопроектів, проте жодного
з них так і не було ухвалено. Уряд у травні 2016 року запропонував врегулювати питання
через законопроект про детінізацію ігрового бізнесу, але парламент його навіть не
розглянув. Воно й не дивно, зважаючи на наявність вагомих політичних фігур серед
акціонерів головних операторів ринку. Якщо ж залишити усе так як є, то це може мати
непередбачувані наслідки. По-перше, Україна узяла на себе зобов'язання щодо легалізації
ігрового бізнесу перед МВФ до 2018 року. Відповідний пункт міститься у меморандумі
співпраці діючої програми EFF. По-друге, лотерейний бізнес - це велике джерело
поповнення держскарбниці. Міністерство фінансів оцінювало лотерейний ринок у $1 млрд.
В АМКУ також визначили колосальні втрати для держбюджету від «тіньових» лотерей.
«Обсяг сплачених лотерейними операторами коштів порівняно з 2013 роком знизився
більш ніж на 90%. 2013 року це було 30,5 млн євро. Зате вже в 2015 році ця сума
зменшилася до 1,3 млн євро - більш ніж на 95%. Лише за 2015-2016 роки Україна втратила
мінімум 538 млн грн відрахувань від лотерейної діяльності, і це за умови того, що ринок
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продовжував би знаходитися «в стані» 2013 року», - заявляли у комітеті. У травні 2017 року
Мінфін підготував нові умови ліцензування компаній. За задумом Мінфіну, бюджет повинен
заробити 1,9 млрд грн за видачу ліцензій «лотерейникам». Головним критерієм
ліцензування було визначено наявність 10-річного досвіду роботи на українському ринку і
відсутність санкцій. Такий підхід не сподобався нікому, окрім «УНЛ». Адже проти
операторів «Патріот» і «М.С.Л.» мінімум до 28 квітня 2018 року ще діятимуть санкції.
«Норми розробленого Міністерством фінансів проекту про затвердження ліцензійних умов
щодо випуску і проведення лотерей є неправомірними і необґрунтованими в частині
обмеження прав ліцензіата продовжувати свою діяльність у разі застосування до нього
санкцій», - коментували в компанії «Патріот». «Ліцензійні умови Мінфіну для лотерейного
ринку неприйнятні. Вони монополізують ринок під одного гравця - «УНЛ». А ліцензія
держбанку - це просто фейк, банк не працюватиме на лотерейному ринку. Його примусово
залишають для створення видимості, ніби на ринку є конкуренція», - пояснив президент
«М.С.Л.» Георгій Ложенко.
Позиція АМКУ. На боці «М.С.Л.» і «Патріота» незабаром виступив і Антимонопольний
комітет. Ще минулого року там зауважили, що критерії Мінфіну не є конкурентними через
надання преференцій держбанкам. Потім комітет взявся детально вивчати це питання. У
січні 2018 року АМКУ завершив своє масштабне дослідження. А вже на початку лютого
відзвітував: «Умови не є конкурентними, їх треба допрацювати». Дослідження показало, що
пропоновані Мінфіном ліцензійні умови передбачають допуск на ринок лише одного
гравця - «УНЛ». Серед дискримінаційних критеріїв комітет виокремив умову 10-річного
досвіду роботи на лотерейному ринку для отримання ліцензії. Крім того, комітет зробив
висновок про можливу участь держбанків у лотерейному бізнесі, опитавши їх. Так,
Укрексімбанк не дотягував за критерієм регіональної мережі, Ощадбанку лотерейний
бізнес нецікавий, адже він досі так і не скористався своєю ліцензією. Приватбанк не є
держбанком в значенні закону «Про держбанки». Його не було засновано рішенням уряду,
державним він став у процесі націоналізації. АМКУ визначив включення норми про
держбанки в проект ліцензійних правил спробою створити видимість конкуренції.
«Міністерство фінансів прекрасно знає, які банки згідно із законом є державними. Це
Ощадбанк і Укрексімбанк. Ощадбанк володіє ліцензією, але жодного разу нею не
користувався, а Укрексімбанк не відповідає критерію регіональної мережі. Відсіявши
держбанки, залишиться один учасник», - зазначили у комітеті. Проти пропозицій Мінфіну
виступив і Національний банк, який хоче законодавчо заборонити банкам займатися
непрофільним видом діяльності. Таким чином, запропоновані Мінфіном умови не
дозволяють новим компаніям вийти на ринок лотерей, і там лишається тільки «УНЛ».
«Завдяки застосованим санкціям ринок, що складається з трьох операторів,
перетворюється на ринок одного», - зауважила державний уповноважений АМКУ Агія
Загребельська, яка займається цим питанням. Власне, рекомендації відмінити
дискримінаційні норми і допрацювати правила і були затверджені Антимонопольним
комітетом 22 лютого. А всьому цьому передували скандальні події. 16 лютого в уряді
пройшла нарада, на яку запросили представника від АМКУ. На нараді комітет повинен був
представити свої висновки щодо проекту, аби Кабмін згодом міг це затвердити.
Представник від АМКУ Агія Загребельська на засіданні розкритикувала запропоновані
правила, що створюють монополію під контрольовану депутатом від БПП компанію «УНЛ».
Проте, за словами самої Загребельської, з наради її вигнав перший віце-прем'єр, міністр
економіки Степан Кубів, у минулому впливовий депутат президентської фракції, яку
представляє Третьяков. Упродовж усього подальшого тижня Загребельська стверджувала
про погрози, що поступають їй, а під будівлею комітету навіть збиралися імпровізовані
мітинги, які звинуватили АМКУ в «пособництві Кремлю». Активіст Олексій Гриценко
повідомляв, що мітинг під Антимонопольним організував саме депутат від БПП Третьяков.
«У АМКУ нагнали протестувальників через позицію комітету проти монополізації ринку
лотереї під пана Третьякова і Ко. Звичайно, Третьяков хоче монополію і вибити
конкурентів таких, як Хомутиннік та інші. Але це точно не через турботу про Україну, а
через великі $$$», - писав Гриценко у Facebook. Комітет залишився непохитним, і 22 лютого
затвердив свої критичні зауваження до проекту Мінфіну. Відомству довелося тимчасово
відступити, а міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Мінфін уже підготував нові
ліцензійні умови. Необхідність швидкого вирішення цього питання загострюється ще й
тому, що в проекті держбюджету на цей рік Мінфін заклав отримання 1.9 млрд грн від
видачі лотерейних ліцензій. Йдеться про 354 млн грн доходів держбюджету і 655,5 млн
доходів місцевих бюджетів від продажу мінімум двох ліцензій і податкових надходжень.
Необхідність наповнення держскарбниці дає упевненість, що вже цього року Мінфін
спроможеться затвердити правила роботи лотерейного ринку. Тим паче у квітні
закінчується термін дії санкцій щодо двох операторів. У випадку, якщо «М.С.Л.» з цього
переліку зникне, то Мінфін отримає мінімум двох бажаних ліцензіатів. Хто точно так легко
здаватися не планує, так це Олександр Третьяков. Депутат вже заявив, що сесійний день у
парламенті, у вівторок 27 лютого, розпочнеться з блокування трибуни фракцією БПП.
Нібито партія вимагає створення Міністерства у справах ветеранів, оскільки це питання не
включено до порядку денного.
Читати повністю >>>
© Інна Михайлівська
За матеріалами glavcom.ua
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 ТОРГОВІ ЦЕНТРИ

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

DCH Real Estate Ярославського може придбати у Нацбанку
недобудований ТРЦ Respublika
26.02.2018

Компанія «Фоззі Груп» виплатить акціонерам
понад 1 млрд грн дивідендів
01.03.2018

За підсумками 2017 р. ПрАТ «Фоззі Груп», один із найбільших в Україні
ритейлерів, виплатить своїм акціонерам 1,16 млрд грн дивідендів.
Відповідне рішення прийнято 26 лютого на зборах акціонерів компанії.
Станом на ІІІ квартал 2017-го ключовим акціонером ПрАТ «Фоззі Груп» з часткою
98,5% було ТОВ «Фоззі Груп». Порівняно з 2016-м у минулому році чистий прибуток ПрАТ
«Фоззі Груп» зменшився в шість разів – до 165,4 млн грн. Активи компанії скоротилися на
16,6% – до 1,57 млрд грн. При цьому АТ «Фоззі Груп» повністю погасило свої довгострокові
зобов’язання. Торгово-промислова група Fozzy Group належить українському бізнесменові
Володимиру Костельману. До складу групи входять продуктові мережі Le Silpo, «Сільпо»,
«Фора», Fozzy Cash & Carry і thrash!, мережа аптек «Біла ромашка», а також мережа
магазинів ringoo. Загалом Fozzy Group належить понад 600 торгових точок по всій Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами kfund-media.com
АО "АСНОВА Холдинг" в 2017г увеличил
чистую прибыль на 4,5%

DCH Infrastructure&Real Estate, що входить до групи компаній DCH
бізнесмена Олександра Ярославського, підтвердила можливість придбання
найбільшого недобудованого ТРЦ Respublika у Києві.
"У рамках розвитку напрямку DCH Real Estate ми розглядаємо різні проекти і активи,
ТЦ Respublika зокрема", - повідомила прес-служба DCH. Водночас, DCH Real Estate є
найвірогіднішим покупцем недобудованого ТРЦ Respublika, оскільки має досвід управління
торговельною нерухомістю, а придбання цього активу зможе суттєво зміцнити її позиції на
ринку торгової нерухомості України. Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб (ФГВФО) 27 лютого проведе чергові торги з продажу прав вимоги за двома
кредитами ліквідованого банку "Надра", в заставі за якими перебуває недобудований
столичний торгово-розважальний центр "Республіка". Згідно з оголошенням у системі
"ProZorro.Продажі", початкову ціну лота не буде знижено і вона буде такою ж, як і на торгах
16 лютого, - 1,1 млрд грн. DCH Infrastructure&Real Estate входить до групи компаній DCH та є
управляючою компанією мережі ТРЦ "Караван" у Києві, Харкові та Дніпрі. Загальна площа
торгових об'єктів становить близько 250 тис. кв.м. До портфеля компанії також входять
п'ятизірковий готель Premier Palace Hotel Kharkiv і ЖК "Воздвиженка". …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР,
ЧАО "АСНОВА Холдинг" (Киев) по итогам 2017 г. увеличило чистую
прибыль на 4,5% по сравнению с 2016 г. - до 92,3 млн грн.
Активы за год возросли на 6,6% - до 1 млрд 248,5 млн грн. Нераспределенная
прибыль в 2017 г. составила 977 млн грн, что почти соответствует показателю 2016 г. При
этом текущие обязательства увеличились на 61% к предыдущему году - до 71,9 млн грн,
суммарная дебиторская задолженность составила 120 млн грн - вдвое больше, чем за
предыдущий год. По данным компании, "АСНОВА Холдинг" за год увеличила долгосрочные
финансовые инвестиции на 14% - до 1,1 млрд грн, нарастила собственный капитал на 4,3%
- до 1,17 млрд грн. Согласно предварительному отчету, количество сотрудников холдинга
за год сократилось до 37 чел. с 46 чел. в 2016 г. А планах холдинга - в 2018 г. увеличить до
500 млн грн кредитную линию по договору с Креди Агриколь Банком от 20 июня 2012 года,
пролонгировать пользование кредитной линией до одного года. ЧАО "АСНОВА Холдинг"
создано в 1992 г. Занимается дистрибуцией, логистикой, розничными продажами, ITуслугами и интернет-торговлей. В его состав входят официальный дистрибутор компаниипроизводителя FMCG-сектора Procter&Gamble - компания Savservice, сеть виномаркетов
Wine Time, IT-компания "Айпиленд", логистический центр класса "А" в пгт Калиновка
(Киевской обл.), интернет-магазин Bel Gusto и др. Согласно Госреестру, собственниками
ЧАО являются Анатолий Строган, Олег Баришевский, Максим Сафонов (по 20,7% акций),
Владимир Шаповалов (19%). Уставный капитал "АСНОВА Холдинг" составляет 12,2 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Ритейлер "Наш Край" в 2017 г. увеличил
товарооборот на 30%
05.03.2018

Инвестиционная группа VolWest Group (Луцк), развивающая в
Украине сеть супермаркетов "Наш Край", по итогам 2017 г. увеличила
товарооборот по сравнению с 2016 годом на 30% – до 3,5 млрд грн..
Операционная прибыль сети возросла на 20%, а онлайн-продажи – на 55%, составив
около 3% товарооборота офлайновых магазинов. Сеть в прошлом году пополнилась 39
магазинами, из них 37 – по франчайзингу, а также обновила концепт 15 магазинов сети. В
планах на 2018 г. рестайлинг других торговых учреждений, развитие и расширение за счет
франчайзинга, совершенствование программ лояльности и оптимизация бизнес-процесса.
Сеть "Наш Край" развивается с 2001 г. в трех форматах: супермаркет, "магазин у дома" и
"экспресс" торговой площадью от 200 кв. м до 1,6 тыс. кв. м и ассортиментом до 12 тыс.
наименований. По данным веб-сайта VolWest Group, на март-2018 в целом сеть "Наш Край"
насчитывает свыше 230 магазинов в 19 областях. Система франчайзинга действует в сети с
2004 г. Стратегическое управление проектом осуществляет инвесткомпания VolWest Group,
операционное управление – ранее осуществляло ООО "Наш Край-ЛЦ" (согласно данным
Единого госреестра юрлиц и физлиц предпринимателей, деятельность ООО прекращена 15
апреля 2014 г.). VolWest Group работает на рынке частного капитала Украины с 1992 г.
Среди бизнес-проектов группы на конец 2015 г., помимо сети супермаркетов "Наш Край", –
сеть пиццерий "Тарантелла" (на конец 2015 г. насчитывала восемь франчайзинговых
пиццерий: семь в Луцке, и одна – в Камене-Каширском в Волынской области).
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Компанія "Епіцентр К" відкриє новий ТЦ
на 56 тис. кв. м у Києві

Строительство аутлет-городка на
Троещине заморозили
01.03.2018

Строительство аутлет-городка на ул. Братиславская, 52-б (рынок
«Троещина») в Киеве площадью 6 тыс. кв. м заморожено. Об этом сообщили
агентству «Интерфакс-Украина» в архитектурной студии DK.
«На локации залили фундамент, но проект пока заморожен, в этом году закончен
точно не будет», - отметил собеседник агентства. Согласно данным консалтинговой
компании UTG, аутлет-городок «Троещина» планировали открыть в 2018 году. Аутлетгородок предусматривает 36 двухэтажных павильонов площадью 100-200 кв. м каждый, а
его инфраструктура будет включать павильон для выставок и конференций, кафе,
парковку на 80 машиномест. «Предполагается перемещение торговли из одноэтажных
«холодных» палаток в двухэтажные торговые павильоны, где на первом этаже - торговый
зал, а на втором может располагаться склад, офис, общежитие для персонала или все
вышеперечисленное вместе», - говорится на сайте DK. По данным веб-сайта компании DK,
инвестором проекта выступает Николай Ермаков. Согласно информации КГГА об аренде
коммунальной земли, участок под застройку на ул. Братиславской, 52-б арендует ООО «ОГМ
Будсервис» (Киев). Площадь участка составляет 0,6 га, целевое назначение – строительство
и эксплуатация производственной базы, арендная ставка – 2%. ООО «ОГМ Будсервис»
зарегистрировано в 1997 году, занимается строительством жилых и нежилых зданий,
уставный капитал составляет 10 тыс. грн. По данным Госреестра, собственниками ООО
являются Алла и Марина Ермаковы (70% и 30% соответственно). Архитектурная студия DK
создана в 2005 г., предоставляет услуги по архитектурному планированию. Архитекторами
компании указаны Владимир Свечников, Дмитрий Чулков и Екатерина Ермакова. По
данным Госреестра, Н.Ермаков, выступающий инвестором проекта, также является
директором другой строительной компании - ООО «ОГМ Будсервис ЛТД» (Киев) с уставным
капиталом 30,5 тыс. грн. Собственницей ООО указана А.Ермакова.
Читать полностью >>>
По материалам hvylya.net
Dragon Capital купила ТРЦ Victoria Gardens –
крупнейший во Львове
08.03.2018

Завершена сделка по приобретению торгово-развлекательного
центра Victoria Gardens во Львове, который у двух турецких частных
инвесторов купила компания Dragon Capital Investments Limited.
Сумму сделки стороны не раскрывают. Арендная площадь ТРЦ составляет 48,23 тыс.
м², и он является самым большим из трех торговых центров, работающих сейчас в городе.
Этот объект стал первым для группы приобретением за пределами Киевской области. И
неслучайно он расположен во Львове, заметил Томаш Фиала, генеральный директор Dragon
Capital. "Мы верим в потенциал развития города и этого недавно открытого торгового
центра. Сейчас наше внимание сосредоточено, прежде всего, на завершении строительных
работ … и укреплении существующего перечня арендаторов", - сказал Фиала. ТРЦ Victoria
Gardens расположен на юге Львова между густонаселенным и растущим жилым районом и
международным аэропортом "Львов". Он состоит из двух основных торговых этажей и двух
парковок на 1500 автомобилей. Среди основных арендаторов - "Сильпо", "Фокстрот", Argo,
New Yorker, LPP Group, Multiplex кинотеатр, развлекательный центр Papashon и
тренажерный зал King Fitness. В конце 2017 г. Томаш Фиала сообщил агентству "ИнтерфаксУкраина", что Dragon Capital совместно с соинвесторами, среди которых - Goldman Sachs,
Джордж Сорос, OPIC, планирует в 2018 году обеспечить приток в Украину до $300 млн
инвестиций. В 2017 г. объем инвестиций Dragon Capital в Украине Томаш Фиала оценивает
в $100-150 млн. "В pipeline у нас около 10 сделок", - сказал гендиректор инвесткомпании…
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

27.02.2018

ТОВ "Епіцентр К", що розвиває в Україні мережу однойменних
будівельних гіпермаркетів у форматі DIY, планує відкрити новий ТЦ
"Епіцентр" на місці ТЦ "Альта центр" на вул. Бандери, 11-а у Києві.
Торговий центр площею 56 тис. кв. м складається з двох будівель, об'єднаних
переходом. Тут розташовані найбільші у мережі відділи "Сад та город"(10 тис. кв. м.),
"Центр меблів" (4,5 тис. кв. м), магазин дитячих товарів "Епік"(3 тис. кв. м. ), магазин
спортивних товарів Intersport (3 тис. кв. м.). Інфраструктура ТЦ передбачатиме парковку на
910 місць, пункт видачі інтернет-замовлень, сервісний центр із ремонту інструментів,
велосипедів і лиж, а також лаунж-зону, кафе і ресторан. Крім того, у ТЦ відкриється новий
для "Епіцентру" магазин косметики і парфумерії Mon Cheri. Новий ТЦ створить 950 робочих
місць. Річні відрахування і податки до місцевого та державного бюджету становитимуть 92
млн грн. За інформацією компанії, новий гіпермаркет буде восьмим у мережі "Епіцентр К" у
Києві і 46-м в Україні. Як повідомлялося, ТОВ "Епіцентр К" придбало ТЦ "Альта Центр" у
лютому 2016 року. Умови угоди не розголошують. ТОВ "Епіцентр К" створено в 2003 році та
відкрило перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. За результатами 2016 року
компанія збільшила чистий прибуток на 34,5% порівняно з 2015 роком - до 2,434 млрд грн,
виторг - на 24% - до 28,147 млрд грн. Чистий дохід від операційної діяльності зріс на 7% і
становив 3,2 млрд грн. За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців на 26
лютого 2018 року, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (81,1%), Галина Герега
(18,7%) і Тетяна Суржик (0,055%). Керівник підприємства - Петро Михайлишин. Статутний
капітал ТОВ "Епіцентр К" становить 158,6 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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ТРЦ «Амстор» в Запорожье стал призером премии Retail Awards
«Выбор потребителя 2017»
07.03.2018

По результатам потребительского голосования торговый центр
«Амстор» получил награду в номинации «Лучший торговый центр
Запорожья», заняв почетное третье место в рейтинге.
В киевском ЦУМе 28 февраля т.г. прошла церемония награждения Retail Awards
«Выбор потребителя 2017». По словам организаторов – «самый объективно-субъективный
срез ритейл-рынка». По словам маркетолога управляющей компании сети торговых
центров «Амстор» Алисы Парафиловой, быть представленным в номинации – уже большая
честь, признание и отличный стимул. «Мы искренне благодарим наших посетителей за
активность в голосовании и столь высокую оценку нашей работы. Отдельная
благодарность организаторам, ведь подобные премии развивают дух здорового
соперничества. Все мы получаем мотивацию работать над усовершенствованием бизнеса,
ищем новые возможности и идеи для развития», – прокомментировала Алиса Парафилова.
В объективности оценки сомневаться не приходится, так как экспертами выступили
главные судьи – украинские потребители, которые отдают свои голоса, руководствуясь
важными для каждого из них критериями. Напомним, в 2017 году торговые центры
«Амстор» открылись в Бердянске и Северодонецке. Таким образом, сеть ТЦ «Амстор»
насчитывает 14 торговых центров в 8 городах центральной и восточной Украины.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «Смарт-Холдинг»

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

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

ПОСЛУГИ B2C

ПОСЛУГИ B2B

 TURIZM & REST (ТУРИЗМ. ВІДПОЧИНОК & РОЗВАГИ)

 КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Кадровые агентства заставили заботиться об условиях
труда украинцев за рубежом

МЕРТ представило національний туристичний стенд
на міжнародній виставці в Берліні

02.03.2018

07.03.2018

З 7 по 11 березня 2018 року у Берліні відбувається «Міжнародна
туристична біржа» - одна з найбільших туристичних виставок у світі (ITB
Berlin 2018). Про це повідомляє Мінекономрозвитку.
Мінекономрозвитку, консолідуючи зусилля міст, регіонів та суб’єктів туристичного
ринку, вперше за останні роки представило сучасний багатофункціональний національний
об’єднаний стенд «UKRAINE». Загальна площа українського стенду - близько 108 кв. м. На
ньому представлені Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Івано-Франківськ та великі суб’єкти
українського туристичного ринку. На українському стенді представлені, як окремі тури від
туристичних компаній, так і цілі дестинації - міста, національні парки, заповідники тощо.
Родзинкою цьогорічного українського стенду став фінал Ліги Чемпіонів УЄФА, який
представляє місто Київ. «Присутність України на світових туристичних виставках
підтверджує серйозність наших намірів щодо просування України як туристичного
напряму. Минулого року 1,32 млрд людей подорожували у світі. Це на 90 млн більше, ніж у
2016. Україна може і повинна бути на глобальній туристичній мапі, залучати зростаючі
туристичні потоки. Участь в туристичних виставках допомагає актуалізувати українські
напрямки для світу», - пояснює заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі
Михайло Тітарчук. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України представляє на
виставці усі регіони України, туристичні напрямки та види туризму, консультує щодо
процедури отримання в’їзних віз для громадян різних країн, запрошує компанії взяти
участь в національних туристичних виставках, які відбудуться в 2018 році.
Мінекономрозвитку також презентувало на ITB Berlin 2018 нові промо-матеріали, зокрема
презентацію про туризм в Україні. Надалі презентація у форматі друкованої брошури також
буде надіслана у посольства України за кордоном. В минулому році кількість експонентів
ITB Berlin склала понад 10 000 компаній з 184 країн. Кількість відвідувачів, які взяли участь
у виставці з професійною метою, у 2017 році перевищила позначку 109 000 осіб, у 2016 році
- 120 000 осіб. Виставка відображає основні тенденції розвитку та сегменти міжнародного
туризму, серед яких морські та річкові круїзи, екологічний, спортивний, пригодницький,
культурний туризм, сімейний відпочинок з дітьми та інші напрями.
Читати повністю >>>
Макет національного стенда на ITB Berlin 2018 >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ТУРИСТИЧНІ ОБ’ЄКТИ (ІНФРАСТРУКТУРА)
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Reikartz запустил новый гостиничный бренд
Reikartz Collection Hotel
02.03.2018

ООО "Рейкартц Хотел Менеджмент" (Киев), управляющая компания
национальной сети гостиниц Reikartz Hotel Group, начала развитие нового
бренда Reikartz Collection Hotel, который объединит гостиницы уровня 4+ и 5
звезд, расположенные в крупных городах и курортах Украины.
Согласно сообщению пресс-службы Reikartz Hotel Group, недавно в сеть Reikartz под
новым брендом вошла четырехзвездочная гостиница Milano, открывшаяся в начале 2017
года по пер. Красный, 1 в Одессе. Отныне объект будет называться Hotel Milano by Reikartz
Collection. Номерной фонд гостиницы включает 39 номеров и ресторан. Как отметил СЕО
Reikartz Hotel Group Себастьян Кремер, в апреле компания планирует расширить номерной
фонд гостиницы на 40 новых номеров, а к концу 2018 года открыть еще 20 номеров и
многофункциональный конференц-зал. Таким образом, к концу года номерной фонд
составит 99 номеров различных категорий. Кроме того, Reikartz планирует открывать
отели под брендом Reikartz Collection Hotel в других городах страны. Согласно данным
компании, по состоянию на 2 марта 2018 г. бренд Reikartz Collection Hotel объединяет две
гостиницы: в Одессе и Днепре. Reikartz начала деятельность в сфере гостиничных услуг
Украины в 2003 г. после приобретения группой бельгийских архитекторов во главе с
Франсуа Рейкарцем (Francois Ryckaerts) старинного особняка по ул. Друкарская в центре
Львова. Reikartz Hotel Group объединяет 36 гостиниц в Украине, одну - в Казахстане, по две в Швеции и Германии. Сеть работает под брендами "Рациотель" (сеть эконом-гостиниц
категории "три звезды"), "Вита Парк" и Optima Hotel (велнес-курорты и гостиницы
категории "три звезды"), а также Reikartz Hotels & Resorts (бизнес и курортные гостиницы
категории "три звезды - плюс" и "четыре звезды"). ООО "Рейкарц Хотел Менеджмент"
создано в 2008 г. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей
на февраль 2018 года участниками компании являются резидент Владимир Кашутин
(99,89%), ООО "Идентех-Украина" (0,1%, Киев). …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 АЗАРТНІ ІГРИ
 АЗАРТНІ ІГРИ

Где зарегистрированы игорные заведения,
работающие в Украине
28.02.2018

В Украине игорный бизнес запрещен законом от 25 мая 2009 г,
однако это не мешает существованию теневых заведений, а также уходу
более законопослушных участников рынка в онлайн.
Игорный бизнес довольно популярен во всем мире и приносит высокую прибыль
владельцам. Однако для его запуска нужно получение специальной игорной лицензии
(gambling license), а в большинстве стран мира, как и в Украине, этот вид деятельности
запрещен. Поэтому владельцы бизнеса ищут возможности для его легальной регистрации в
определенных юрисдикциях, где это разрешено. Наиболее популярными в этом отношении
юрисдикциями могут выступить такие страны, как: Мальта, Кюрасао, Гиблартар, Коста–
Рика. Например, такие популярные интернет-казино, как Joy Casino и Casino X выбрали для
своей регистрации Кюрасао, 888Casino - Гибралтар, Stargames, Unibet получили лицензию
на Maльте, а Golden Cave - в Коста-Рике. Для работы онлайн игорного бизнеса обязательно
наличие эквайринга, а все банки-эквайеры при открытии счетов на такой тип бизнеса
обязательно требуют наличие игорной лицензии у компании. К тому же банки принимают
лицензии, выданные не в любой юрисдикции. Поэтому, подбирая юрисдикцию для
получения игровой лицензии, владелец должен учитывать: Вид планируемой деятельности
(покер, ставки на спорт либо вообще услуги хостинга); Размеры лицензионных сборов и
налогообложение; Наличие специфических требований в сфере отчётности и комплаенса,
аудита, требований касательно серверов и т. д. Каждая из популярных юрисдикций,
предлагающих получение игорной лицензии, имеет свои особенности. ...
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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КМУ изменил Лицензионные условия осуществления хозяйственной
деятельности для компаний по посредничеству в трудоустройстве за
рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Предложенные изменения содержат конкретизированную информацию об условиях
труда, которые работодатели должны обязательно указать в трудовом договоре, а именно
сведения о: условиях труда (в том числе по обеспечению надлежащих, безопасных и
здоровых условий труда); оплате труда (в том числе по размеру гарантированной
заработной платы), отчислениях с заработной платы; продолжительности рабочего
времени и времени отдыха, срок действия трудового договора и условия его расторжения.
Наиболее значимым новшеством является наличие таких требований к условиям труда,
как предоставление медицинской помощи, социальное страхование, возмещение вреда,
причиненного здоровью в результате несчастного случая на производстве или временной
нетрудоспособности и условий репатриации трудового мигранта. До заключения договора
(контракта) о предоставлении услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом
клиент кадровой компании получает бесплатную достоверную информацию об условиях
труда и условиях проживания в государстве трудоустройства. Только после этого
лицензиат может заключать с клиентом письменный договор о предоставлении услуг по
посредничеству в трудоустройстве за рубежом. Таким образом, обеспечивается повышение
ответственности посредника за предоставленную информацию и усиление защиты
трудового мигранта от действий недобросовестных посредников.
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ

Ми можемо легко вигравати у китайців: Іван Подолян
про експорт черкаських виробників
01.03.2018

На Черкащині вже понад рік працює. Її відразу освятили незалежним
інструментом взаємодії із інвесторами. Завданням у перший рік роботи було
довести свою ефективність.
Адже на функціо-нування АРР бізнес спрямував 850 тис. грн. Крім того, півмільйона
із обласного бюджету витратили на обладнання та прозорий офіс. Зрештою у кінці 2017 р. в
АРР відзвітували: за 1 вкладену гривню область отримала 5,44 грн. інвестицій та економії.
Агенції вдалося залучити 6 мільйонів інвестицій та зекономити 1 млн 201 тис. бюджетних
коштів. Агенція організувала ділові зустрічі для 2-х іноземних інвесторів. Зокрема, HIRSCH
Groupe (завод пінопластових виробів) вже ухвалила рішення про запуск виробництва.
Натомість компанія “SumitomoGroup” (завод з виробництва електрообладнання для
автомобілів) в процесі ухвалення рішення. Також серед досягнень агенції – це допомога
черкаському виробнику меблів у виході на німецький ринок. Із середини 2017 року в
Черкаській АРР запрацював напрямок експортного супроводу. За перші півроку до Агенції
звернулося близько десятка черкаських підприємств з бажанням вийти на європейські
ринки. Агенція забезпечила шість ділових візитів іноземних замовників у Черкаси. Як
відбувається пошук партнерів у Європі для черкаських виробників, які бар’єри для виходу
існують та що таке експортна спроможність розповів керівник АРР Іван Подолян. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами provce.ck.ua
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
 МАКРОЕКОНОМІКА

Дмитрий Шимкив: сегодня вопрос экономики
является ключевым
02.03.2018

В 2018 г. экономические реформы в стране должны стать
приоритетными, заявил 2 марта заместитель главы администрации
президента Украины Дмитрий Шимкив, передает корреспондент
Д.ШИМКІВ
QHA.
«Если мы посмотрим на повестку дня сегодня, мы увидим и проголосованный в
первом чтении законопроект об антикоррупционном суде и очень большие ожидания, что
будет принято решение по главе Нацбанка, и будем ожидать, что проголосуют за отмену
электронного декларирования для антикоррупционных активистов. В то же время мы
видим экономические вопросы: в ближайшее время президент внесет (в парламент — ред.)
законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал… есть закон о
концессии, поэтому 2018 год хотелось бы видеть годом экономических реформ и
экономических дискуссий, потому, что сегодня вопрос экономики является ключевым», —
отметил он. Как ранее сообщало QHA, совокупный государственный (прямой и
гарантированный) долг Украины в январе 2018 года сократился на 200 млн долларов — до
76,11 млрд долларов по сравнению с декабрем 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам qha.com.ua
Бальцерович отметил достижения Украины
в макроэкономической сфере
02.03.2018

Украина достигла значительных успехов в реформах в
макроэкономической сфере. Такое мнение высказал бывший
Л. БАЛЬЦЕРОВИЧ
советник президента Петра Порошенко Лешек Бальцерович, пишет
BBC.
"Огромные достижения в макроэкономической сфере. Но украинцы не осознают,
которая катастрофа началась, если бы не произошло стабилизации бюджета", - сказал он.
На пороге катастрофы, по его мнению, Украина стояла в 2014 г. "Что грозило? Комплексная
катастрофа - экспортный дефицит и гиперинфляция. Украина избежала этого благодаря
прежде всего действиям министра финансов. А вторую важную и положительную роль
сыграл центральный банк", - пояснил польский реформатор. Он также назвал неизбежным
падение национального дохода из-за "наследия" Виктора Януковича и экономической
агрессии России. Бывший советник отметил, что в интересах путинской пропаганды показать текущую ситуацию в Украине как катастрофу. Главной проблемой для Украины
Бальцерович называет монополизацию экономики. Он считает, что Украина нуждается в
радикальной демонополизации, деолигархизации и дерегуляции. "Один из моих советов начать инвестировать в демонополизацию в Украине", - заключил он.
Читать полностью >>>
По материалам liga.net
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Не кредитом единым. Почему украинцам
трудно запускать свое дело

Бизнесмен Евгений Черняк о повышении
учетной ставки НБУ
02.03.2018

Украинский бизнесмен, глава набсовета холдинга Global Spirits
Евгений Черняк написал на странице в Facebook, что повышение НБУ
учетной ставки до 17% приведет к негативным последствиям.

Е. ЧЕРНЯК

Он отметил, что ставка выше только в Аргентине, Суринаме, Венесуэле, Конго, Гане,
Гаити, Анголе, Иране, Мозамбике и Египте. "Поддержка малого бизнеса? Не, не слышали.
Доступ бизнеса к кредитным деньгам? Зачем?! Когда смотришь на соседей Украины по всем
(!!!) мировым рейтингам, примерно понимаешь глубину падения!" – написал бизнесмен.
Черняк прогнозирует, что повышение учетной ставки до 17% приведет к увеличению
оттока трудового ресурса, уменьшению налоговых поступлений, снижению деловой
активности. "Какой бизнес это выдержит и что нужно производить и какую услугу
продавать, чтобы оправдать такие проценты по кредитам?! Особенно на фоне
катастрофического падения покупательской способности потребителей, а также их
стремительного уменьшения!!! Ребята, можете воровать чуть медленнее, мы не успеваем
зарабатывать!" – добавил он. 1 марта Нацбанк принял решение повысить уровень учетной
ставки до 17%. В НБУ объяснили такое решение инфляционными рисками. Это уже
четвертое решение о повышении учетной ставки с осени прошлого года: НБУ повысил
учетную ставку с 12,5% годовых до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5%
годовых с 15 декабря 2017 года и до 16% годовых с 26 января 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
Лёд тронулся. Или что ожидать от прихода IKEA, H&M,
Ryanair и других гигантов в Украину
02.03.2018

На днях подтвердилась информация о том, что крупнейший
европейский авиаперевозчик компания Ryanair начнет работать на
украинском рынке уже с этой осени. Ранее планы захода в Украину
подтвердили крупнейшие мировые ретейлеры IKEA и H&M.

Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ

Такие новости конечно же вызвали восторг украинцев. Основной месседж, который
я по этому поводу слышал, что теперь в Украине будет как в Европе и во всем
цивилизованном мире. Но на что на самом деле может повлиять приход таких крупнейших
инвесторов, будет ли в Украине действительно как в цивилизованном мире и только ли
позитивные изменения нас ожидают? Ожидаемый позитив.
1. Развитие экономики – усиление конкуренции на рынках и новые рабочие
места. Конкуренция всегда позитивно сказывается на рынке. Повышение качества услуг и
снижение цен – это и есть добросовестная конкуренция. К примеру, от прихода в Украину
ирландского лоукоста Ryanair ожидают, что это станет катализатором качественных
изменений на украинском рынке авиаперевозок и реального снижения цен на перелеты,
которые, к слову, в Украине пока значительно выше европейских. От этого выиграют все - в
первую очередь пассажиры, существенно экономя на билетах, аэропорты и сами же
авиакомпании, так как вырастет пасажиропоток. «Со времен Адама Смита действует
простой принцип: компания растет, если снижает цены», - говорил в одном из интервью
генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири. Бюджетная Ryanair растет и развивается
именно по этому принципу. Ритейлеры IKEA, H&M или Starbucks также смогут обеспечить
значительное увеличение рабочих мест, качественные условия и оплату труда за счет
развития своих торговых сетей, а некоторые и за счет открытия собственных производств.
Помимо того, все эти компании - крупнейшие налогоплательщики. Весьма неплохая
перспектива для государства.
2. Это индикатор для других инвесторов - в страну можно вкладывать деньги.
Опыт выхода на украинский рынок таких гигантов будет очень важен для будущих
иностранных инвесторов. Уверен, они будут тщательно отслеживать все их шаги и
сложности на этом пути. Кроме того, надеюсь, что с нашей стороны также будет
проводиться детальный анализ возникающих препятствий, чтобы оперативно их
устранять и не допускать в дальнейшем сотрудничестве с этими и другими инвесторами. К
сожалению, не секрет, что коррупция является, пожалуй, самым большим таким
препятствием для инвесторов в Украине. Так, по итогам 2017 года Украина заняла только
130 место в рейтинге восприятия коррупции Transparency International, поднявшись всего
на 1 пункт по сравнению с предыдущим годом. Но все же эксперты отмечают некоторые
положительные шаги - работу антикоррупционных органов, дерегуляцию и снижение
взяточничества в бизнесе. И приход сюда, шведской IKEA, известной принципиальной
позицией неприятия коррупционных проявлений, это сигнал, что Украина действительно
делает позитивные шаги в преодолении этой проблемы. Значит компании видят
изменения к лучшему и возможность работать не отходя от своих принципов.
3. Культура ведения бизнеса – их принципы работы должны стать
эталонными для украинских компаний. Из опыта других стран, когда на рынок заходит
такой бренд, как H&M, все начинают под него подстраиваться. И поговорка про свой устав в
чужом монастыре здесь не работает, так как брать пример нужно с лучших. А их устав
получше нашего будет. Для H&M этика и репутация, лидерство и инновации,
корпоративная культура и ответственность – это не просто слова, а незыблемые категории
правильного управления. Не зря компания входит в список лучших в мире в области
корпоративной этики и управления. При том, что H&M осуществляет агрессивную
международную экспансию, они всегда обеспечивают справедливые условия труда на
своих производственных предприятиях, заботятся о состоянии окружающей среды
(действует программа сбора и использовании в производстве переработанных материалов)
и многое другое. Это может стать прививкой правильных норм корпоративного
менеджмента в украинском бизнесе.
4. Культура бренда - воспитание хороших привычек и вкуса у потребителей. За
каждым из больших брендов стоит своя история успеха. Они несут свою идею, миссию и
крутые маркетинговые стратегии. Это как раз то, чего нашему бизнесу пока очень не
хватает и есть чему поучиться. Если же говорить о потребителях, в последние годы в
Украине начала меняться культура потребления. И приход к нам известнейших брендов
только ускорит этот процесс. К примеру, буквально несколько лет назад даже в Киеве было
совсем не много ресторанов, вовсе не было интересных точек стрит-фуда, вкусный кофе в
заведениях никто не пил, а поужинать или пообедать в ресторане было значимым
событием. Сейчас же для многих это все в порядке вещей. Украинцы хотят быть
настоящими европейцами, поэтому быстро перенимают и европейскую культуру. Все эти
перечисленные факторы действительно окажут позитивное влияние на украинскую
развивающуюся экномику. Но все же есть ложка дегтя в этой бочке меда. Для любой
компании главное в бизнесе – это получение прибыли. То есть, компании не придут в
Украину только потому, что их здесь очень ждут. Они выстраивают долгосрочные
стратегии и должны иметь четкое понимание, что затраты выхода на рынок покроются
доходами от каждой выпитой чашки кофе, собранного стула, купленного авиабилета или
модного платья. Но здесь они могут столкнуться с дефицитом спроса из-за низкой
покупательной способности населения. …
Читать полностью >>>
© Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ
По материалам uainfo.org
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Денег нет; всё это только до первого прихода налоговой; нестабильная
валюта; недобросовестные партнеры; рейдерство. И многое другое, что уже
давно въелось в мозги украинцев при словах “свой бизнес”.
Законодательство
пытается
упростить
жизнь
малым
и
средним
предпринимателям, однако налоговые изменения редко учитывают именно психологический
фактор сопротивления. И не дают результатов.
Попробовать победить эту гидру из страхов — а заодно и сломать стереотип о своем
старом наследии — решил Ощадбанк. С 15 сентября стартовала программа Будуй своє,
направленная на поддержку малых предпринимателей. К вопросу подошли комплексно —
выделили четыре блока: продуктовый, обучающий, партнерский и финансовый. Блоки друг
от друга не зависят. В банке охотно делятся информацией об обучающем блоке. На портале
зарегистрировалось более 27 тысяч участников и 60 менторов. Говорят, что запуск портала
был очень быстрым — от начала разработки до выхода в эфир прошло 2 месяца. Многих
посетителей, по словам одного из менеджеров проекта, заинтересовал тест “Какой ты
предприниматель” — его прошли 39 600 человек (автор статьи тоже из интереса прошел
его и узнал, что нужно подтянуть знания по маркетингу и менеджменту). А Facebookстраница портала с сентября доросла до 39 тысяч подписчиков. “Есть яркие кейсы —
например, менторские сессии. На сайте уже несколько интервью по итогам сессий. А еще
мы начали кредитование мелких бизнесов”, — говорит Екатерина Дубина, замдиректора
департамента маркетинга Ощадбанка. В партнерский блок вошли несколько крупных
компаний, среди которых и Киевстар. “Мы с готовностью откликнулись на предложение
Ощадбанка о сотрудничестве в рамках Будуй своє. Наша главная компетенция —
коммуникация. Поэтому в помощь начинающему предпринимателю мы предложили
лучшие инновационные решения для контакта с будущим клиентом”, — делится Иван
Буняк, руководитель отдела по работе с партнерами компании Киевстар. Еще в начале года
мы пообщались с несколькими бизнесменами, которые заинтересовались программой
Будуй своє, и узнали об их мотивации и первых впечатлениях. Многие из опрошенных еще
не до конца вникли в программу. Далеко не все готовы делиться информацией о
кредитовании. При общении также выяснилось, что сдерживающий фактор в начале
бизнес-пути — далеко не всегда деньги.
Иван Томилин, директор ИВИ-Софт Корпорейшн (программное обеспечение
для заведений индустрии красоты и типографий): Посвятив полгода разработке своих
продуктов, мы узнали, что их продвижение – не менее серьезный и трудоемкий процесс, в
который также приходится вкладывать значительные средства. Как ни парадоксально, но
чтобы продавать что-то, надо основательно потратиться. В поисках инвестиций я вышел на
портал Будуй своє. Среди прочего заинтересовала возможность получить бесплатную
консультацию от профессионалов высокого уровня. Я прошел онлайн-тест, записал ролик о
себе и отправил вместе с мотивационным письмом. Через неделю мою заявку подтвердили,
определили нужное направление, а еще чуть позже мы встретились с ментором. Главное,
что меня интересовало — как привлечь инвестиции в IT-продукт. В итоге мы получили:
независимую оценку своей деятельности и наших продуктов; краткую лекцию по
экономике и принципам инвестирования применительно к нашей ситуации; дельные
советы по составлению бизнес-плана, привлекательного для инвестора; практические
советы по продвижению нашего продукта и стратегии компании в целом; контакты
профессионалов, которые могли бы быть нам полезны; заряд уверенности в том, что у нас
все получится. После встречи я прошел пару уроков по маркетингу. В ближайшее время
хотелось бы встретиться с экспертом в данной отрасли. Очень нужен совет по
позиционированию продукта.
Антон Расторгуев, основатель компании Финансовый Гид Олимп: В бизнесе я 7
лет. Один из проектов — узконаправленные юридические услуги. Второй — интернеткоммерция, дистрибуция, оптовая продажа. В общей команде у меня 12 человек. Я узнал о
программе Ощада из открытых источников. На обучение не записывался, потому что если
что-то и приходило в виде приглашений, я мог их пропустить. Проект интересный, но, как
по мне, для собственников бизнеса о нем мало информации. Возможно, я просто не уделил
этому достаточно времени — очень плотный график.
Анна Ермохина, собственница оптовой базы Теремок-Опт (продажа товаров
народного потребления): О проекте узнала от работников Ощадбанка. Удалось побывать
на большом фестивале предпринимателей, где было много разных тренеров. Я считаю, что
Ощадбанк показал себя очень прогрессивным, потому что эти знания стоят достаточно
дорого. Собрать этих тренеров в одном месте — большое достижение. К сожалению, по
самой программе мы не пошли, потому что офлайн-обучение предлагалось во Львове и
Киеве, а мне хотелось бы “без отрыва от производства”. Меня и таких же, как я,
присоединили к закрытой группе Facebook. Там мы делимся друг с другом информацией,
книгами, советами. Ведь практически у всех нас одинаковые трудности. Бывает вопрос
ерундовый, но человек сам по себе не знает, как его решить. Тогда помогает сообщество. В
свое время я начала бизнес, потому что реально нужно было чем-то кормить ребенка.
Понимаю, что в другой ситуации никогда в жизни не пошла бы делать что-то свое. Когда
тебе кто-то сверху рассказывает, что нужно делать, намного проще. А тут ты сам
планируешь, сам отвечаешь за все проколы собственным кошельком. Сейчас в компании
работает 12 человек. Очень хорошо помню ломку, когда приучала себя делегировать
полномочия подчиненным. Но в итоге нашла хороших специалистов на каждую из
должностей. А после посещения фестиваля я инициировала большое обучение и на фирме.
Олег Мокранский, владелец семейной пекарни: Около года назад я сменил
юридический профиль на семейную пекарню. Сейчас вместе с женой печем под заказ,
занимаемся этим уже год, много заказов приходит по “сарафанному радио”, но начали
развивать проект и в Facebook, даем рекламу в местной газете. Конкретно в этом бизнесе
мне не хватает денег и опыта. Поэтому записался бы на менторскую программу, чтобы
получить совет, куда развиваться — возможно, от кого-то с похожим бизнесом. На
программу от Ощадбанка я наткнулся, когда хотел понять, есть ли в Украине вообще какаято поддержка малого бизнеса доступными кредитами. Например, мне нужно было купить
печку с расстойкой, на это нужно было около 100 000 грн. Поискал варианты, посмотрел на
проценты, понял, что не потяну. В итоге вложил деньги, построил саму пекарню, поставил
печь. Пытаюсь продумать, как быть дальше, потому что для хорошего старта нужно еще
хотя бы тысяч 50. Хотя не исключено, что на самом деле нужен точечный совет или
подсказка альтернативного варианта.
Валерий Гусак, основатель компании Домовая служба: Моему бизнесу 15 лет,
филиалы есть в 5 разных городах. О программе Будуй своє я узнал от своей знакомой из
Ощадбанка. Мне такие вещи интересны — и я подписался в качестве участника. Сейчас
приходят рассылки, где и чему можно поучиться. Хотя иногда я вижу, что могу больше
учить, чем учиться. В малом бизнесе схема развития примерно одна и та же, а проблемы —
очень похожи. Хоть в услугах, хоть в торговле. Например, человек не может отделить свои
собственные деньги от денег компании. Или у него есть убеждение, что все нужно делать
самому, потому что лучше не сделает ни один наемный работник. Я могу выступать
ментором, потому что свою систему построил с нуля. Выделить время для 1-2 человек,
чтобы вытянуть их с начального предпринимательского уровня на ступеньку выше. И
сейчас этим занимаюсь: общаясь с человеком, понимаю, чего ему не хватает, чтобы
продвинуть бизнес дальше, и даю очень конкретные рекомендации. …
Читать полностью >>>
По материалам hub.kyivstar.ua
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В БПП рассказали, для чего нужны
внеочередные выборы Рады

У ВР представили план порятунку професійнотехнічної освіти

27.02.2018

Внеочередные выборы в Верховную Раду показали бы рейтинги
политических партий. Об этом в Facebook рассказала первый вице-спикер
Рады, нардеп от БПП Ирина Геращенко.
"… досрочные выборы показали бы одну очень показательную и очевидную вещь:
большинство так называемых независимых активистов на самом деле все эти 4 года
занималось чистой политикой, используя двойные стандарты, подыгрывая симпатичным
им партиям, с которыми собираются идти на выборы; критиковали власть не как
сторонние наблюдатели и неправительственный незаангажированный контроллер, а как
политические оппоненты, которые стремятся прийти к власти, все это время занимались
реальной политикой, но почему-то называли себя общественными активистами", отметила Геращенко. Она предположила, что нынешние активисты баллотировались бы в
парламент по спискам сегодняшних оппозиционных партий. "Выборы - всегда хороший
шанс проверить рейтинги", - добавила Геращенко. Ранее РБК со ссылкой на источники в
правящих партиях сообщало, что в украинском политикуме активизировалось обсуждение
вероятности роспуска парламента 8-го созыва и назначения досрочных выборов Рады на
август-сентябрь 2018 г. В то же время собеседники РБК-Украина склонны считать такого
рода настроения элементом торга в переговорах между президентской силой и "Народным
фронтом" о создании совместного проекта. Председатель ВРУ Андрей Парубий 26 февраля
призвал "отставить в сторону" тему досрочных выборов парламента, назвав ее "внешним
сценарием" дестабилизации ситуации в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
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Народний депутат, Президент Всеукраїнської асоціації працівників
професійно-технічної освіти Артем Вітко разом з колегами представили
план порятунку галузі професійно-технічної освіти від знищення.
"Сьогодні система професійно-технічної освіти зруйнована! Немає того належного
фінансування, яке потрібно для розбудови країни. На сьогоднішній день ми бачимо
застарілу матеріально-технічну базу. У той час коли гроші варто вкладати безпосередньо у
ПТО, що має надавати дійсно кваліфіковані кадри, які можуть розбудувати нашу країну
економічно, ПТНЗ покинуті напризволяще. На прикладі Львівської області я можу вам
сказати, що фінансування на ПТО виділено лише для того, щоб сплачувати комунальні, при
цьому відсутня якісна матеріально-технічна база", - заявив Артем Вітко. Він зазначив, що в
Україні немає стратегічного плану розвитку економіки, від якого б профтехосвітяни могли
відштовхнутися і підготувати професійні кадри. "У нашій країні немає стратегічного плану
розвитку економіки, від якого б профтехосвітяни могли відштовхнутися і підготувати
професійні кадри. Такі випадки приводять до свавілля та економічного занепаду в країні. Я,
з колегами, подав законопроект №7268 про повне відновлення держфінансування системи
профтехосвіти, який покликаний забезпечити виживання галузі у перехідний час реформ
та дати соцігарантії учням та викладачам профтехзакладів", - підкреслив політик …
Читати повністю (відео) >>>
За матеріалами tsn.ua
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Будет ли состав ЦИК обновлен до президентских выборов
и как это отразится на украинцах

Попри колишні досягнення, Інститут кібернетики
НАН повільно вмирає

27.02.2018

Общественные деятели и СМИ неоднократно акцентировали
внимание на необходимости смены состава ЦИК, как минимум из-за того,
что срок полномочий 12 из 15 ее членов истек еще в 2014 г.
Стоит отметить, что действующий состав ЦИК был сформирован еще во времена
президентства Ющенко и премьерства Януковича, что также обостряет вопрос обновления
состава учреждения. 23 января президент Петр Порошенко официально передал спикеру
Верховной Рады Андрею Парубию список из 13 кандидатов в члены Центральной
избирательной комиссии. Документ вызвал ряд претензий со стороны оппозиционных
партий, кандидаты которых не были внесены в этот перечень. В законе «О центральной
избирательной комиссии» прописано, что ВРУ назначает и освобождает от должностей
членов ЦИК по представлению президента Украины. При этом, в представлении главы
государства о назначении на должность членов комиссии учитываются предложения
депутатских фракций и групп, образованных в текущем созыве Рады. Общее количество
членов ЦИК - 15 человек. Срок их полномочий - 7 лет. В 2016 году о смене состава Комиссии
заговорил и президент Петр Порошенко. Прежде всего, он выступил категорически против
того, чтобы в новой ЦИК были люди из нынешнего состава. «Пробный» вариант
президентского списка был представлен 3 июня 2016 года. Тогда в нем оказались
кандидаты всего лишь от четырех из восьми действующих фракций. Кроме того, пятеро из
одиннадцати предложенных кандидатур были поданы по квоте президентской политсилы.
Но уже в конце июня спикер Андрей Парубий развеял надежды на обновление Комиссии,
заявив, что «на сегодня нет политического консенсуса между партиями, и выносить этот
вопрос на сессию очень опасно». И хотя Парубий прогнозировал, что вопрос о смене состава
ЦИК вновь рассмотрят осенью 2016 года, вернуться к нему удалось только в январе 2018го. За минувшие 1,5 года с просьбой ускорить процесс обновления состава ЦИК к
президенту и депутатам обращались и глава представительства ЕС в Украине Хьюг
Мингарелли, и послы стран «Большой семерки». Кроме неофициальной версии об
отсутствии консенсуса по поводу кандидатур между БПП и «Народным фронтом», которая
выдвигалась рядом украинских СМИ, есть и другие причины. К примеру, смена состава ЦИК
является одним из требований, выдвинутых общественностью и международными
партнерами к действующей власти (в особенности к президенту). Учитывая этот факт,
максимальное оттягивание вопроса, и принятие решение в канун грядущих выборов станет
хорошим поводом для пиара по модели «обещал-сделал». Также логично и то, что чем
позже будет избран новый состав ЦИК, тем больше избирательных циклов придется на его
каденцию. Так, если сменить состав Комиссии в 2018 году, то на каденцию новых членов
придутся не только очередные выборы 2019 года, но и 2024-го. ...
Читать полностью >>>
© Мария Бровди, политолог, журналист
По материалам realist.online
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Кібернетика - це наука майбутнього, яка допомагає автоматизувати
розумову працю. Вона розробляє принципи управління в різних системах:
технічних, біологічних, соціальних.
Основний робочий інструмент для вирішення завдань кібернетики – це комп’ютер.
Учені-кібернетики створюють штучний інтелект, комп'ютерний зір, роботів, 3D-принтер
для людських органів, розробляють системи для управління літаками та ракетами,
створюють системи розпізнавання людських облич комп’ютером, системи прогнозування
погоди та політичних подій. Саме в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова (ІК) був
створений перший прообраз сучасного комп’ютера - МЕСМ. Тоді Інститут вважався одним із
найпередовіших у всьому Радянському Союзі. Тут розробляли нові зразки обчислювальної
техніки, які були навіть вище світових стандартів. Усе, що робили на базі ІК - і процесори, і
мови програмування, і програмне забезпечення - було оригінальним. Переломний момент
стався у 80-х роках, коли IBM безнадійно обігнав Радянський Союз, радянські комп’ютери
вироблялися поштучно та безнадійно дорого. Тодішнє керівництво Національної Академії
змушено піти шляхом копіювання закордонних комп’ютерів. Попри це, засновник інституту
Віктор Глушков вважав, що потрібно розвивати вітчизняні розробки. Він публічно закликав
відмовитися від ідеї копіювання іноземних технологій. Адже це «копіювання» означало, що
уже наявні вітчизняні технології треба адаптувати до закордонних, а це трудоємкий та
довгий процес. Так за деякий час Інститут кібернетики відстав від світової науки на кілька
десятків років. На сьогодні чи не єдиним способом науковцю мати гроші на дослідження і
життя є гранти . Але для того, щоб його отримати, у науковця має бути високий індекс
цитування. Існує неписане правило: «Якщо тебе ніхто не цитує, грошей ти не отримаєш».
Тому певний час потрібно безкоштовно попрацювати на індекс Гірша, щоб потів він почав
допомагати науковцю отримувати достойну грошову винагороду. Які ж шанси отримати
грант у дослідників української кремнієвої долини? Інститут кібернетики імені В.М.
Глушкова має 24 наукових підрозділи та три науково-дослідні лабораторії. Тут працюють
близько 360 наукових працівників. Серед них: 13 членів НАНУ, 62 доктори та 138
кандидатів наук, 8 науковців зі званням «Заслужений діяч науки» та «Заслужений винахідник України». Звучить гордо. А чи можуть наші доктори та кандидати наук з такою ж
гордістю заявляти про свою наукову вагу у світі? Ефективність науковця можна оцінити за
допомогою індексу Гірша (h-індекс). Це загальновизнаний показник впливовості науковця:
що частіше цитують наукові праці вченого, то вищий індекс. Ми перевірили h-індекс 304
наукових співробітників Інституту кібернетики в міжнародній базі Scopus. В цю базу
входять понад 18 тисяч якісних наукових видань. Scopus у багатьох країнах є одним з
головних джерел отримання даних для проведення досліджень на державному рівні.
Виявляється, про існування левової частки науковців ІК (160 із 304) Scopus взагалі не знає.
Це означає, що більш ніж половина наукових працівників цього інституту ще ні разу не
публікували свої статті у наукових журналах Scopus, які мають англомовну версію та
незалежних рецензентів. В тому числі, у базі немає жодної згадки про публікації 9 докторів
наук і 57 кандидатів наук, які зараз працюють в Інституті кібернетики. Всього ж за останні
десять років усі науковці інституту сумарно опублікували у зарубіжних наукових журналах
1174 статті. Виходить, що в середньому один науковець ІК за рік пише 0,32 статті. А нормою
у розвинених європейських країнах є 3-4 статті на рік. Але навіть тих українських вчених,
які опублікували свої дослідження у поважних наукових виданнях бази Scopus, світова
наукова спільнота не тішить увагою. Ми порахували: середній h-індекс науковців Інституту
кібернетики (які є у базі Scopus) - 1,7. А з урахуванням тих науковців, яких немає у Scopus,
картина ще сумніша: середній індекс Гірша Інституту кібернетики - 0,8. І це при тому, що
значна частина досліджень в ІК має теоретичний характер. Тобто, для проведення наукової
роботи не потрібне дороге обладнання та реактиви, а лише звичайний комп’ютер, блокнот і
ручка. Ну, і бажання. Середній показник цитованості науковців кожної країни щорічно
публікується на порталі проекту SCImago Journal & Country Rank (SJR). Так, у 2016 р. Україна
у розділі «теоретичні комп’ютерні науки» посіла 67-ме місце серед 147 країн. Для
порівняння: Індія в цьому ж рейтингу зайняла 11-те місце (0,63% ВВП на науку), Польща 12-те місце (1% ВВП), РФ - 14 (1,1% ВВП), Туреччина - 32 (0,88% ВВП). В Україні, за нашими
підрахунками, витрачається 0,17% ВВП. Директор Інституту кібернетики Іван Сергієнко
має у базі Scopus 318 наукових праць, його h-індекс - 8. В тому числі, п’ять статей було
опубліковано у 2016 і 2017 роках. Але за ці два роки його не процитував жоден науковець...
Читати повністю >>>
За матеріалами texty.org.ua
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Налоговая реформа Трампа может спровоцировать глобальный
кризис и лишить Украину инвестиций ЕС
26.02.2018

ФОКУС

Доповідь ООН про права людини у світі: "жахіття" у Сирії
та ймовірний геноцид у М'янмі
07.03.2018

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн виступив
із щорічною доповіддю про стан дотримання прав людини у світі. Особливе
занепокоєння представник ООН висловив щодо ситуації у М'янмі та Сирії.

Імовірний геноцид рохінджа у М'янмі. Зейд Раад аль-Хусейн висловив підозру, що
в регіоні Ракхайн у М'янмі, де компактно мешкала мусульманська національна
меншина рохінджа, відбувся геноцид. За його словами, відомості про наявність
братських могил у Ракхайні вказують на свідому спробу влади цієї країни "знищити
докази потенційних міжнародних злочинів включно з можливими злочинами проти
людства".

Убивства цивільного населення у Східній Гуті. Наступ урядових військ на район
Східна Гута в Сирії, який утримують повстанці, не можна виправдати наявністю там
кількох сотень бійців, заявив Зейд Раад аль-Хусейн, наголосивши, що "жахіття
Східної Гути повинні обговорюватись знову і знову". Він вказав на те, що сотні тисячі
мирних мешканців потерпають у Східній Гуті від "брутальних атак", неприйнятних
"із точки зору закону та моралі".

Імовірні злочини проти людства в Венесуелі. У Венесуелі триває "ерозія
демократичних інституцій" і можуть чинитися злочини проти людства, заявив
Верховний комісар. Він вказав на те, що наприкінці квітня в цій країні мають
відбутися президентські вибори, а загальна ситуація "жодним чином не відповідає
навіть мінімальним вимогам для вільних виборів, які заслуговують на довіру".
Представник ООН закликав створити комісію для розслідування порушень прав
людини в Венесуелі.

Війна в Ємені. Конфлікт у Ємені продовжує наростати. Гуманітарна катастрофа в цій
країні погіршується. Цивільне населення потерпає і гине від обстрілів із боку як
повстанців-хуситів та від авіаударів, яких завдає коаліція під проводом Саудівської
Аравії. Верховний комісар ООН висловив занепокоєння долями сотень тисяч
цивільних мешканців у місті Таїз.

Україна та Росія. Про ситуацію з правами людини в Україні Верховний комісар
пообіцяв розповісти детальніше 21 березня, зокрема, надати рекомендації для
захисту прав у громадянському просторі. Він додав, що готується друга доповідь про
ситуацію з правами людини в Криму, та наголосив, що його офіс намагається
забезпечити роботу на півострові механізмів для моніторингу за дотриманням прав
людини. Що стосується Росії, то Верховний комісар глибоко стурбований "тим, що
видається спланованою та скоординованою кампанією насилля і погроз" проти
учасників "Меморіалів" - організацій із захисту прав людини в Чечні, Інгушетії та
Дагестані. Він закликав керівництво РФ провести негайне та незалежне
розслідування цього та притягнути винних до відповідальності. З огляду на
президентські вибори, які відбудуться в Росії 18 березня, представник ООН закликав
владу РФ забезпечити право громадян на мирні зібрання та висловлення думки.

Порушення в Туреччині. У Туреччині ситуація з дотриманням прав людини і надалі
погіршується, констатував комісар. Він вказав на закриття громадських організацій,
затримання людей нібито за підозрами у зв'язках із терористами, катування
затриманих, подальші обмеження свободи слова тощо. Із огляду на це комісар
анонсував детальніший звіт про права людини в цій країні та в регіоні загалом, який
мають оприлюднити найближчими тижнями.

Ставлення до мігрантів у США. Зейд Раад аль-Хусейн у своєму звіті також
зазначає, що "шокований" повідомленнями про те, що нелегальні мігранти,
затримані при спробі потрапити на територію США з півдня, включно з дітьми,
утримуються в незадовільних умовах, зокрема у приміщеннях із низькою
температурою повітря. При цьому деяких малолітніх дітей тримають окремо від
їхніх батьків, наголошується у звіті. Також у документі зазначається, що в США різко
зросла кількість випадків ув'язнень та депортацій мігрантів, які довгий час
проживають у США та є законослухняними.

Міграційна політика в ЄС. Аналізуючи ситуацію в Євросоюзі, комісар звернув увагу
на те, що в національних парламентах більш ніж двох третин країн-членів ЄС
присутні політичні партії, що відстоюють радикальні позиції щодо мігрантів,
мусульман та деяких інших груп населення. Політичний дискурс таких партій
заснований на расизмі, ксенофобії та розпалюванні ненависті. У деяких випадках
такий дискурс починає домінувати в політичному ландшафті, констатував комісар і
навів приклад Італії, де правопопулісти виграли парламентські вибори. Представник
ООН висловив занепокоєння щодо намагань країн ЄС перекрити потоки біженців до
Європи. На думку комісара, Брюсселю слід переглянути свій підхід до вирішення цієї
проблеми та пересвідчитися, що мігрантів фактично не змушують повертатися до
Лівії, де вони наражаються на ризик тортур, сексуального насильства та інших
порушень їхніх прав.
Читати повністю >>>
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Налоговая реформа Трампа стартовала 19 декабря 2017 г., именно тогда
Конгресс США одобрил снижение налогов для корпораций с нынешних 35% до
21%, а при возвращении доходов от деятельности из-за рубежа - до 8%.
Очень существенное снижение налогового бремени делает американскую налоговую
систему вновь конкурентоспособной. Уже в 2018 году, по разным оценкам, от 0,5 до 1 трлн
долл. США могут быть возвращены в США в форме инвестиций. МВФ уже заявил, что
подобные перемены могут ускорить рост мировой экономики, однако развивающиеся рынки
рискуют в 2018-2019 гг. оказаться за бортом этого роста.
Очередь к «Леониду Ильичу». Во второй половине февраля крупные американские
корпорации начали поочередно публиковать годовые отчеты и уточнять свои прогнозы на
2018 г. Учитывая, что налоговая реформа была принята перед Рождеством, реакция на нее
наступила в январе, а первые, к слову сказать, весьма примерные, оценки появились только
сейчас. Пока же мы наблюдаем две яркие тенденции: большинство крупных корпораций
говорят о возврате в экономику США довольно крупных инвестиций; население, в
основном, выражает недовольство реформой, но недовольство весьма сдержанное. Из
крупных корпораций, сообщающих о том, сколько денег они вернут в США, сформировалась
уже целая очередь, подобно очередям из членов ЦК КПСС к Л.И. Брежневу с сообщениям о
том, насколько хорошо они исполнили его поручение. Одной из первых отчиталась Apple.
Благодаря налоговой реформе корпорация может сэкономить только на налогах в США
около 47 млрд долл. Всего же корпорация выплатит в бюджет США 38 млрд долларов
корпоративного налога. Трамп лично заявил, что рад решению корпорации Apple в течение
5 лет инвестировать в экономику США более $350 млрд, т.е. примерно по 70 млрд каждый
год. Exxon Mobil Corp в январе объявила о своих планах нарастить инвестиции в следующие
5 лет на 35 млрд долл. Общий портфель инвестиций корпорации составит на следующие
пять лет минимум 50 млрд долл. И этот перечень можно продолжать дальше. К налоговой
реформе в США проявили интерес и крупные британские корпорации В частности, British
Petroleum объявила, что возобновит инвестиции в проекты в США, так как считает
налоговые условия ведения бизнеса в этой стране «интересными». British Petroleum не
назвала точную сумму инвестиций, но ранее компания уже инвестировала в США 90 млрд
долларов. На рынке ожидают, что в ближайшие пять лет эта цифра будет не меньше. В
Давосе Д.Трамп наглядно продемонстрировал, что не только американские корпорации
идут к нему на поклон. На приеме во время Форума главы французской Total и немецкой
Siemens заявили, что готовы будут наращивать инвестиции в США именно из-за налоговой
реформы Трампа. В Total сообщили, что ежегодный объем инвестиционного портфеля
составляет 15 млрд долл., из которых в США инвестируют 1 млрд долларов, но теперь,
после принятия реформы, инвестиционный портфель будет увеличиваться.
Фонтан для населения. Принятие налоговой реформы американские корпорации
отметили с помпой. Удивительно, но часть из них решили, что лучше будет выплатить
бонусы сотрудникам, чем сэкономить эти средства для акционеров. После принятия
реформы по рынку прошел шквал сообщений: AT&T выплатила 200 000 сотрудников
бонусы по $1000 каждому и еще обещала потратить на инвестиции в США $1 млрд; Boeing
потратил на бонусы своим сотрудникам $300 млн и отметил, что при таких послаблениях
налоговой системы ожидает роста продаж корпорации в мире; Comcast выплатил в честь
реформы 100 000 сотрудникам премии по 1000 долларов каждому и пообещал на
следующие пять лет увеличить инвестиции в США на $50 млрд; Fifth Third Bankcorp дала
обещание увеличить минимальную оплату труда сотрудников до $15 в час; Wells Fargo в
честь реформы пожертвовала неприбыльным организациям в США 400 млн долларов и
увеличила минимальную зарплату сотрудникам с 13,5 до $15 в час и т.д. Собственно,
торжества по поводу налоговой реформы для населения пока что на этом и закончились. В
ближайшие несколько лет население могут ожидать и потери от налоговой реформы. Вопервых, прокатившийся шквал премий по рынку привел к тому, что инфляция в США в
январе 2018 г. была выше ожидаемого уровня. Разница была небольшой (ожидали 0,3%, а
получили 0,5%), однако это, скорее всего, подхлестнет ФРС повысить учетную ставку. Вовторых, налоговая реформа фактически отменяет обязательное медстрахование в США, так
называемое Obamacare. Демократы в свое время навязали американцам обязательное
медицинское страхование, а те, кто не хотел его приобретать, должны были уплатить
штраф. После Obamacare медстраховки в США подешевели, но теперь начнется обратный
процесс. Ожидается что примерно 13 млн человек в США в 2018 году откажутся от
медстраховки, что приведет к удорожанию медицинских услуг на 10%. Тут я бы был более
острожен с прогнозами, поскольку некоторые компании вместо годовых бонусов объявили,
что обеспечат минимальную медстраховку своим сотрудникам, т.е. эффект может быть не
таким уж большим для рынка, как ожидали аналитики.
Слабым будет нехорошо. Глядя на радужные отчеты перед Трампом о том, сколько
будет инвестировано в экономику США в ближайшие 5 лет, нельзя не поинтересоваться,
откуда корпорации собираются брать деньги на инвестиции в экономику США. Разумеется,
первый источник - это налоговая экономия от реформы. Логика примерно ясна, сколько
сэкономили - столько минимум и вложили. Новые инвестиции - это рост производительности труда и новые рабочие места. Второй источник - это прекращение или переориентация проектов за пределами США на США. Т.е. корпорации не обязательно будут закрывать
заводы по всему миру. Нет, они отложат проекты в странах BRICS (Бразилия, Россия, Индия,
Китай, ЮАР), а свободные деньги направят на реализацию проектов в США. При этом какаято часть средств может быть привлечена с рынка акций в США и ЕС. Сейчас уже видно, что у
разных корпораций разные инвестидеи: часть инвестируют то, что сэкономят на налогах,
но есть и такие как Apple, которая сэкономила 47 млрд долларов, а инвестирует $350 млрд.
Так что в итоге входящий приток инвестиций в экономику США может превысить $1 трлн.
Еще столько же можно ожидать от притока капитала на рынок казначейских обязательств
США, да и в целом, доллар сейчас для сбережений выглядит более привлекательным, чем
евро, иена или фунт именно из-за сравнительно высоких процентных ставок. 2018-2019 гг.
станут годами, когда «финансовый Гольфстрим», текущий в основном в BRICS и к
азиатским тиграм, сменит свое направление и пойдет если не вспять, то значительно
ослабится поток долларов на эти рынки. Это в значительной степени может повлиять на
развивающиеся рынки, замедлить их рост, и даже повлечь за собой локальные
экономические кризисы. МВФ пока не давал подобных оценок, наоборот уверяя, что рост
глобальной экономики ускорится за счет США. Тем не менее сценарий, при котором
развивающие рынки будут получать только половину инвестиционного пайка от обычной
нормы, остается самым вероятным. Смягчает удар медлительность корпораций. Тот же
МВФ ожидает наиболее заметный позитивный эффект для экономики США к 2020-2022 гг.
Однако пока ни у аналитиков, ни у Фонда нет точных данных, где корпорации будут
ежегодно брать по 0,5-1 трлн долларов, чтобы инвестировать в США. И точно посчитать это
довольно сложно, ведь в очередь к Трампу выстроились не только корпорации из ЕС, но и
из Японии, и даже из Австралии. Т.е. общий денежный поток может изменить как паритеты
на рынке «доллар — евро», так и устроить массовую истерику центральных банков стран
BRICS. Для Украины это все не очень хорошо. Обычно, когда развивающиеся рынки
перестают получать инвестиции в должном объеме, сразу же дешевеет сырье. …
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