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Пробитися крізь асфальт: як змінюється
український експорт
23.05.2018

Залежність України від зовнішньої торгівлі залишається
надзвичайно високою. Це проявляється не тільки в імпорті енергоресурсів,
техніки та споживчих товарів, а й в експорті товарів більшості галузей
українського виробництва.
Наступ за багатьма напрямами. Не лише металурги та машинобудівники чи
виробники зерна та олії, а й меблярі, деревообробники, підприємства легкої чи взуттєвої
промисловості половину, а то й більше своїх продажів здійснюють за кордон. Навіть для
тих, хто займається видобуванням каменю, піску та глини або виробництвом будівельних
матеріалів, частка експорту перевищує 33%. Третина українських кондитерських виробів,
майже 40% паперово-картонної чи гумової продукції спрямовуються на ринки інших країн.
Майже 90% вироблених у нас комплектуючих для автотранспортних засобів також іде на
експорт. Причому останнім часом коло експортно-орієнтованих секторів економіки
постійно розширюється в результаті приходу на український ринок транснаціональних
корпорацій або переорієнтуванням українських підприємств на зовнішній ринок дедалі
більшої частки виробництва. Щоб краще зрозуміти, куди рухається українська економіка та
які виклики можуть постати на тлі такої високої залежності нашої економіки від експорту
товарів до інших країн, слід проаналізувати його динаміку та тенденції. Коли придивитися
до змін товарної структури українського експорту за останні, скажімо, два роки, можна
чітко побачити ознаки живучості українського бізнесу. Постійні пошуки ним способів
«пробитися крізь асфальт» і зайняти ті ніші, які йому під силу зайняти в умовах відсутності
державної політики стимулювання економічного зростання та просування української
продукції на зовнішніх ринках. Понад те, простежується хоч і дуже повільна, надміру
еволюційна, однак усе ж таки тенденція до зменшення частки, а подекуди й загальних
обсягів експорту сировинних товарів і водночас зростання обсягів продукції з хоча б
незначно більшою доданою вартістю. Наприклад, якщо порівняти найновіші дані митної
статистики про вивіз з України товарів за січень - квітень 2018-го з показниками за той
самий період 2016-го, то виявляється, що постачання за кордон олії чи зерна за два роки
додало лише відповідно 25% і 15%, а експорт м’яса та живих тварин зріс майже вдвічі. На
78% збільшився експорт готових продуктів із м’яса та риби, який тепер вимірюється
десятками мільйонів гривень на місяць. Не дуже поступається за темпами зростання
експорту й інша продукція тваринництва, наприклад молокопродукти, яйця, мед. Зокрема,
найстрімкіше останніми роками зростав експорт вершкового масла. Майже подвоївся й
продаж за кордон напоїв. Більш як удвічі зріс експорт овочів (+108% за відповідний період),
на понад 75% - круп і борошна. Більш як на третину за минулі два роки зріс експорт
українських мила і мийних засобів, взуття, на понад 40% - виробів зі скла та кераміки, на
80% - меблів, на 60% - іграшок і спортивного інвентарю. На зовнішні ринки виходять
абсолютно неочікувані виробництва, як-от килимарство: експорт з України килимів зріс
майже втричі й за перші чотири місяці 2018-го перевищив 100 млн грн. Майже в півтора
раза збільшився продаж за кордон й електротехнічної продукції, подвоївся вивіз продукції
суднобудування. Українські постачальники адаптуються до нової реальності, шукають собі
місце на нових ринках.
Нова мапа експорту. Суттєві зміни відбулися і з географією українського експорту.
Якщо раніше основне питання лежало в площині вибору між ЄС та Росією і створеним нею
Митним союзом, то за останні роки ситуація змінилася докорінно. На тлі першості ринку ЄС
як умовної цілісності для збуту наших товарів (поставки нещодавно перевершили
показники 2013 року, навіть якщо їх тогочасний обсяг рахувати разом із тимчасово
окупованими територіями) увиразнюється дедалі більша географічна диверсифікація
українського експорту. Сьогодні на ринок жодної окремо взятої країни не постачається
навіть 8% експортованих з України товарів. Ринок Росії невпинно втрачає своє значення
для наших виробників, поволі наближаючись за своєю вагою до семи інших учасників групи
країн, які сукупно споживають більш як половину українського експорту товарів. Понад те,
як свідчать оперативні дані митної статистики за січень - квітень 2018 року, наш збут до
Польщі майже зрівнявся з поставками вітчизняних товарів до Росії - відповідно $1,1 та 1,2
млрд (або 7% та 7,7% загального обсягу). З невеликим відривом від них іде й третій за
обсягом ринок для українських товарів - Туреччина ($0,94 млрд та 6,1% сукупного обсягу).
Інші п’ять найбільших партнерів - Італія, Індія, Єгипет, Китай та Німеччина, до кожної з цих
країн спрямовується відповідно від 6% до 4% загального експорту українських товарів.
Водночас наш експорт до Польщі та Туреччини досить диверсифікований порівняно з
постачанням до більшості віддалених ринків, куди надходять переважно зерно, олія, метал
та руда. У поставках до Польщі чи Туреччини значною є частка й інших товарів. Окрім
електропроводки, якої з України до Польщі щомісяця постачається на 600–700 млн грн,
Польща сьогодні є основним ринком збуту для української меблевої промисловості
(наприклад, 55% експорту меблів для сидіння за січень - квітень 2018 року), причому
щомісячна виручка сягає 0,5 млрд грн. Туди ж активно збувається й продукція
деревообробки (62% ДСП на 130 млн грн щомісяця, 32% столярних і теслярських
будівельних деталей на понад 100 млн грн щомісяця) та труби (50% обсягу на суму понад
100 млн грн). На десятки мільйонів гривень щомісяця за кожною позицією постачається до
Польщі консервованих овочів та плодів, соків, кондитерських виробів, кондиціонерів,
пральних машин, сантехнічних виробів, керамічної плитки, одягу, взуття, шкіряної
продукції, паперово-картонної продукції, мила, косметичних препаратів. На турецький
ринок українські товари виходять доволі динамічно. Зокрема, якщо раніше туди збували
здебільшого металургійні напівфабрикати та сільськогосподарську сировину, чим
займалися переважно вітчизняні олігархи й транснаціональні трейдери, то останнім часом
стрімко набирають темпу й обсягів поставки інших українських товарів, зокрема і з вищою
часткою доданої вартості.
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Уже сьогодні до Туреччини постачається понад 40% усього експорту з України міндобрив, близько 20% - вершкового масла, цукру, 14% - продукції суднобудування, 16% комплектуючих для двигунів. Країна є одним із основних ринків збуту деревообробної
промисловості. За кожною із зазначених позицій експорт товарів до Туреччини забезпечує
нашим постачальникам десятки й навіть сотні мільйонів гривень щомісяця. Недавно стало
відомо, що Україна за підсумками роботи технічної місії головного директорату захисту та
контролю Міністерства сільського господарства Туреччини дістала право експортувати
яловичину на турецький ринок. Це може додати ще одну потужну статтю поставок на
ринок країни продукції, виробленої українським малим і середнім бізнесом. Стрімке
зростання ваги польського та турецького ринків збуту, які вже майже зрівнялися для
наших виробників із російським і цілком можуть незабаром його перевершити, з одного
боку, закономірне, а з другого - може мати суттєві ризики на довгострокову перспективу.
Поставки на ці два наймісткіші сусідні ринки є найпростішими для українського малого та
середнього бізнесу, особливо якщо порівнювати з віддаленими ринками в Азії, Африці чи
тим більше Америці. Недарма ж саме ці країни на початку 1990-х стали основними
партнерами так званої човникової торгівлі. Та й польські та турецькі компанії давно мають
інтерес до різних форм роботи й кооперації з українськими партнерами.
Небезпечні орієнтири. Водночас подальше надмірне фокусування українського
бізнесу, особливо малого та середнього, на торгівлі з Польщею й Туреччиною з часом може
породити небезпечну залежність, подібну до залежності від Росії, наслідки якої ми вже
тривалий час долаємо. Адже гегемоністські настрої, які набирають дедалі більших
масштабів в обох цих країнах, можуть штовхати їхнє керівництво до використання
потенційно великої залежності українських підприємців з метою тиску на Україну як в
економічних, так і в політичних питаннях. Тим більше що в обох випадках (і з Польщею, і з
Туреччиною) ми маємо й інші потенційні залежності. Наприклад, Польща не лише стрімко
наздоганяє Росію за обсягом виручки наших експортерів на її ринку, а й поволі відбирає в
неї першість за працевлаштуванням українських заробітчан. Дані польського центробанку
свідчать, що 2017 року українці в Польщі переказали до України €2,7 млрд, хоча 2016-го ця
сума була майже в півтора рази меншою. Враховуючи динаміку зростання, цього року
можна очікувати надходження від українських заробітчан у Польщі еквівалента більш як
100 млрд грн, що еквівалентно з виручкою експортерів українських товарів до цієї сусідньої
країни. Крім того, у разі реалізації Росією обхідних потоків і припинення транзиту достатніх
для організації реверсу обсягів транзиту газу українською ГТС саме Польща може
виявитися однією з основних альтернатив постачання блакитного палива українським
споживачам, адже має вже діючий потужний термінал скрапленого газу на Балтиці й
готується отримувати газ із Норвегії підводним газопроводом на кшталт російського
«Північного потоку». Своєю чергою, Туреччина окрім великої ваги в експорті товарів з
України та можливості відігравати роль ще одного альтернативного хабу блакитного
палива, з якого наша країна змогла б компенсувати його дефіцит у разі припинення
великого російського транзиту українською ГТС, має фактично монопольний контроль над
транспортуванням українського експорту та значної частини імпорту. Річ у тім, що левова
частка таких основних продуктів українського експорту, як зерно, соя, олія, руда та
металопродукція, а також значна частина іншої постачається на зовнішні ринки морським
транспортом, який проходить турецькі протоки Босфор і Дарданелли, без чого не може
потрапити в Середземне море й далі у відкритий океан. У минулому контроль на цими
протоками був одним із основних джерел могутності й багатства Османської імперії та її
попередниці Візантійської імперії. Проте, оскільки система міжнародних домовленостей,
укладених у ХХ столітті, позбавила Туреччину можливості користуватися цією перевагою,
нинішня тамтешня еліта активно просуває проект побудови Стамбульського каналу рукотворної альтернативи Босфору територією європейської частини Туреччини, яка
відтак перебуватиме під повною юрисдикцією Анкари. Натомість судноплавство через
Босфор під різними приводами має бути мінімізоване. Цей проект уже став турецьким
довгобудом, однак, як і обхідні потоки Росії, за певний час таки може бути реалізований,
поставивши левову частку зовнішньої торгівлі України, яка зараз відбувається через
чорноморські та азовські порти, у залежність від доброї волі та умов Туреччини. Зростання
поставок українських товарів до Польщі вже викликає нарікання тамтешнього бізнесу.
Зокрема, за повідомленням ЗМІ, під час цьогорічного форуму «Європа - Україна» віцепрезидент українсько-польської торгової палати Ельжбета Бодьо повідомила, що серед
польського агробізнесу лунають вимоги вжити спеціальних обмежувальних заходів щодо
українських постачальників. Імовірно, йдеться лише про перші сигнали. Зважаючи на
сумний досвід протистояння на історично-ідеологічному ґрунті протягом останніх років, не
можна виключати, що тема торговельних воєн, як і використання двосторонньої торгівлі як
інструмента «виховання» Києва, може стати фактором тиску на Україну. У цій ситуації на
тлі надмірної зосередженості українського бізнесу на польському ринку наша країна може
виявитися набагато вразливішою. Присутність українських виробників на найближчих
містких ринках можна й потрібно нарощувати. Однак не слід забувати, що і Анкара, і
Варшава, нехай і не так фанатично, як Москва, можуть виявити схильність до використання
торговельно-економічної й транспортної залежності України у власних геополітичних
амбіціях. Тому треба бути обережними та диверсифікувати ринки й транспортні коридори,
а також у зародку придушувати будь-які спроби двох нових найбільших торговельних
партнерів використовувати своє економічне чи транспортне значення для України з метою
політичного впливу. Ключову роль тут має відігравати держава, від якої залежить, чи
зможе український малий та середній бізнес не зациклюватися на ринках сусідніх країн і чи
матиме інструменти, підтримку та необхідну інфраструктуру для виходу й на ринки
віддалених країн Азії, Африки та навіть Західної Європи. Адже наразі товари туди
постачають переважно великі українські компанії або транснаціональні трейдери. Саме
відкриття віддалених ринків та спрямування туди значних обсягів продукції малих та
середніх українських підприємств можуть і повинні запобігти потраплянню України в
залежність від двох інших великих сусідніх країн, кожна з яких має геополітичні амбіції на
лідерство в регіоні.
Читати повністю >>>

© Олександр Крамар

За матеріалами tyzhden.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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 КЕРІВНИЦТВО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Вступ до НАТО і в ЄС для України є
ключовими пріоритетами
26.05.2018

В рамках візиту до м.Тбілісі Голова Верховної Ради України
А.В.Парубій взяв участь в урочистій церемонії, присвяченій 100річчю Першої Демократичної Республіки Грузії та виступив на
круглому столі «Співпраця задля процвітання - стратегія наступного
століття» в м.Тбілісі, присвяченому посиленню співпраці між
А.ПАРУБІЙ
країнами на міжпарламентському рівні.
Голова Верховної Ради наголосив на тому, наскільки близька історія України і Грузії,
адже і Україна цього року відзначає 100-ліття, і Грузія. Він уточнив, що у той період Україна
фактично була однією із перших держав на території царської Росії, яка проголосила
незалежність 22 січня. «Швидше від нас тільки Фінляндія, а потім вже і країни Балтії і
Грузія, - додав він. - І в той же період, у той же рік були встановлені дипломатичні
відносини між нашими державами, і ми спільно воювали проти російського агресора, так
само, як воюємо сьогодні». Голова Парламенту розповів, що сьогодні згадували з
грузинськими колегами 2008 рік, коли розпочалася російська агресія на території Грузії. За
його словами, він тоді приїжджав в Горі, в Грузію, і був пліч-о-пліч з грузинськими друзями
у той період, і тоді ще наголошував на тому, що якщо не буде жорсткої реакції світу, Путін
піде далі. «І сьогодні, коли була дуже представницька конференція і Президентів, і Голів
Парламентів Європи, ми нагадували, що відсутність тоді жорсткої реакції цивілізованого
світу ще більше заохотило Путіна до агресивних дій. І вже в 2014 році наступним кроком
була вже агресія Російської Федерації щодо України», - підкреслив Голова Українського
парламенту. А.Парубій зазначив, що під час круглого столу сьогодні проговорювали більш
тісні формати співпраці між країнами. Він нагадав, що 9 червня у Києві відбудеться велика
конференція, форум за участю спікерів Грузії, Молдови, України, де має бути проголошено
початок створення Міжпарламентської асамблеї Україна-Молдова-Грузія. На цю
конференцію запрошені також делегації з Польщі та Литви. «Наші три держави мають
спільне те, що частина їхньої території окупована, - це, очевидно, найбільш ключове
питання поміж нашими трьома країнами, - сказав Голова Верховної Ради і підкреслив. - Це
ті питання, які поєднують нас в спільній боротьбі і у захисті всього цивілізованого світу.
Фактично, це було головною темою нашої розмови». Голова парламенту наголосив, що
Україна має дуже плідну співпрацю у Міжпарламентській асамблеї Україна-Польща-Литва, і
дуже багато ідей по підтримці України напрацьовувались саме на цьому майданчику. І зараз
створення МПА Україна-Молдова Грузія, на його переконання, «вже на південь продовжує
ту нашу вісь співпраці між Балтійським і Чорним морями». Голова Верховної Ради
повідомив, що ще однією темою, яку проговорювали на круглому столі, - було виконання
програми «Східне партнерство», «адже Україна, Грузія і Молдова виконують програму
«Східне партнерство» на шляху до ЄС». «Для нас вступ в НАТО і в ЄС - як для України, так і
для Грузії, - є ключовими пріоритетами. Виконання цієї Програми, спільних реформ, - а для
нас дуже важливо, бо наші реформи дуже подібні, - щоби ми були в координації під час
проведення тих реформ, - для нас дуже важливо якнайшвидше добитися, коли ми зможемо
стати повноцінними членами ЄС», - наголосив Голова Парламенту. ...
Читати повністю >>>

Читайте також: Результати моніторингу
відкритості роботи комітетів ВРУ >>>

За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ
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Ми всі разом маємо рухатися в Європу кожного дня –
Президент привітав з Днем Європи

НА ПОЧАТОК

:: ВЛАДА

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною
Порошенко у Вінниці взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня
Європи в Україні. Глава держави привітав жителів Вінниці та всю
Україну зі святом. Звертаючись до присутніх на площі гостей міста та
вінничан, Президент нагадав, що 15 років тому в Україні була
П.ПОРОШЕНКО
запроваджена традиція святкування у травні Дня Європи.
«Одинадцять років тому ми з вами започаткували і зробили Вінницю європейською
столицею України. Бо так, як у Вінниці святкували День Європи, не святкували ніде», зауважив Глава держави. «Сюди до нас приїздили європейські гості, тут було найбільш
яскраве свято. І я можу наголосити, що вже багато років Вінниця є найбільш європейським
містом України»,- додав він. Президент зауважив, що сьогодні у Вінниці на святкування Дня
Європи прийшли тисячі молодих людей, які точно будуть жити в Україні – державі ЄС. «Я
твердо вірю у близьке європейське майбутнє України», - наголосив Президент. «Кожен має
робити свою справу. Влада має служити народу. Суди мають відновлювати справедливість і
гарантувати правду людям. Молодь має бути рушійною силою нашого руху вперед.
Неурядові організації мають мотивувати владу і берегти українську правду і українську
свідомість. Спортсмени мають завойовувати славу на спортивних майданчиках. Армія –
боронити українську землю. А ми всі разом – рухатися в Європу. І не лише в День Європи, а
кожного дня», - сказав Петро Порошенко. Президент зазначив, що за 4 роки в країні
відбулися надзвичайні зміни, Україна дуже наблизилася до Європи, особливо за останній
рік. «Цей останній рік також був особливим. Саме за останній рік, 1 вересня 2017 року
вступила в силу, ратифікована всіма 28 країнами-членами ЄС, всупереч перешкоджанням
країни-агресора Російської Федерації, Угода про асоціацію з ЄС», - наголосив він. «Те, про що
мріяли мільйони українців, нарешті ми втілили в життя»,- зазначив Петро Порошенко.
Президент також нагадав, що 11 червня минулого року «Європа відкрила двері для
українців, започаткувавши безвізовий режим, задля якого ми провели понад 144 реформи».
За його словами, поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі відкрила двері в Європу
для українських виробників, темпи зростання українського експорту в Європу в 2017 році
складають майже 30%, а за перший квартал цього року ще 22%. Він зауважив: «Згадайте,
коли нас лякали, що Україна стане на коліна, коли Росія, країна-агресор, закриє свої ринки
для українських виробників і Україна розколеться». ...
Читати повністю >>>

Читайте також: Адміністрація Президента
надала відповіді на понад 19 тис. запитів >>>

За матеріалами president.gov.ua
Україна сьогодні у незрівнянно кращому стані, ніж була
чотири роки тому. І ми продовжуємо рух
25.05.2018

Президент Петро Порошенко під час засідання Національної
інвестиційної Ради наголосив, що за останні чотири роки Україна
змінилася, і проведення реформ буде продовжено.
Петро Порошенко зауважив, що в цей день чотири роки тому, 25 травня, українці
обрали його Президентом. Тоді, атакована Росією, Україна практично не мала жодних
Збройних Сил, а економіка ще до Революції гідності увійшла в глибоке піке. «Збройна
агресія РФ, анексія нею Криму та окупація внаслідок агресії частини Донбасу призвели до
втрати приблизно чверті промислового потенціалу України. Металургійна промисловість
Донбасу, хімічна промисловість, машинобудівна промисловість, паливна і вугільна
промисловість опинилася під окупацією агресора. І ми мусили робити рішучі кроки з
урахуванням результатів агресії. Це, безумовно, спричинило ланцюгову реакцію, яка
зачепила всі вітчизняні підприємства», - зазначив Глава держави, нагадавши про закриття
країною-агресором Росією свого ринку та блокаду українського транзиту в треті країни.
«Безумовно, що такий удар не міг не підірвати курс національної валюти, не міг не
пришпорити інфляцію, не міг не знизити кардинально рівень життя. Друзі, нам
стовідсотково пророкували дефолт, розпад країни. Словом – національну катастрофу і
небуття. Але Україна вижила, піднялася і твердо рушила вперед», - наголосив Глава
держави. Президент нагадав, що було ухвалено чимало непростих, але вкрай необхідних
рішень, запроваджено часом болісні реформи. У 2014 році вдалося зупинити ворога і
звільнили дві третини окупованого Донбасу, у 2015 році було створено нові Збройні Сили,
протягом 2016 року відновлено процес економічного зростання, минулого року
забезпечено безвіз і вступ у дію ратифікованої Угоди про асоціацію з Євросоюзом. «І зараз те, про що я хочу поговорити, - має йти мова про масштабне оновлення країни і про перехід
від стабілізації до етапу потужного динамічного економічного розвитку», - наголосив він.
«Безумовно, я абсолютно чітко розумію, що перед нами все ще безліч проблем, які
належить вирішити. І чимало викликів, на які ми лише «намацуємо» відповіді. Але
найважче у нас точно позаду. Україна сьогодні у незрівнянно кращому стані, ніж була
чотири роки тому. Варто лише згадати і порівняти», - підкреслив Петро Порошенко. Глава
держави зауважив, що згідно інтерактивного голосування компаній-членів Американської
торговельної палати в Україні минулого року бізнеси розширилися у 64% компаній, а
поточного року на зростання розраховують вже 83% представлених американських
компаній. «Ці кількісні показники краще за будь-які виступи чи емоції описують якість
змін, що відбуваються в країні. Сухі цифри переконливіші за бурхливі емоції», - зауважив
Президент. За його словами, ВВП України зростає дев'ятий квартал поспіль і поступово
темпи зростання підвищуються, хоча до цього з 2012 року було чотирнадцять кварталів
падіння. «Найважчими були чотирнадцятий та п’ятнадцятий роки, коли ВВП після
російської агресії пішов у мінус відповідно майже на 7 та 10 %. Але зростання за минулий
рік склало 2,5%, а цього року очікується на рівні 3%. Дев’ять кварталів — це точно сталий
тренд», - підкреслив Петро Порошенко, додавши, що на найближчі роки прогнозується
позитивна динаміка. При цьому Глава держави наголосив, що такі темпи не задовольняють:
«Ми повинні зростати темпами вищими, ніж світова економіка в середньому. Впевнений, ми
з цим впораємося і завдяки успіхам системних реформ, і завдяки вашій активній
інвестиційній політиці». Президент підкреслив, що Україна розраховує на інвестиції,
зауваживши, що на сьогоднішньому засіданні Національної інвестиційної ради присутні
люди, сумарна капіталізація компаній яких становить більше як 900 мільярдів доларів.
«Майже трильйон. Можете собі уявити. Я думаю цей стіл — зараз найдорожчий у світі», додав Глава держави. Президент нагадав, що за останні 4 роки вдалося скоротити дефіцит
державного бюджету, було очищено і оздоровлено банківський сектор, стабілізувати курс
національної валюти, зменшити рівень інфляції, збільшити золотовалютні резерви з 5
млрд доларів у 2014-му на початку 2015 року до 18 млрд доларів у цьому році. «За ці
чотири роки золотовалютні резерви зросли майже в три з половиною рази. Це відповідь де кошти МВФ. Кошти МВФ дбайливо зберігаються в золотовалютних резервах держави», зауважив Президент . …
Читати повністю >>>
Читайте також: Президент Петро Порошенко
закликав бізнес інвестувати в Україну >>>
За матеріалами president.gov.ua

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

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

Санкційна політика проти агресора має
посилюватися, – Глава Уряду

Детінізація економіки та гнучкий ринок праці
сприятиме скороченню міграції

29.05.2018

22.05.2018

Детінізація економіки та формування гнучкого ринку праці з
урахуванням потреб роботодавців та можливостей працівників
сприятиме скороченню міграції з України і дозволить в
В.ГРОЙСМАН
середньостроковій перспективі навіть залучати фахівців у нашу
державу. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Як зазначив Глава Уряду під час спеціальної наради за участю керівництва
Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, інших уповноважений органів та
експертів – економістів, проблема міграції кадрів з України існує. Щоправда, формувалася
вона десятиліттями, і не вирішувалася так само тривалий час. «Наслідки відчуваються
сьогодні. Українські підприємці вже зараз говорять, що не вистачає кваліфікованих кадрів»,
- сказав Володимир Гройсман. При цьому, як відзначали учасники наради, знайти роботу за
кордоном відповідно кваліфікації – вкрай важко. За даними Держстату, наведеними під час
наради, лише 26,8% трудових мігрантів працювали за кордоном згідно з отриманою
кваліфікацією, 36% - працювали на роботах, що не потребували кваліфікації, майже 30%
працювали в зовсім іншій сфері – не за професією взагалі. Чоловіки, а вони найчастіше
виїжджають за кордон у пошуках роботи, найбільше задіяні у будівельних роботах, жінки –
як домашні робітниці. Значна частина трудових мігрантів зайнята в сільському
господарстві, передусім, в сезонних роботах. Як наголосив Прем’єр-міністр, один із способів
вирішити проблему – готувати фахівців відповідно до вимог та очікувань роботодавців і
забезпечити гідну оплату праці. «Міграція – характерна не тільки для України. Люди
виїжджають в інші країни - де вища заробітна плата і стандарти життя, - зазначив Глава
Уряду. - Якщо буде зростати заробітна плата в Україні, люди будуть більше розглядати
можливість, щоб жити у своїй рідній країні. Нам потрібно знайти заходи, які дозволять
бізнесу знайти робітників, а українським робітникам – знайти гідні робочі місця». Учасники
наради відзначили, що в контексті зменшення міграції Україні потрібно діяти одразу за
декількома напрямками. Ключовий з них – реалізація реформ і пожвавлення економічної
активності. Це сприятиме створенню умов праці, формуванню мотивації повернутися в
Україну, залишитися тут і працювати на благо своєї держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Глава Уряду: Вигодонабувачем всіх реформ в Україні
має стати громадянин
22.05.2018

Всі реформи і зміни в Україні мають проводитися виключно в
інтересах громадян і з огляду на їх потреби. Таку політику мають
сповідувати не тільки в столиці, а й в регіонах, сказав Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман.
Під час засідання Правління Асоціації міст України, він наголосив, що всі ми
прагнемо зробити Україну сильною. «Але вона буде сильною тоді, коли люди будуть
відчувати задоволення своїх потреб. Вигодонабувачем всіх реформ і змін має стати
громадянин. Байдуже – живе він в Києві чи в Херсонській області, - додав Глава Уряду. –
Саме тому важливо, як організована робота на місцях». Він звернув увагу: завдяки
бюджетним субвенціям, завдяки децентралізації в міських бюджетах залишаються суттєві
ресурси. Їх ефективне використання – відповідальність місцевої влади. Як підкреслив Глава
Уряду, Кабінет Міністрів зі свого боку готовий піти назустріч регіонам - як з огляду на
виділення коштів для вирішення регіональних проблем, так і з огляду, приміром, на
методику розподілу та перерозподілу субвенцій. Але адресність має стати основою такого
розподілення. «Що було раніше з медичною субвенцією, наприклад? Ми виділяли кошти на
ліжко-місця. А що робили керівники лікарень? Малювали статистику заповнюваності цих
ліжко-місць. Все ніби добре, але ми змінюємо цю систему. І добре, що робимо це в рамках
децентралізації, яка також дає додатковий ресурс місцевій владі», - сказав Володимир
Гройсман. Так само, за словами Прем’єр-міністра, розподілятимуться кошти на дорожні
роботи. Глава Уряду дав доручення членам Уряду проговорити з Правлінням Асоціації міст
кількість дорожніх проектів та строки їх виконання. І з огляду на це виділити кошти.
Окрему увагу Глава Уряду звернув на підготовку до монетизації субсидій. «Треба
завершувати процес встановлення лічильників. Швидше рухатися і на 26-му році
незалежності нарешті визначитися: хто, як і скільки споживає», - зазначив Прем’єр-міністр.
На його думку, ключовим принципом роботи має стати спільна відповідальність за процеси
в державі – як на центральному рівні, так і на місцях.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Глибина співпраці України та ЄС має відповідати
амбітній програмі реформ
24.05.2018

Глибина співпраці України та ЄС в усіх аспектах, в тому числі
макрофінансовому, має відповідати амбітній програмі реформ. Про це
йшлося під час зустрічі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з
Президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером.
Співрозмовники погодилися, що економічний розвиток, який вже демонструє
Україна, вимагає зміни формату співпраці в бік її довготривалості. При цьому виконання
Угоди про асоціацію з ЄС є незмінним орієнтиром і фундаментом роботи. «Україна
продовжує амбітну програму реформ. Її пріоритет - прискорення економічного зростання,
нарощення залучення іноземних інвестицій в економіку, - сказав Володимир Гройсман. Підтримка України з боку ЄС є надзвичайно важливою для нас. І не тільки на
двосторонньому рівні. В ході дискусій в рамках Великої Сімки ми також розраховуємо на
підтримку наших ініціатив». Сторони також обговорили безпекові питання, збереження
санкційної політики Євросоюзу проти Росії, як держави-агресора, до повного виконання
Мінських угод, а також напрацювання спільної позиції в енергетичних питаннях з огляду на
перспективи будівництва російського газопроводу «Північний потік - 2». Відзначимо,
виконання положень Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також
курс на поглиблену євроінтеграцію став ключовим орієнтиром роботи Уряду та складовою
реформ в Україні. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час
зустрічі з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Зустріч відбулася в рамках
робочого візиту Володимира Гройсмана до Брюсселя. Глава Уряду відзначив, що план
реформ Кабінету Міністрів був і залишається вельми амбітним. І значна частина цього
плану вже втілюється в життя. Інновації запроваджуються в освіті, медицині, пенсійній
системі. На часі – залучення інвестицій в державний сектор, модернізація системи
управління державним майном, продовження децентралізації в бік більшої свободи та
відповідальності регіонів. Так само на порядку денному – антикорупційні ініціативи,
передусім в контексті ухвалення та реалізації проекту закону про Антикорупційний суд.
Нагадаємо, Європейський Союз вітає досягнення України на шляху імплементації Угоди про
Асоціацію з ЄС та запровадження необхідних реформ. Про це сказав Європейський комісар з
питань політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган під час зустрічі з
Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Санкційна політика проти країни – агресора, започаткована у
відповідь на військовий захват української території, має посилюватися.
Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час
зустрічі з іноземними ЗМІ в Києві.
«Треба продовжувати санкції. Їх вводили, як покарання за агресію. Тож їх треба
посилювати, аби ціна Росії за варварство і вбивство була високою. Я за те, аби Росія
повернулася в межі кордонів і сконцентрувалася на своїх проблемах – не за рахунок інших
держав, - сказав Володимир Гройсман. - У багатьох столицях світу сьогодні треба запитати –
а хто наступний?». Прем’єр-міністр підкреслив, що Україна ніколи не була ворогом Росії, але
«Росія стала ворогом демократичного світу, в тому числі України». Наші воїни, підкреслив
Глава Уряду, борються за інші країни – Східної Європи, Балтії, які дуже близько
розташовані. Він також порадив політикам, які вірять у добрі відносини з Росією,
подивитися на досвід України і відповісти собі на питання, «коли дружба переросте в
агресію і якою буде форма цієї агресії». «Вони (росіяни) обстрілюють наші території з нашої
ж (окупованої) території. Ключове питання до Росії – вони ввели війська, увійшли в наш
дім, вони мають вийти», - сказав Володимир Гройсман. Відзначимо, Уряд України
впроваджує масштабний план реформ, який дозволяє підвищувати соціальні стандарти,
зміцнювати промисловий потенціал і вирішувати низку серйозних проблем, які раніше
гальмували розвиток підприємництва. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман під час засідання Національної інвестиційної Ради України. «Ми забезпечили
стале економічне зростання. За підсумками 1 кварталу маємо (зростання) в 3,1%. І сьогодні
нам дуже необхідні інвестиції. Вони мають бути успішними, оскільки успіх інвесторів – це
успіх держави, а отже й успіх громадян», - наголосив Володимир Гройсман. Глава Уряду
підкреслив, що поле для інвестування – велике. І воно не обмежується лише приватним
сектором. Інвестиції в державний сектор – так само важливі. Тим більше, що в Україні
сформоване потужне прогресивне законодавство, яке може забезпечити цей процес. «Ми
також розуміємо, що сучасна економіка потребує нової якості і кваліфікації кадрів. Тому
почали проводити соціальні реформи, які роблять нашу державу сильнішою», - додав
Прем’єр-міністр. Він згадав кроки щодо реформування судової гілки влади в контексті
захисту прав інвесторів, а також формування інституційної вертикалі органів допомоги
інвесторам. Не менш суттєвими є досягнення на міжнародній арені – передусім, щодо
формування зон вільної торгівлі з різними країнами та регіонами. «Я оптимістично
дивлюся на перспективи зростання України, - сказав Володимир Гройсман. - Ми готові
працювати в режимі «24\7» і допомагати успіху інвесторів».
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 СЕКРЕТАРІАТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 МІНІСТР КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

Без зміни моделі адміністративного управління ми не можемо
говорити про євроінтеграцію України
01.06.2018

Система адміністративного управління в Україні має бути якісно
змінена, і в цьому питанні європейські партнери висловлюють
підтримку та очікують її апгрейду. Про це повідомив Міністр Кабінету
О.САЄНКО
Міністрів України, голова Офісу реформ КМУ Олександр Саєнко.
«Реформа державного управління – комплексна і складна. По суті Уряд, міністерства
змінюють самі себе. І ми бачимо, що реформи відбуваються швидко, коли є запит
суспільства на позитивні зміни. Так відбувається реформа державних закупівель, охорони
здоров'я й інші. Такий запит маємо і в реформі державного управління», - зазначив
Олександр Саєнко за підсумками стратегічної сесії «Реформа державного управління:
спроможні міністерства», на якій 31 травня зібрались понад 120 нових державних
службовців, обраних за оновленою конкурсною процедурою до нових директоратів
міністерств, представники Уряду, громадськості та міжнародних організацій і проектів.
Учасники стратегічної сесії зосередилися на ключових складових реформи державного
управління - структури, процеси та люди. Державні службовці, представники Офісу реформ
КМУ та команд підтримки реформ, українські й міжнародні експерти обговорювали
ключові виклики та етапи реорганізації міністерств, нову конкурсну процедуру, що
дозволяє залучати найкращих фахівців на державну службу, нову якість урядових рішень та
формування культури державного управління. «Мені дуже приємно бачити нові обличчя. Я
щиро переконаний, що без зміни моделі адміністративного управління ми не можемо
говорити про інтеграцію України до європейського співтовариства, про демократичну
державу, де панує принцип верховенства права. Після отримання незалежності
пострадянська система управління в Україні не була трансформована. Тому сьогодні ми
говоримо не тільки про реформу державної служби, ми говоримо про необхідність
конституційних змін, реформу децентралізації, системи органів управління. Я впевнений,
що правильний фокус, правильна комунікація і лідерство, які вже працюють у міністерствах
- це запорука успіху реформи державного управління», - наголосив Олександр Саєнко. Як
підкреслив у свою чергу керівник програм співробітництва ЄС в Україні Берендт де Гроот,
був період, коли було помітне відставання, але зараз реформа набрала обертів. ...
Читати повністю >>>
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Україна приєдналась до Метричної
конвенції 1875 року

Уряд підтримав 477 проектів регіонального розвитку, що
фінансуватимуться ДФРР у 2018 році
23.05.2018

Наразі затверджено 477 проектів на загальну суму понад 4 млрд
гривень. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.
«Ці кошти будуть спрямовані на будівництво в регіонах дитсадків, шкіл, медичних
закладів, розвиток спортивної інфраструктури, відновлення мостової та дорожньої інфраструктури, об’єктів водопостачання та водовідведення, проведення термомодернізації
тощо. Переважна більшість проектів буде завершена у 2018 р.», - наголосив Геннадій Зубко,
коментуючи прийняття відповідного проекту розпорядження. За кошти ДФРР в регіонах
буде реалізовано 80 об’єктів освіти (загальноосвітні школи, дитячі садочки) на суму - 1,3
млрд грн, 95 об’єктів охорони здоров’я та соціального захисту населення - 804 млн грн, 78
об’єктів спорту - 740 млн грн, 36 об’єктів водопостачання та водовідведення - 200 млн грн,
25 об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури - 334 млн грн, 26 об’єкти культури –
397 млн грн. До розпорядження щодо фінансування за рахунок ДФРР включено проекти, які
були надані на розгляд Вінницькою, Волинською, Дніпропетровською, Донецькою, Житомирською, Закарпатською, Запорізькою, Івано-Франківською, Київською, Кіровоградською,
Луганською, Львівською, Миколаївською, Одеською, Полтавською, Рівненською, Сумською,
Тернопільською, Харківською, Херсонською, Хмельницькою, Черкаською, Чернівецькою,
Чернігівською обласними та Київською міською держадміністраціями. Нагадаємо, що
загальний обсяг фінансування ДФРР на 2018 рік становить 6 млрд гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

23.05.2018

Верховна Рада постановила приєднатися до Метричної конвенції,
заснованої 1875 року в Парижі. Членство у Міжнародному бюро з мір та ваг
дозволить Україні користуватися розширеними правами.
Законопроект №0181 підтримали 232 народних депутатів. Метричною конвенцією
засновано Міжнародне бюро з мір та ваг (ВІРМ), до основних завдань якого віднесено
розроблення і підтримка міжнародних еталонів одиниць вимірювання Міжнародної
системи одиниць (SI). На сьогодні учасниками Метричної конвенції є 58 держав. 43 держави
беруть участь у Генеральній конференції з мір та ваг (CGPM) у статусі асоційованих
учасників, в тому числі Україна з 2002 року. Прийняття закону дозволить Україні набути
членство у BIPM та користуватися правами повноправного члена BIPM. Зокрема, Україна
зможе голосувати на засіданнях CGPM та брати участь у роботі консультативних комітетів,
що створюються СІРМ (наразі Україна не має права голосу на засіданнях CGPM та не може
брати участь в роботі консультативних комітетів). Також Україна зможе придбати
відкалібрований платино-іридієвий еталон кілограму за ціною собівартості (є актуальним
для України, оскільки на сьогодні Україна має еталон кілограму із нержавіючої сталі
нижчого рівня). Також Україна зможе користуватися послугами з калібрування
національних еталонів, які є недоступними для асоційованих учасників. У 2017 році внесок
України до BIPM як асоційованого учасника CGPM становив 50 763 євро, тобто 90% суми
внеску України як повноправного члена ВІРМ. …
Читати повністю >>>
За матеріалами dt.ua
 МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
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Власні доходи Пенсійного фонду
зросли на 32%

Порошенко підписав указ про остаточне припинення участі
України у статутних органах СНД

30.05.2018

За даними Пенсійного фонду, його власні доходи в І кварталі
порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 32,2% і
становили 44,26 млрд грн, пише УНІАН.
Фонд зазначив, що був проведений перерахунок пенсій військовослужбовцям на
підставі довідок, виданих уповноваженими органами міністерств і відомств. «Виплату
перерахованих пенсій з січня 2018 року забезпечено в березні-квітні поточного року. З
травня 2018 року виплату пенсій вказаним пенсіонерам проведено в нових розмірах», йдеться в повідомленні. За даними ПФУ, на виплату пенсій військовослужбовцям у січніквітні додатково спрямовано 2,7 млрд грн. Сума виплат Пенсійного фонду за 2017 рік
становила 291,5 млрд грн (з урахуванням проведеної в грудні 2017 року виплати пенсій
січня 2018 року в сумі 10,0 млрд грн), що на 13%, або 38,1 млрд грн більше, ніж за 2016 рік.
У січні Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2018 рік, в якому враховані
асигнування з держбюджету (для покриття дефіциту) на 139,3 млрд грн. Загальний обсяг
дохідної частини бюджету визначено в сумі 353,6 млрд грн, загальний обсяг видаткової
частини – в сумі 345,8 млрд грн. Раніше НБУ вказував на ризик збільшення дефіциту
Пенсійного фонду у зв’язку з підвищенням у жовтні-2017 мінімальної пенсії за віком та
осучаснення пенсій, що призвело до збільшення щомісячних витрат на пенсійні виплати на
суму близько 7 млрд грн. «Приросту фонду зарплат та пов’язаного зростання ЄСВ може не
вистачити, щоб надходження до ПФУ зростали очікуваними темпами, а дефіцит фонду
скорочувався», - констатували в НБУ.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

19.05.2018

Президент України підписав указ, яким увів в дію рішення Ради
національної безпеки і оборони України про остаточне припинення участі
України у роботі статутних органів Співдружності незалежних держав (СНД).
«Нам там немає більше що робити. Ми рухаємося разом в Європу», – наголосив глава
держави. Про те, що Україна припиняє участь у координаційних органах Співдружності
незалежних держав, Петро Порошенко заявляв 2 травня. Тоді він заявив: «Ми будемо
звертатися до парламенту щодо скасування угоди про участь України в координаційних
органах СНД, яка була ратифікована парламентом, низки інших угод, які не мають більше
сенсу для України». Крім того, президент тоді доручив міністру закордонних справ Павлу
Климкіну внести пропозиції про відкликання всіх українських представників з
координаційних органів СНД, які перебувають у Мінську. Україна не є державою-членом
СНД (Співдружність незалежних держав – організація, яка складається з деяких колишніх
радянських республік), має статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД. Після
того, як СНД усунулася від схвалення політичних рішень щодо анексії Криму, з квітня 2014
року співпраця України в рамках СНД зведена до мінімуму. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
 ЄВРОПА
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КОЛЕГІАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Рахункова палата звітує про порушення у виділенні коштів
з резервного фонду держбюджету
30.05.2018

Рахунковою палатою проведено аудит ефективності використання
коштів резервного фонду державного бюджету у 2017 році, який є
джерелом непередбачених видатків непостійного характеру.
Встановлено, що у 2017 р. при виділенні коштів з резервного фонду державного
бюджету допущено порушень, пов’язаних із недотриманням процедур щодо підготовки
проектів рішень Кабінету Міністрів України про виділення коштів, на загальну суму 815
млн грн (58% загального їх обсягу). На думку аудиторів, це стало можливим через
несвоєчасне та необґрунтоване прийняття управлінських рішень учасниками бюджетного
процесу (Кабінетом Міністрів, Мінекономрозвитку, Мінрегіоном, ДСНС, іншими) та
недостатність підстав для виділення коштів фонду. Зокрема, на реалізацію заходів, які
могли виконуватись у плановому порядку, минулого року з резервного фонду державного
бюджету спрямовано майже 114 млн грн (8 % розподіленого обсягу), що є недотриманням
вимог Бюджетного кодексу України. За оцінкою аудиторів, неналежні управлінські рішення
та організаційні прорахунки окремих учасників бюджетного процесу під час операцій з
коштами фонду призвели до їх неефективного управління на суму майже 272 млн грн (19,4
% обсягу). Ці кошти як невикористані повернено до бюджету. При цьому учасниками
бюджетного процесу не забезпечено законного використання 61 млн грн і ефективного
використання 55 млн гривень. Це свідчить про неналежний внутрішній контроль з боку
головних розпорядників коштів резервного фонду. Аудитори Рахункової палати звернули
увагу і на відволікання бюджетних коштів резервного фонду в прострочену дебіторську
заборгованість. Вона виникла в попередні періоди іна початок 2018 року сягала 460 млн
грн(32,7 % виділеного у 2017 році обсягу коштів). Стягнення дебіторської заборгованості в
судовому порядку триває роками, при цьому ризики втрати бюджетних коштів зростають
щороку. Значними є й обсяги кредиторської заборгованості за заходами, які фінансувалися
за рахунок коштів фонду в попередні періоди. На початок поточного року вона становила
84 млн грн. Необхідно зазначити що під час аудиту було повернено до державного
бюджету 1,3 млн грн та усунено недоліків на загальну суму 32,5 тис. гривень. На підставі
висновків, зроблених за результатами аудиту, Рахункова палата запропонувала Кабінету
Міністрів України: забезпечувати підготовку та прийняття рішень про виділення коштів з
резервного фонду державного бюджету відповідно до власного регламенту та порядку
використання коштів фонду; удосконалити ряд законодавчих і нормативно-правових актів;
посилити контроль за використанням коштів фонду, у тому числі шляхом притягнення до
відповідальності посадових осіб, які не дотримуються вимог чинного законодавства.
Читати повністю >>>
За матеріалами socportal.info

Послы ЕС одобрили предоставлении Украине €1 млрд
макрофинансовой помощи
29.05.2018

Послы Европейского Союза одобрили соглашение с Европейским
парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины в
размере 1 млрд евро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.
"29 мая 2018 года послы ЕС одобрили от имени Совета соглашение с Европейским
парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины. Еще 1 млрд евро
займов будут покрывать потребности Украины в финансировании в течение двух с
половиной лет", - сказано в нем. Отмечается, что указанные средства будут поддерживать
экономическую стабилизацию и программу структурных реформ, дополняя ресурсы,
предоставляемые МВФ и другими донорами. В нем также сказано, что МВФ определил
дефицит финансирования в размере 4,5 млрд долларов на 2018 и 2019 г. Сообщается, что
макрофинансовая помощь является исключительной формой финпомощи, которую ЕС
распространяет на страны-партнеры, имеющие трудности с платежным балансом.
Дальнейшие выплаты будут обусловлены тем, что Украина будет уважать демократиические механизмы и верховенство закона и гарантировать уважение прав человека. В
сообщении не уточняется, какие именно будут условия для получения Украиной финпомощи, однако говорится, что они будут установлены в меморандуме о взаимопонимании
между Украиной и Еврокомиссией. Еврокомиссия будет нести ответственность за
предоставление макроэкономической помощи, и вместе с Европейской службой внешних
действий будет следить за выполнением условий. Кроме того, говорится, что дальнейшая
макрофинансовая помощь будет обусловлена прогрессом в области предотвращения
коррупции, а также прогрессом в реализации программы МВФ. При каждой выплате Еврокомиссия будет публично публиковать информацию о выполнении условий, в частности
касающихся предотвращения коррупции. Далее решение о выделении средств должны
будут принять Европейский парламент и Совет ЕС. При этом в сообщении отмечается, что
данные институты будут призваны принять решение без дальнейшего обсуждения. Как
сообщалось, в марте Европейская комиссия предложила Совету Европейского Союза
одобрить предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.
Представительство ЕС в Украине ранее сообщало, что выделение Евросоюзом новой
программы макрофинансовой помощи невозможно до возобновления кредитования
Международным валютным фондом.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Папа Римський привітав українських
військових у Ватикані

Президент України провів телефонну розмову з
Прем’єр-міністром Великої Британії

24.05.2018

24.05.2018

Лідери двох країн приділили увагу мобілізації міжнародної спільноти
у протистоянні агресивній політиці Кремля в контексті підготовки до саміту
Великої сімки, який відбудеться 8-9 червня у Канаді.
Глава української держави наголосив на необхідності посилення міжнародного
тиску на Росію з метою повного виконання нею Мінських домовленостей. Співрозмовники
підкреслили важливість продовження та посилення санкцій проти РФ, зокрема в контексті
будівництва нею незаконного керченського мосту з окупованим Кримським півостровом.
Петро Порошенко та Тереза Мей висловили повну підтримку висновку, оприлюдненого
групою з розслідування катастрофи літака MH-17, і назвали його черговим доказом
російської агресії. Під час розмови йшлося також про посилення міжнародного тиску на
Кремлівський режим з метою звільнення українських заручників та політичних в’язнів.
Також обговорили шляхи розширення двосторонньої співпраці у безпековій та оборонній
сферах. Президент подякував британській стороні за підтримку України на шляху реформ.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Україна та Норвегія працюють над новими інструментами заохочення
двосторонньої торгівлі та інвестиційної співпраці

Папа Римський привітав у Ватикані українських військових, які
взяли участь у загальній Аудієнції Папи Франциска на площі Святого
Петра. Про це повідомляє Посольство України у Ватикані.
З візитом до держави прибули військові Збройних сил України, бійці Національної
гвардії, Державної прикордонної служби України, поранені на Донбасі бійці, жінки, що
втратили на війні чоловіків, а також курсанти й оркестр Національної академії сухопутних
військ імені П.Сагайдачного. Вітаючи українців Понтифік наголосив, що він «неустанно
благає Господа, щоб він загоїв рани, завдані війною та обдарував своїм миром дорогу
українську землю». Нагадаємо, Папа Римський у великодньому зверненні згадав Україну.
«Плодів миру просимо для України, аби зміцнювалися кроки на користь згоди та були
полегшені можливості для здійснення гуманітарних ініціатив, яких потребує населення», сказав Пара Римський, піднісши молитву за мир в Україні. …
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
Україна та Іспанія підпишуть нову угоду
про соцзабезпечення
03.06.2018

25.05.2018

Динамічне зростання української економіки та прогрес у внутрішніх
реформах забезпечують умови для дальшого поглиблення торговельного та
інвестиційного співробітництва між Україною та Норвегією.
Це стало лейтмотивом виступу Посла України в Королівстві Норвегія Вячеслава
Яцюка під час відкриття щорічного засідання Норвезько-Української торговельної палати,
що відбулося в Осло 24 травня в приміщенні норвезької юридичної компанії Wikborg Rein.
Український дипломат наголосив на важливості підтримання позитивних тенденцій в
українсько-норвезькій торгівлі, обсяги якої за результатами останнього року зросли майже
на 40%. У цьому зв’язку, відзначено важливість ініціювання нових інструментів заохочення
торгівлі, гарним прикладом яких став представлений під час засідання спеціальний
посібник для українських експортерів та норвезьких імпортерів агропромислової продукції
з України, підготовлений Норвезько-Українською торговельною палатою. Вячеслав Яцюк
привітав рішення норвезької компанії Scatec Solar щодо започаткування інвестиційних
проектів з будівництва в Україні кількох комплексів сонячних електростанцій. Як було
підкреслено у цьому контексті, успішний досвід Scatec Solar в Україні сприятиме посиленню
уваги до можливостей української економіки з боку інших потужних норвезьких інвесторів.
Відзначимо, 22-23 травня 2018 року в Осло відбулися воєнно-політичні консультації між
Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства Норвегія.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Норвегія
 ЗАХІДНА ЄВРОПА

Економічні показники українсько-німецької
співпраці є дуже обнадійливими
29.05.2018

Президент України Петро Порошенко обговорив з Федеральним
президентом Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром
питання економічного співробітництва двох держав.
«Сьогодні з офіційним візитом в Україні Президент Німеччини, у наступні дні у нас
буде Міністр закордонних справ. І я думаю, що це дуже добре характеризує дуже
позитивний характер відносин між Україною та Німеччиною», - зазначив Петро Порошенко
під час спільної прес-конференції з Федеральним президентом Республіки Німеччина
Франком-Вальтером Штайнмаєром. Глава Української держави підкреслив: «Можу сказати,
що ми непогано попрацювали і в економіці. Минулого року величезне зростання
двосторонньої торгівлі. Вона зросла майже на 23%». За словами Президента, інтенсивність
контактів, які відбулися за останні дні, підкреслює унікальність характеру українськонімецьких відносин. Президент України також зауважив, що в країні відбуваються реформи
навіть під час війни. Він додав, що в умовах, коли ми 6% ВВП змушені витрачати на оборону
і безпеку, і Україна платить величезну ціну у вигляді загиблих і поранених солдат та
цивільних, проведення реформ не зупиняється. «Моя позиція з перших днів президентства:
війна не є причиною для уповільнення реформ. І мені приємно подякувати і нашим
німецьким партнерам за дуже потужну підтримку в імплементації реформ. Це є абсолютно
принципова позиція», - наголосив Глава держави. Федеральний президент Республіки
Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, в свою чергу, зауважив, що жодній із сторін не піде
на користь, якщо реформи в Україні зупиняться. «Реформи здійснюються не на користь
якихось установ, МВФ чи інших. Я переконаний, що ці реформи про які йшлося, чи то
покращення адміністративного управління, чи то створення прозорості в економіці, вони
відбуваються в інтересах самих українців», - сказав Федеральний президент. Він зазначив,
що Німеччина буде продовжувати підтримувати українські реформи.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Влада України і Іспанії завершують підготовку нової двосторонньої
угоди про соціальне забезпечення, що дозволить вирішити ряд проблемних
питань щодо захисту українців в Іспанії.
"Ми завершуємо роботу над двосторонньою угодою про соціальне забезпечення на
заміну попереднього 1996 року. Це дозволить зняти проблемні питання в соціальній сфері
захисту українців в Іспанії ", - повідомив президент України Петро Порошенко в Twitter,
перебуваючи з візитом в Іспанії. Порошенко прибув до Іспанії в суботу. Візит розпочався із
зустрічі з головою уряду Галісії, на якій обговорювалася активізація міжрегіонального
співробітництва між Україною та Іспанією. Відзначимо, що це перший офіційний візит
президента України до Іспанії за останні 22 роки.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 БАЛКАНИ

Голова Комітету з прав людини провів
зустріч з Послом Хорватії
22.05.2018

Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Григорій Немиря провів зустріч з Послом
Хорватії в Україні Томіславом Відошевичем.
Сторони обговорили ситуацію в Україні та захист прав і свобод людини в нашій
державі, зокрема внутрішньо переміщених осіб і громадян України, які перебувають на
тимчасово окупованій частині території Донбасу.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Україна та Македонія розпочинають новий
етап ділових відносин
30.05.2018

Українсько-македонські стосунки виходять на новий рівень завдяки
активній роботі політиків та дипломатів. Про це заявив керівник групи
Верховної Ради зі зв’язків з РМ Андрій Шинькович.
Він нагадав, що у березні минулого року в українському парламенті була створена
група дружби. Македонські колеги створили відповідну групу у вересні 2017 р. За цей час у
Києві та Скоп’є пройшли ряд офіційних зустрічей, у тому числі візит міністра закордонних
справ України Павла Клімкіна до Македонії. «На жаль, Україна втратила позиції
металургійного експортера через війну на Донбасі. Але є інші сфери, за рахунок яких можна
збільшити товарообіг між нашими країнами. Україна та Македонія розпочинають новий
етап ділових відносин», - повідомив Андрій Шинькович. Народний депутат підкреслив, що
під час візиту до Скоп’є у листопаді 2017 р. українська делегація мала змогу пересвідчитися
у тому, що македонський ринок може запропонувати чимало доступних і якісних товарів.
А.Шинькович подякував за співпрацю делегації парламентаріїв у складі Йована Мітрескі,
Весни Пемової, Ейюпа Алімі, Біляни Огненовської та Надзвичайному і Повноважному Послу
Македонії в Україні Столє Змейкоскі. За підсумками візиту сторони домовилися про
економічну та політичну співпрацю. Під час зустрічі також було вирішено прийняти на
відпочинок в Україну групи дітей із Македонії та налагодити культурний обмін між
студентами обох країн. Наприкінці учасники зустрічі висловилися за поглиблення співпраці
між Македонією та Україною на парламентському та урядовому рівнях.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
 БАЛТИКА (ЕСТОНІЯ. ЛАТВІЯ. ЛИТВА)

Аграрний товарообіг між Україною та
Нідерландами виріс на 69%

Товарообіг між Україною та Естонію за останній рік
зріс майже на третину

30.05.2018

За підсумками минулого року товарообіг між Україною та
Нідерландами виріс на 69%, а у І кварталі 2018 року - на 21% в основному
за рахунок збільшення експорту.
Про результати економічного співробітництва та потенціал двосторонніх відносин у
сільському господарстві йшлося під час зустрічі першого заступника Міністра аграрної
політики та продовольства України Максима Мартинюка з Надзвичайним та Повноважним
Послом Королівства Нідерланди в Україні Едуардом Хуксом. «У 2017 році товарообіг між
нашими країнами склав майже $1,5 млрд, з яких український експорт – $1,28 млрд. У
порівнянні із 2016 роком постачання аграрної продукції до Нідерландів збільшилося на
80%. Серед перспективних і стратегічно важливих напрямків співпраці на найближчий
період є розвиток органічного виробництва», - зазначив Максим Мартинюк. Він додав, що в
минулому році Україна вперше експортувала до Нідерландів партію саджанців яблук, що є
дуже показовим етапом взаємовідносин для вирівнювання торговельного балансу у цій
сфері, адже до цього продукція садівництва лише імпортувалась з Нідерландів. Сьогодні
українська сторона готова збільшувати постачання на нідерландський ринок продукції
борошномельно-круп’яної промисловості, м’ясної продукції, натуральної та мінеральної
воду, меляси, залишків і відходів харчової промисловості тощо. Серед питань, які цікавили
нідерландську сторону та обговорювались під час зустрічі, хід земельної реформи в Україні,
підтримка фермерів та інвестиційна привабливість українського АПК. Хукс відзначив
значний прогрес у двосторонній торгівлі та у співпраці в останні роки між Україною та
Нідерландами, висловивши впевненість у подальшому конструктивному діалозі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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22.05.2018

Президент Петро Порошенко за результатами переговорів з
Президентом Естонської Республіки пані Керсті Кальюлайд зауважив, що
економічна співпраця між країнами розвивається.
«Україна розглядає Естонію не лише як надійного стратегічного політичного і
безпекового партнера. Дуже важлива і наша співпраця в економічній сфері. Хочу
наголосити, що за останній рік зростання товарообігу між нашими країнами дорівнює
майже 30%. Це дуже гарний термометр економічних відносин між нашими країнами», підкреслив він. Президенти України та Естонії домовились про проведення цього року
засідання міжурядової комісії з економічного та гуманітарного співробітництва. «Ми
констатували, що економічна співпраця між нашими країнами розвивається досить
динамічно і домовилися, що до засідання комісії з торговельно-економічної співпраці ми
дамо доручення Урядам розглянути будь-які моменти, які перешкоджають співпраці,
усунути всі бар’єри і знайти оптимальний шлях вирішення проблем інвесторів, які існують
в Україні в сфері надійного законодавчого поля», - зазначив Петро Порошенко. В свою
чергу, Президент Естонії зазначила, що естонський бізнес вже активно представлений в
Україні і продовжує збільшувати свою присутність. Відзначимо, Голова Верховної Ради
України А.Парубій під час зустрічі з Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд
висловив щиру подяку Естонії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності
України, а також за солідарність у питанні протидії російській агресії в Україні, за
підтримку спільного листа щодо заборони будівництва «Північного потоку-2».
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

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

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

 СХІДНА ЄВРОПА

Міністр закордонних справ України зустрівся з Міністром зовнішньої
економіки і закордонних справ Угорщини

Президент України провів телефонну розмову з
Президентом Словацької Республіки
21.05.2018

Президент України провів телефонну розмову з Президентом
Словацької Республіки Андреєм Кіскою. Співрозмовники обговорили
актуальні питання двостороннього порядку денного.
Вони позитивно відзначили активну динаміку політичних контактів між Україною
та Словаччиною. Сторони обговорили підготовку до саміту НАТО, який відбудеться в липні
в Брюсселі. Було підкреслено важливість відновлення діяльності міжурядової змішаної
комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, чергове
засідання якої заплановано на червень 2018 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Зустріч з делегацією Комітету із закордонних справ,
оборони та безпеки Сенату Чехії
24.05.2018

Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч
з делегацією Комітету із закордонних справ, оборони та безпеки Сенату
Парламенту Чеської Республіки
З української сторони у зустрічі також взяли участь заступник голови Комітету,
голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення і контролю за діяльністю
дипломатичної служби Борис Тарасюк, голова підкомітету з питань міжпарламентських
зв'язків, двосторонніх та багатосторонніх відносин Володимир Ар’єв, заступник голови
Комітету з питань європейської інтеграції Марія Іонова, голова підкомітету з питань
регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС Комітету
з питань європейської інтеграції Оксана Юринець, а також заступник керівника
депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Чеською Республікою Віталій Корчик, з
чеської сторони – голова Комітету у закордонних справах, оборони та безпеки Сенату
Парламенту Чеської Республіки Франтішек Бублан, заступники голови Комітету Гассан
Мезіан, Зденьк Брож, член Комітету Томаш Цзернін, а також Надзвичайний і Повноважний
Посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула. Під час зустрічі сторони обмінялися
думками з широкого кола актуальних питань двосторонніх відносин у усіх галузях,
включаючи й міжпарламентське співробітництво. Українська сторона висловила подяку за
візит на схід нашої держави, оскільки це є надзвичайно важливо для ознайомлення з
ситуацією безпосередньо на місці подій. Учасники зустрічі підкреслили необхідність
зупинення будівництва газогону Північний потік-2, оскільки реалізація цього російського
проекту загрожуватиме енергетичній незалежності ЄС та завдасть значних економічних
збитків усім країнам-транзитерам російського природного газу, включаючи й Україну.
Г.Гопко висловила сподівання на подальшу підтримку Чеською Республікою
територіальної цілісності та суверенітету України, посилення санкцій ЄС, а також
підтримки реформ для подальшої євроатлантичної інтеграції України.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

30.05.2018

В Нью-Йорку 29 травня 2018 року відбулася зустріч Міністра
закордонних справ України Павла Клімкіна з Міністром зовнішньої
економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.
За підсумками зустрічі П.Клімкін наголосив: «5 червня у нас будуть консультації між
Міністерством освіти і науки України та представниками угорської громади, а потім ми
зустрінемося: два міністри закордонних справ, два міністри освіти і представники угорської
громади для того, щоб остаточно визначити те рішення, яке буде працювати для наших
громадян угорського походження. І логіка цього рішення полягає в тому, щоб прибрати
дискримінацію, щоб дійсно вони володіли українською мовою, щоб викладання мови було
покращене, щоб вони розуміли, в якій країні вони живуть, але таким чином, щоб і
одночасно допомогти їм повністю зберегти самобутність. І я дуже сподіваюся, що ці зустрічі
нам мають допомогти. Ми зустрінемося десь в середині червня, можливо дещо пізніше, але
в червні, ми домовилися про це. Ми зараз визначаємо порядок денний цієї зустрічі».
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Угорщині
Антикорупційні органи України і Молдови
взаємодіятимуть
31.05.2018

Продовжується
вдосконалення
та
поповнення
українськомолдовської договірно-правової бази. Про це повідомляє Посольство
України в Республіці Молдова, передає mfa.gov.ua
Так, з метою обміну інформацією і досвідом у сфері запобігання та виявлення
корупції, у розслідуванні злочинів, пов’язаних з корупцією, Національне антикорупційне
бюро України та Національний антикорупційний центр Республіки Молдова уклали Угоду
про співробітництво. Підписи під документом 30 травня 2018 року в м.Київ поставили
керівники згаданих відомств Артем Ситник та Богдан Зумбряну. Відзначимо, Академії наук
Молдови відбулась міжнародна конференція "Україна і Республіка Молдова: Від викликів
до можливостей", організована Посольством України, Інститутом правових і політичних
досліджень (Міністерство освіти, культури і досліджень Республіки Молдова), а також
Центром інформації та документації НАТО в Молдові. В обговоренні нагальних для
національної безпеки обох країн питань взяли участь державний радник з питань
реінтеграції Уряду Республіки Молдова Георге Белан, Посол України Іван Гнатишин, віцепрезидент Академії наук Молдови Іон Гучак, Експерт Ради зовнішньої політика "Українська
призма" Сергій Герасимчук, Редактор видання "Ukrainian Defense Review" Антон Міхненко,
Керівник Інституту розвитку та соціальних ініціатив "Viitorul" Ігор Мунтяну та Виконавчий
директор Асоціації зовнішньої політики Вікторія Букетару. Учасники конференції
підкреслили необхідність об’єднання зусиль для консолідації міжнародної підтримки та
вироблення ефективних механізмів протидії російському експансіонізму. Зокрема,
продовжувати розвиток співпраці у форматі Україна-Молдова-Грузія.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Молдова

Україна та Болгарія активно розвиватимуть
економічну співпрацю
26.05.2018

Президент України Петро Порошенко обговорив з Прем'єр-міністром
Республіки Болгарія Бойко Борисовим питання активізації економічного
співробітництва двох держав.
«Особливу увагу під час наших переговорів ми приділили і економічній співпраці», наголосив Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з Прем’єр-міністром
Республіки Болгарія. За його словами, у першому кварталі 2018 року товарообіг між двома
країнами зріс на 37 %. «Це є прямий доказ ефективного застосування поглибленої та
всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом», - зазначив
Президент України. «В другій половині цього року ми домовилися, що буде проведено
засідання Спільної українсько-болгарської міжурядової комісії з економічного
співробітництва, яка востаннє збиралася вісім років тому. Сьогодні були дані відповідні
доручення», - також повідомив Глава держави. Він нагадав, що з українського боку
співголовою комісії є Міністр освіти Лілія Гриневич. Президент також повідомив, що
запросив Прем’єр-міністра Болгарії під час його наступного візиту до України разом
з’їздити до Болграду. «Сподіваюся, що ми значну частину відстані від Одеси до Болграду
зможемо проїхати уже по новій, відремонтованій, модернізованій дорозі Одеса – Рені, яка
також є інвестицією у зближення між Болгарією та Україною», - сказав Петро Порошенко.
Глава держави також продемонстрував карту, яку Прем’єр-міністр Болгарії привіз із собою.
«Тут стоять два підписи. Ми домовились, що ми активізуємо питання побудови дороги по
транспортному коридору від Одеської області, через територію Румунії, до Болгарії», розповів Президент.
Читати повністю >>>

Читайте також: Болгарія є надійним партнером
України в європейських стосунках >>>

За матеріалами president.gov.ua
Екс-президенти закликали до польськоукраїнського примирення
28.05.2018

Колишні президенти Польщі та України у спільному зверненні
закликають захистити процес примирення між польським та українським
народами. Про це повідомляє polradio.pl
Захистити процес польсько-українського примирення закликали колишні
президенти Польщі – Броніслав Коморовський та Алєксандер Кваснєвський. Відкритий
лист у цій справі підписали також колишні президенти України – Леонід Кравчук, Леонід
Кучма та Віктор Ющенко. Президентський лист представлено ЗМІ при нагоді понеділкової
конференції Фонду Алєксандера Кваснєвського «Amicus Europae» та Інституту Броніслава
Коморовського у Варшаві. Автори листа наголошують, що доробок польсько-українського
примирення є «великим досягненням вільної Польщі та вільної Україна», до якого
спричинилися всі президенти та владні команди у Варшаві і Києві, а також суспільства обох
країн. У документі мовиться, що польсько-українське примирення та співпраця «належить
до життєво важливого інтересу обох народів, має вагоме значення для майбутнього всього
регіону Центрально-Східної Європи», а також є «стратегічно важливим для безпеки
східного флангу НАТО і ЄС, що стикаються з викликом російської агресії проти України».
«Тому ми з великим занепокоєнням стежимо за явищами, що трапилися останнім часом, які
загрожують примиренню та співпраці», – зазначено в листі. Як уточнено, колишніх
президентів турбує передусім «зростання суперечок та негативних емоцій навколо
болючого досвіду в історії взаємних відносин». Як переконують автори документа, важке
минуле «повинно заохочувати сучасних поляків та українців продовжувати зусилля задля
примирення і співпраці з думкою про краще майбутнє наших народів і держав».
Відзначимо, 17 травня Консул-керівник Консульства України в Гданську Л.Л.Захарчишин
взяв участь в Українсько-польському бізнес-форумі, що пройшов у м.Львів.
Читати повністю >>>
За матеріалами polradio.pl
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Посол України в Малайзії провів зустріч з Головою
Національного Банку Малайзії
25.05.2018

Посол України в Малайзії Олександр Нечитайло провів зустріч з
Головою Національного Банку Малайзії Мухаммадом бін Ібрагімом. Про це
повідомляє офіційний портал МЗС України.
Україна є одним з важливих торгових партнерів Малайзії серед країн Центральної та
Східної Європи. Протягом 2017 року зафіксована позитивна динаміка двосторонньої
торгівлі. Відзначимо, ДК "Укроборонпром" та ДК "Укрспецекспорт", що входить до складу
Концерну, взяли участь у Міжнародній виставці "Defence Asia" – одному з найбільших в Азії
форумів озброєння та військової техніки, який проводиться під егідою Міністерства
оборони Малайзії. Нагадаємо, Посол України в Малайзії провів зустріч зі Спікером Палати
Представників Парламенту Малайзії Пандікаром Амін бін Хаджи Мулія.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Малайзії
Посол України провів зустріч з Комітетом у закордонних справах
Національної законодавчої асамблеї Таїланд
01.06.2018

Посол України в Королівстві Таїланд Андрій Бешта провів зустріч з
Комітетом у закордонних справах Національної законодавчої асамблеї
Королівства Таїланд на чолі з його Головою Б.Сампатісірі.
У ході брифінгу Посол поінформував присутніх про основні історичні віхи
становлення та розвитку двосторонніх українсько-тайських взаємин та останні події на
цьому напрямку, у т.ч. офіційний візит до Таїланду Міністра закордонних справ України
Павла Клімкіна у 2017 р. Обговорювались і перспективи зміцнення співпраці між Україною
та АСЕАН, у т.ч. прагнення України набути статусу спостерігача в Міжпарламентській
Асамблеї АСЕАН. Комітет у закордонних справах був детально поінформований про зусилля
України з протидії російській агресії, яка розпочалася у 2014 році з тимчасової окупації
Криму, а також прогрес у здійсненні внутрішніх реформ в Україні. Обговорюючи історію
боротьби України за незалежність Посол привернув увагу Комітету до вшанування цього
року 85-х роковин Голодомору в Україні 1932-1933 років, який забрав життя мільйонів
невинних українців. Будучи результатом жорстокої та умисної політики тоталітарного
сталінського режиму майже 20 країн на парламентському рівні визнали Голодомор актом
геноциду проти українського народу. Сторони висловили впевненість у подальшому
прогресивному розвитку дружніх двосторонніх відносин та взаємовигідного
співробітництва у різних сферах, у т.ч. міжпарламентського діалогу.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Таїланд

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

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

 БЛИЗЬКИЙ СХІД
 ЛЕВАНТ [Регіон Середземного Моря]

 ПІВНІЧНА АЗІЯ [Регіон Тихого Океану]

Президент провів телефонну розмову з
Президентом Туреччини

Посол України взяв участь у роботі 12-го
Корейського економічного форуму
30.05.2018

23.05.2018

Посол України в Республіці Корея Олександр Горін та співробітники
Посольства 30 травня 2018 року взяли участь у роботі 12-го Корейського
економічного форуму. Про це повідомляє mfa.gov.ua
В ході Форуму заслухано доповідь Голови Комісії з фінансових послуг Республіки
Корея Чхве Джонг-Гю на тему «Фінансовий сектор Кореї у глобальному економічному
середовищі, що змінюється», а також відповіді на запитання щодо останніх тенденцій
фінансового ринку Кореї, впливу на нього зовнішньоекономічних факторів, а також
перспектив його розвитку. У роботі форуму взяли участь представники дипломатичного
корпусу, керівники фінансових та інвестиційних компаній, корейські та міжнародні ЗМІ.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Корея

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з
Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє
Адміністрація Глави української держави.
Лідери обмінялися думками з актуальних питань двостороннього та міжнародного
порядку денного. Сторони наголосили на важливості прискорення переговорного процесу
щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Йшлося також
про шляхи розширення взаємовигідної співпраці в енергетичній, авіаційній та оборонній
сферах. Президент України подякував Президенту Туреччини за незмінну позицію щодо
підтримки територіальної цілісності України та захисту прав кримських татар.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Україна та Японія визначили подальші кроки з
виконання досягнутих домовленостей

Посол України в Йорданії взяв участь у церемонії відзначення
72-ї річниці незалежності Королівства

01.06.2018

Україна та Японія зацікавлені у поглибленні двостороннього
партнерства. Про це йшлося під час зустрічі Міністра екології України
Остапа Семерака із Послом Японії в Україні Шігекі Сумі.
Під час зустрічі відбулося обговорення результатів робочої поїзди української
делегації до Японії та подальших кроків із виконання досягнутих домовленостей між двома
країнами у екологічній сфері. Остап Семерак зазначив, що в Україні триває робота над
подальшим спрощенням умов для ведення бізнесу у сфері відновлювальної енергетики,
зокрема, у зоні відчуження. «Зберігається цікавість інвесторів до проектів відновлювальної
енергетики у зоні відчуження. Серед потенційних інвесторів є також японські компанії.
Україна зацікавлена співпрацювати з Японією як у цій площині, так і у сфері наукових
досліджень, які стосуються подолання наслідків двох найбільших атомних катастроф», сказав Остап Семерак, додавши, що українські та японські вчені мають багаторічний досвід
співпраці в цьому напрямку. Також Остап Семерак наголосив на важливості запровадження
в Україні японського принципу управління національними природними парками. Зараз у
Мінприроди розглядають можливість стажування українських фахівців у Японії з метою
переймання досвіду. Під час зустрічі також йшлося про подальшу активізацію українськояпонського співробітництва у водному секторі та секторі управління відходами. Окремо
сторони зупинилися на можливостях встановлення японського обладнанням «чистих
технологій» на підприємствах металургійної, вугільної та енергетичної промисловості, а
також можливості створення ефективної системи моніторингу стану навколишнього
природного середовища. Водночас Шігекі Сумі наголосив, що Японія зацікавлена в
поглибленні двостороннього партнерства, і запевнив у готовності його країни надалі
всебічно підтримувати Україну. Нагадаємо, 25 травня ц.р. Президент Петро Порошенко
провів зустріч з керівниками японських компаній «Сумітомо» та «Марубені», напередодні
проведення засідання Національної інвестиційної ради. Глава держави відзначив
ефективну співпрацю між Україною та Японією. Президент подякував за участь японської
сторони у масштабних проектах, зокрема будівництва Бориспільського аеропорту,
реконструкції Бортницької станції аерації. Президент окремо відзначив допомогу японської
сторони у реалізації низки гуманітарних проектів на Донбасі. Обговорювались також
питання співпраці у сфері ядерної безпеки, енергозберігаючих технологій та
інфраструктурних проектах.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінприроди України
Заступник Міністра закордонних справ України
прийняв Посла КНР в Україні
01.06.2018

Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця
прийняв Посла Китайської Народної Республіки в Україні Ду Вея. Про це
повідомляє прес-служба МЗС України.
У ході перемовин сторони обговорили широке коло питань двосторонніх відносин,
включаючи проблематику співробітництва у міжнародних організаціях. Сергій Кислиця
наголосив на необхідності вжиття спільних дій для активізації політичного діалогу між
Україною та Китаєм. Відзначимо, діючу законодавчу базу та інвестиційно сприятливе поле
для «зелених» інвестицій в Україні презентував Голова Держенергоефективності Сергій
Савчук китайському бізнесу на II Українсько-китайському форумі економічного
співробітництва, організованому ТПП України та Китайською асоціацією з розвитку
підприємництва за кордоном. На відкритті Форуму перший Президент України, почесний
президент товариства «Україна – Китай» Леонід Кравчук запевнив у важливості та взаємній
вигоді партнерства двох країн і наголосив, що Україна, як ніколи, потребує потужного
економічного розвитку та інвестицій, а Китай – надійний партнер у цьому питанні. Зі свого
боку Сергій Савчук повідомив, що Україна вже започаткувала з Китаєм тісну співпрацю у
сфері енергоефективності та «зеленій» енергетиці. Відповідний Меморандум підписано між
Держенергоефективності та Національною енергетичною адміністрацією КНР у грудні
2017 р. за участю Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економічного розвитку
і торгівлі України Степана Кубіва. На виконання Меморандуму вже проведено низку
переговорів із профільними китайськими відомствами.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби МЗС України

25.05.2018

На запрошення Його Величності Короля Абдалли ІІ Посол України
Сергій Пасько взяв участь у церемонії відзначення 72-ї річниці
незалежності Йорданського Королівства.
У ході церемонії Керівник Української дипустанови особисто привітав Короля
Йорданії Абдаллу ІІ з Днем незалежності, побажав миру, успіху та процвітання та подякував
за підтримку Королівством суверенітету, єдності та територіальної цілісності України. У
заході взяли участь члени Уряду, сенатори і депутати Національних Зборів Йорданії,
керівники дипломатичних місій, акредитовані в Королівстві. Нагадаємо, Посол України
Сергій Пасько зустрівся з Директором Департаменту європейських країн Міністерства
закордонних справ та у справах експатріантів Йорданського Хашимітського Королівства
Самером ан-Набером. Під час переговорів співрозмовники обговорили питання
двостороннього співробітництва, розвиток ситуації в Україні та на Близькому Сході.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Співпраця у сфері безпеки і оборонного озброєння є
дуже важливою для України і Ізраїля
29.05.2018

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, перебуваючи з
офіційним візитом у Державі Ізраїль, під час зустрічі зі Спікером Кнессету
Йоелем Едельштейном обговорив питання двосторонньої співпраці між
Україною і Ізраїлем.
Головні теми перемовин стосувалися безпеки і безпекового співробітництва між
Україною і Ізраїлем, а також двосторонньої економічної співпраці. «Ми розуміємо, що
безпекова ситуація у наших країн подібна, - зауважив А.Парубій. – Навіть під час нашої
зустрічі Спікер отримав повідомлення про обстріли на півдні Ізраїлю». За його словами,
співпраця у сфері безпеки і оборонного озброєння є дуже важливою для обох країн. «Це
одна із тем, по яких були досягнуті певні домовленості, які будуть реалізовані після наших
зустрічей», - зазначив Голова Українського парламенту. А.Парубій підкреслив, що Україна у
співпраці з Державою Їзраїль в економічній сфері досягла значних успіхів, особливо за
останній період. «Ми не так давно бачились зі Спікером парламенту Ізраїлю в Україні. У цей
період відбулась серйозна активізація щодо доопрацювання Угоди про вільну торгівлю між
Україною і Ізраїлем. І зараз мова йде фактично про тижні, коли буде технічно завершена
робота над цією Угодою, і коли і Україна, і Ізраїль цю Угоду зможуть ратифікувати, - сказав
він і підкреслив. - Я впевнений, це буде дуже важливий крок в економічних відносинах між
Україною і Ізраїлем. Це наша найближча перспектива. Ми домовились, що докладемо усіх
зусиль, щоб документ, який напрацьовувався багато років, відповідно ратифікувати
якнайшвидше на рівні парламентів обох країн і довести до завершального результату».
Спікер Кнесету у контексті необхідності розв’язання безпекових проблем підкреслив, що
роботу по захисту співгромадян потрібно також забезпечувати на рівні парламентів.
«Водночас, як законодавці, ми маємо обговорювати цілу низку громадянських проблем
стосовно нашої співпраці у багатьох галузях, таких як: культура, технології, освіта. Маємо
розглядати спільні проекти співпраці, і я думаю, що це призведе до покращення
функціонування і Ради, і Кнессета», - наголосив Й Едельштейн.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
 РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ [Аравійське Море]

Заступник Міністра закордонних справ України
прийняв Посла Ірану
31.05.2018

Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця 31
травня 2018 року прийняв Посла Ісламської Республіки Іран в Україні
Мохаммада Бехешті-Монфареда.
На зустрічі сторони обговорили широкий спектр питань двостороннього порядку
денного, а також обмінялися думками щодо актуальних подій на міжнародній арені.
Відзначимо, Іран залишається важливим торговельно-економічним партнером України.
Його частка у загальному обсязі українського експорту за підсумками 2017 року склала
1,3%. Іран посів 18 місце серед країн світу за обсягами українського експорту та 8 – за
розміром позитивного сальдо у зовнішній торгівлі України.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Уряд затвердив Угоду про співробітництво у сфері культури
з Об’єднаними Арабськими Еміратами
31.05.2018

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Уряд на своєму засіданні 30 травня
затвердив Угоду про
співробітництво у сфері культури між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів.
Угоду було підписано 2 листопада 2017 р. у рамках візиту Президента України Петра
Порошенка до Об’єднаних Арабських Еміратів. Угода сприятиме створенню відповідних
умов для налагодження прямих зв’язків між мистецькими колективами, театрами,
творчими спілками та фахівцями у сфері культури та мистецтва України і Об’єднаних
Арабських Еміратів. А також забезпечить умови для подальшого розвитку та зміцненню
дружніх відносин, поглиблення українсько-еміратського культурного співробітництва,
створить підґрунтя для обміну досвідом у сфері культури і мистецтва і, таким чином,
забезпечить всебічний розвиток і популяризацію культури обох країн.
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

 АФРИКА

 АТЛАНТИКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГІОН
 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Порошенко провів телефонну
розмову з Помпео

Україна має намір співпрацювати
з Кенією
22.05.2018

До осені 2018 р. Україна повинна укласти з Кенією угоди про
співробітництво в низці сфер, в тому числі в сфері торгівлі і авіасполучень.
Про це повідомляє портал news.finance.ua
“Відзначаючи 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Києвом і Найробі,
ми за минулий рік досягли більш ніж дворазового зростання торгівлі і плануємо ще більш
тісне співробітництво. До осені повинні фіналізувати з Кенією угоди у сфері торгівлі,
сільського господарства, повітряних повідомлень і освіти, а восени – провести двосторонню
економічно-торговельну комісію”, – зазначив за результатами зустрічі в Найробі з
міністром закордонних справ і торгівлі Кенії Монікою Джумою голова українського МЗС
Павло Клімкін в Facebook., який відвідав цю країну вперше. Відзначимо, за 2017 рік
українсько-кенійський товарообіг досяг 100 млн доларів.
Читати повністю >>>
За матеріалами news.finance.ua
День Африки в Україні: У МЗС на честь свята відкрили
виставку художніх творів
24.05.2018

У Міністерстві закордонних справ України відкрилася виставка
художніх творів з нагоди 55 річниці з дня заснування Організації
африканської єдності – Дня Африки-2018.
«Ми пишаємося тим, що Україна пов’язана з Африканським континентом багатьма
історичними зв’язками. Наша держава з її внеском у розвиток промислового, освітнього
потенціалу, вирішення конфліктів в Африці і яка має статус спостерігача в Африканському
союзі, готова зміцнювати двостороннє і багатостороннє партнерство з африканськими
країнами у всіх сферах, що становлять спільний інтерес», – зазначив заступник міністра
закордонних справ України Василь Боднар. Як зазначається, посольства і почесні
консульства африканських держав в Україні, НВО «Африканська рада в Україні» надали
яскраві й автентичні експонати (картини, дерев’яні статуетки, гобелени, традиційні маски),
створені африканськими художниками. Виставка – один із заходів, які МЗС України
запланувало провести в рамках святкування Дня Африки цьогоріч.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
Вітання Посольства України в Тунісі
з нагоди Дня Африки
25.05.2018

Українсько-африканські відносини мають довгу та багату історію:
спеціалісти з України брали участь у розбудові інфраструктури на
території багатьох африканських держав.
Сьогодні українські військовослужбовці продовжують гідно виконувати завдання з
підтримки миру у складі міжнародних сил ООН на території континенту. Україна готова й
надалі долучатися до спільних зусиль, спрямованих на досягнення мирного врегулювання
триваючих конфліктів в Африці, зміцнення взаємодовіри та добросусідства. Ми впевнені,
що взаємовигідна співпраця України з африканськими країнами в політичній, торговельноекономічній, культурно-гуманітарній сферах має значний потенціал для подальшого
розвитку. Бажаємо усім африканським народам миру, прогресу та процвітання!
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Туніській Республіці
В МЗС прийняли копії Вірчих грамот від новопризначеного
Посла Королівства Марокко в Україні
30.05.2018

Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця
прийняв копії Вірчих грамот від новопризначеного Посла Королівства
Марокко в Україні Фауз Ель Ашабі.
Сергій Кислиця привітав пані Фауз Ель Ашабі з початком її дипломатичної місії в
Україні. Співрозмовники обговорили сучасний стан та перспективи українськомарокканських відносин, зокрема практичні кроки щодо активізації політичного діалогу.
Сторони підтвердили взаємну налаштованість на поглиблення всебічного взаємовигідного
торговельно-економічного співробітництва та культурно-гуманітарної співпраці.
Відзначимо, в січні-березні 2018 р. товарообіг між Україною і Марокко збільшився у 2,2 раза
і сягнув 129,8 млн. доларів. Експорт зріс у 2,3 раза до 120 млн. дол., зокрема, експортовано у
4 рази більше зернових (87 млн. дол.), у 2,9 раза більше масла (9,2 млн. дол.), удвічі більше
чорних металів (3,9 млн. дол.), на 10,3% більше макухи й жому (15,4 млн. дол.). Імпорт зріс
на 28,4% і становив 9,8 млн. дол. за рахунок автомобілів (3,9 млн. дол.), одягу і взуття (2,4
млн. дол.), риби (1,5 млн. дол.).
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

 БРИТАНСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ (КАНАДА. АВСТРАЛІЯ. НОВА ЗЕЛАНДІЯ. ПАПУА НОВА ГВІНЕЯ. СОЛОМОНОВІ

ОСТРОВИ. КІРИБАТІ. ВАНУАТУ. ІНШІ О-ВИ ОКЕАНІЇ)

Посол України зустрівся з тіньовим міністром закордонних
справ Австралії сенатором
29.05.2018

Посол України Микола Кулініч зустрівся з тіньовим міністром
закордонних справ Австралії сенатором Пенні Вонг. Про це повідомляє
Посольство України в Австралії на сайті МЗС України.
У ході динамічної та насиченої зустрічі посол відзначив важливість двопартійного
підходу Австралії до підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.
Подякував австралійській опозиції за принциповість у справі розслідування катастрофи
рейсу MH17, захисту прав людини, зокрема українських політичних в’язнів, донесення
правди про Голодомор 1932-33 років в Україні, активну участь у діяльності австралійськоукраїнської парламентської групи дружби. Сторони домовилися і надалі сприяти
розширенню двостороннього парламентського співробітництва. Нагадаємо, Посол України
в Австралії Микола Кулініч разом з Головою Законодавчої Ради парламенту Вікторії
Брюсом Едкінсоном, Міністром багатокультурності штату Робіном Скоттом та Головою
СУОА Стефаном Романівим взяв участь у чудовому заході Української громади Вікторії започаткуванні діяльності австралійсько-української групи дружби у парламенті штату.
“Ми всі знаємо про значення штату Вікторія для австралійського українства і знаємо про
роль української громади Вікторії для штату. Я вітаю цю чудову ініціативу української
громади щодо започаткування ефективної платформи взаємодії з парламентаріями штату і
бажаю успішної співпраці на користь обох сторін”, - заявив посол України…
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Австралії
В Канаде хотят передать Украине оружие, предназначавшееся для борьбы с ИГИЛ
29.05.2018

 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Інавгурація ХIV курсу з питань зовнішньої політики
Мексики для іноземних дипломатів
31.05.2018

У дипломатичній академії Мексики - Інституті Матіас Ромеро
відбулася інавгурація XIV курсу з питань зовнішньої політики Мексики для
іноземних дипломатів, повідомляє.
В ньому взяли участь 19 представників дипломатичної служби таких країн, як
Азербайджан, Алжир, Андорра, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Гана, Грузія, Ізраїль, Іспанія,
Кенія, Китай, Латвія, Литва, Польща, Росія, Сербія Угорщина, Україна та Японія. Україну на
курсі представляє радник Консульського департаменту Міністерства закордонних справ
Анастасія Негода. Метою курсу є підвищення рівня знань молодих дипломатів з країнучасниць про Мексику та її зовнішню політику. Протягом двох тижнів, дипломати матимуть
можливість отримати від відомих експертів та представників Міністерства закордонних
справ актуальну інформацію стосовно головних напрямів та питань, що стосуються
сьогодення інтеграції Мексики в міжнародне середовище. Крім того, учасники курсу
матимуть можливість відвідати музеї, археологічні пам'ятки та культурні заходи.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиці
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Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з
держсекретарем США Майком Помпео. Про це повідомили на сайті
Президента, передає портал pravda.com.ua
"Співрозмовники обговорили зміцнення співпраці в галузі безпеки та оборони.
Президент подякував американській стороні за надання Україні протитанкових ракетних
комплексів "Джавелін". "Глава держави також поінформував про хід реформ в Україні в
контексті співпраці з Міжнародним валютним фондом, зокрема щодо процесу формування
ефективної антикорупційної інфраструктури", – йдеться у повідомленні. Крім цього,
Порошенко і Помпео обговорили безпекові виклики внаслідок реалізації проекту
"Північний потік – 2". "Президент України і держсекретар США скоординували позиції в
контексті оголошення висновків розслідування збиття літака рейсу МН17 і відзначили
важливість продовження санкційної політики проти Росії", – додала прес-служба
президента. Порошенко наголосив на важливості продовження тиску на РФ задля
звільнення всіх українських заручників. Відзначимо, 21 травня ц.р. у Нью-Йорку відбулась
дискусія у форматі «круглого столу» на тему «Ukraine Business & Investments in 2018»,
організована Українсько-Американською Діловою Радою (УАДР) спільно з нью-йоркськими
компаніями «Broad Street Capital», «Brown Rudnick», «Culhane Meadows», «Sigma Bleyzer» та
Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за підтримки Генерального
консульства України в Нью-Йорку. В обговоренні аспектів інвестиційних та бізнесможливостей в Україні взяли участь представники Міністерства торгівлі США, ЄБРР, мерії
міста Нью-Йорк, Центру стратегічних та міжнародних досліджень, Центру міжнародного
приватного підприємництва, низки американських компаній, банків та інвестиційних
фондів, зокрема, «Greenbrier», «Bunge», «Coca-Cola», «MasterCard», «Citi Group», «Nomura»,
«Argentem Creek» та інші. Генеральний консул України Олексій Голубов ознайомив
присутніх з прогресом імплементації в Україні програми реформ, у т.ч. в економічній сфері,
які, незважаючи на значні бюджетні витрати на протидію військовій агресії РФ, дозволили
відновити стале зростання економіки. Повідомив про кроки, здійснені в Україні останнім
часом у ключових галузях економіки, а також у сфері боротьби з корупцією, запевнивши у
намірах української сторони і надалі розвивати взаємовигідне співробітництво з
американським бізнесом та працювати над подальшим покращанням ділової та
інвестиційної привабливості України. За визнанням учасників заходу, проведення дискусії
сприяло кращому розумінню американською стороною політики реформ Уряду України,
ситуації в країні умовах військової та економічної агресії з боку РФ та засвідчило подальше
зростання інтересу американського бізнесу до здійснення предметних кроків у рамках
розвитку українсько-американських взаємин. Нагадаємо, 20 травня 2018 року Генеральний
консул України в Нью-Йорку Олексій Голубов взяв участь у церемонії вручення
Українською Федерацією Америки медалі ім.Олександра Черника конгресмену Брендану
Бойлу за його внесок у розвиток відносин між Україною та США як члена Українського
кокусу в Конгресі США, а також привітав конгресмена Б.Бойла з цієї нагоди.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua

Федеральное правительство Канады может предоставить Украине
военное оборудование на сумму 9,5 млн долларов, которое изначально
предназначалось для курдских сил.
С таким предложением выступили консерваторы под руководством Эндрю Шиира,
сообщает Nsnews. Ранее правительство Джастина Трюдо объявило, что предоставит оружие
курдам, включая винтовки, автоматы, легкие минометы, и противотанковые ракеты, чтобы
помочь им в борьбе против исламских боевиков в Ираке. Однако, произошли задержки с
получением одобрений от правительства Ирака а также с заверениями, что оружие будет
соответственно защищено и оно не окажется в руках военизированных групп, которых
обвиняют в совершении военных преступлений в Ираке. На время, когда закупка оружия
состоялась в прошлом году, между иракскими и курдскими силами началось
противостояние после того, как курды возобновили свое стремление сформировать
независимое государство на севере Ирака. До сих пор оружие остается в хранилищах
Вооруженных Сил Канады в Монреале. Теперь консерваторы указывают, что это оружие
стоит направить Украине. "Они позволяют этому оружию находиться в хранилищах,
собирать пыль, а между тем, насилие в Украине обостряется", — заявляет Джеймс Безан,
депутат парламента Канады от Консервативной партии. "Вместо того, чтобы это оружие
пропадало зря, давайте передадим ее в руки людей, которые могут его использовать", —
добавил он. Правительство Украины обращался в Канаду о предоставлении
оборонительного оружия, но правительство Трюдо не взяло на себя таких обязательств,
как это сделали в США, хотя и разрешило экспорт канадского оружия в Украину полгода
назад. Хотя консерваторы и передали бы это оружие Украине, Безан заявляет, что они бы
не забыли курдов и их роль в борьбе против ИГИЛ. Напомним, в декабре 2017 года Канада
внесла Украину в контрольный список стран, которым разрешено поставлять
огнестрельное оружие. Это решение уже вступило в силу после официальной регистрации.
Читать полностью >>>
По материалам glavred.info

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Суд відмовився повертати 7 мільйонів
застави родичам Розенблата
21.05.2018

МАКРОЕКОНОМІКА
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО

Рост промпроизводства в Украине
ускорился до 3%
24.05.2018

Промышленное производство в Украине в апреле 2018 года выросло
на 3% по сравнению с апрелем 2017 года, тогда как в марте показатель
составлял 1%, в феврале – 1,9%, а в январе – 3,6%.
Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней
промпроизводство в апреле-2018 к апрелю-2017 возросло на те же 3%, тогда как в марте2018 к марту-2017 – на 1,6%. Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу
в апреле этого года промышленное производство уменьшилось на 5%, а с учетом сезонного
фактора – на 0,6%. По итогам четырех месяца этого года рост промпроизводства к
аналогичному периоду прошлого года ускорился до 2,6% с 2,4% по итогам трех месяцев, в
том числе в добывающей промышленности – с 2,3% до 3,1%, в поставке электроэнергии,
газа и пара – с 2,1% до 3,6%. Однако в перерабатывающей промышленности зафиксировано
его замедление с 2,5% до 2,2%. Госстат уточняет, что в апреле-2018 к апрелю-2017
перерабатывающая промышленность увеличила производство на 0,8%, добывающая
промышленность – на 5,6%, тогда как в поставке электроэнергии, газа и пара производство
возросло на 8,6%. Как отмечает статведомство, в Луганской области промышленное
производство в апреле-2018 возросло по сравнению с апрелем-2017 на 3%, в Донецкой
области - на 11,5%. Что касается остальных областей, то в апреле текущего года
положительный результат в промышленности зафиксирован в Ивано-Франковской (на
14,8%), Волынской (на 8,3%), Полтавской (на 8%,Сумской (на 6,4%), Киевской (на 4%),
Черкасской и Черновицкой (на 6,1%) областях.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
 РИНОК ПРАЦІ & ДОХОДИ / ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ

Роман Чернега доповів делегатам 107-ї сесії
Міжнародної конференції праці
01.06.2018

Голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега у
складі тристоронньої української делегації бере участь у 107-й сесії
Міжнародної конференції праці, яка проходить у ці дні у м. Женеві.
В п'ятницю, 01 червня, Роман Чернега доповів делегатам конференції про виконання
Україною 81-ї і 129-ї конвенцій Міжнародної організації праці. Зокрема, Голова Держпраці
зазначив, що Уряд України всебічно сприяє забезпеченню гідних умов праці для всіх
працюючих чоловіків і жінок, що закріплено у зазначених конвенціях МОП про інспекцію
праці, ратифікованих Україною у 2004 році. Зобов’язання України виконувати положення
конвенцій також підтверджено в Угоді про асоціацію між Європейським Союзом та
Україною й Угоді про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Насамперед Урядом було
прийнято постанову, що набрала чинності з 16 травня 2017 року, якою затверджено нову
процедуру здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства про працю,
принципово змінено підходи до організації та виконання функцій інспекції праці.
Скасовано мораторій на інспекційні відвідування суб’єктів господарювання з питань праці.
Триває інтенсивна робота щодо адаптації національного законодавства з питань безпеки,
гігієни праці та трудових відносин до міжнародних стандартів, вдосконалення системи
управління охороною праці на підприємствахна основі кращих світових практик тащодо
підготовки кваліфікованих кадрів інспекції праці. Також Роман Чернега відзначив
позитивні результати загальнонаціональної кампанії з подолання незадекларованої праці.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Держпраці
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Госбюджет Украины в мае перевыполнен
по доходам на 3,2%
01.06.2018

Доходы государственного бюджета Украины в мае 2018 г. составили
96,85 млрд грн, что на 2,99 млрд грн, или 3,2% больше планового
показателя, сообщается на сайте Государственной казначейской службы.
Согласно ее данным, по сравнению с маем прошлого года бюджетные поступления
возросли на 30,86 млрд грн, или на 46,8%, что во многом связано с перечислением
Нацбанком 17 млрд грн против 5 млрд грн в мае прошлого года. Общий фонд получил в
минувшем месяце 88,78 млрд грн, что на 2,4% больше плана и на 43,3% превышает
показатель годичной давности. В целом по итогам пяти месяцев 2018 года доходы
госбюджета Украины составили 369,7 млрд грн, отставание от плановых показателей
сократилось до 0,6% с 1,8% по итогам четырех месяцев, а по сравнению с пятью месяцами
прошлого года достигнут рост доходов на 13,5%. Поступления в общий фонд за январьмай-2018 составили 337,66 млрд грн, что на 1% ниже плана, но на 22,7% лучше показателя
января-апреля-2017. Как указано в материалах Госказначейства, налоговые поступления за
пять месяцев 2018 года принесли бюджету 164,51 млрд грн, что на 0,09 млрд грн, или на
0,1% меньше планового показателя, тогда как таможенные - 125,65 млрд грн, не дотянув
3,59 млрд грн, или 2,8% до плана. По сравнению с пятью месяцами прошлого года
налоговые показатели в этом году возросли на 16,2%, таможенные - на 9,6%. В мае
поступления по налогам достигли 42,96 млрд грн, что на 2,7% выше ожидаемого уровня и
на 33,8% лучше мая-2017. Таможенные поступления за май оказались на 4,3% выше
запланированного уровня - 26,56 млрд грн, превысив показатель за прошлый год на 12,5%.
В целом майский план по ГФС был перевыполнен относительно плановых показателей на
3,3%. Поступления составили 69,52 млрд грн, что лучше показателя мая-2017 на 13,79 млрд
грн, или 24,7%. За пять месяцев этого года НДС был возмещен на суму 54,8 млрд грн, что на
14,4% больше показателя января-мая 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Суд відмовив у поверненні застави на суму 7 мільйонів
гривень, яку за нардепа Борислава Розенблата внесли його родичі.
Про це повідомляє у Facebook прес-служба Спеціалізованої
Б.РОЗЕНБЛАТ
антикорупційної прокуратури.
За даними САП, 21 травня відбулося судове засідання з розгляду клопотання захисту
заставодавців, близьких родичів депутата, про повернення коштів. "Суд, вислухавши
доводи сторін, відмовив у поверненні застави у розмірі 7 млн грн", - йдеться в
повідомленні. Народний депутат підозрюється в одержання неправомірної вигоди та
зловживанні впливом. 16 лютого 2018 року Спеціальна антикорупційна прокуратура
завершила досудове розслідування у справі нардепів Борислава Розенблата і Максима
Полякова. Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від
"Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за
видобуток бурштину в Україні. 24 липня 2017 року нардеп заявив, що його родина внесла
за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
Борис Ложкин возглавил Еврейскую
конфедерацию Украины
25.05.2018

Экс-глава администрации президента Борис Ложкин 24 мая
возглавил Еврейскую конфедерацию Украины. Об этом “ОЛИГАРХ”
Б.ЛОЖКІН
узнал из сообщения “Украинской правды” со ссылкой на сообщения
Ложкина в Facebook.
По его словам, во вторник, 24 мая за это решение проголосовал президиум
организации. “Это большая честь и я благодарен за оказанное доверие. Отдельная
благодарность – Борису Фуксману, за восемь лет проделавшему колоссальную работу в
качестве президента ЕКУ. Рад, что он остается с нами – в качестве почетного президента”, –
написал Ложкин. Он отметил, что детальный стратегический план работы конфедерации
будет утвержден на следующих заседаниях. Как сообщалось, В опубликованном рейтинге
журнала “Фокус” “100 самых богатых людей Украины” Борис Ложкин занимает 49 строку, а
год назад был на 48 месте. Ранее, стали известны подробности встречи Коломойского,
Боголюбова и Ложкина в Женеве. “Олигархи общаются с человеком из ближайшего
окружения президента Порошенко более двух часов, а затем втроем выходят из ресторана.
Без всякой охраны Коломойский, ГБоголюбов и Ложкин прогуливаются вдоль Женевского
озера”, – пишут журналисты. Они пытались спросить, о чем говорили на встрече у Ложкина
лично, встретив его у офиса. Однако он не захотел с ними общаться. Позже его пресссекретарь направил письменный ответ. “Борис Ложкин не ведет и не может вести никаких
переговоров от имени президента Петра Порошенко, поскольку уже почти два года не
занимает должностей в Администрации президента, а также не является его советником
или представителем. После завершения работы в администрации президента Борис
Ложкин вернулся к частному бизнесу – это последовательная позиция господина Ложкина,
которую он озвучил в момент вступления в должность Главы АПУ, и которой в конце
концов сдержал. Борис Ложкин не занимается и не планирует заниматься политикой.
Сейчас все встречи, которые он проводит, являются частными, и касаются исключительно
самого господина Ложкина, его бизнеса или личной жизни”, – говорится в письменном
ответе от имени Бориса Ложкина. В то же время сам Коломойский уже более восьми
месяцев не посещает Украину. Как объясняют в “Схемах”, в Женеве он обосновался еще в
начале двухтысячных – в том числе на случай ухудшения отношений с властью.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Перше засідання суду у справі екс-депутата
Мартиненка призначено
30.05.2018

Шевченківський районний суд Києва призначив на 21
червня перше засідання у справі про звинувачення колишнього
народного депутата України Миколи Мартиненка і групи інших осіб
М. МАРТИНЕНКО
у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом.
У травні 2018 р. Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала в суд справу
Мартиненка і групи осіб. Обвинуваченим інкримінується вчинення злочинів, передбачених
ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3
ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), ч. 1 ст. 255 КК України
(створення злочинної організації). Мартиненку також інкримінують заволодіння коштами
ДП "НАЕК "Енергоатом" при укладанні та виконанні контрактів поставки устаткування від
чеської компанії SKODA JS і укладенні та виконанні контракту між SKODA JS і компанією
BRADCREST INVESTMENTS SA на загальну суму 6 777 400 євро. Також Мартиненко
звинувачується у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у розмірі 17,28 млн доларів шляхом
купівлі-продажу уранового концентрату ДП "СхідГЗК" через австрійську компаніюпосередника. Нагадаємо, 20 квітня 2017 р. детективи НАБУ затримали Миколу Мартиненка.
Затримання було проведено в рамках розслідування справи про закупівлі ДП "СхідГЗК"
концентрату урану через австрійську прокладку. За даними слідства, колишній член
парламентської фракції "Народного фронту" Микола Мартиненко є співучасником розтрати
понад 17 млн доларів держпідприємства "СхідГЗК". Відзначимо, 22 квітня 2017 року
Солом'янський районний суд Києва відмовив в арешті колишнього народного депутата
Миколу Мартиненка і відпустив його на поруки групи народних депутатів. Як писв раніше
портал 24tv.ua, останні роки Мартиненка пов'язують з Арсенієм Яценюком. Саме
енергетичного олігарха називають основним спонсором партії "Народний фронт". Проте
скандальний шлейф тягнеться за Мартиненком здавна. При кожній владі енергетичний
магнат почувався, як у Бога за пазухою. За Кучми компанія, яку очолював Мартиненко, мала
пільговий режим оподаткування. За Ющенка політик очолював фракцію "Нашої України" у
Верховній Раді. Саме у цей час колишній голова секретаріату президента Олександр
Зінченко публічно обізвав олігарха корупціонером. Кримінальна справа проти Мартиненко
розслідується й у Швейцарії. Там одіозного українця також підозрюють у хабарництві. Мова
йде про 30 мільйонів швейцарських франків. Проте зараз питання в іншому. Чи опиниться
одна з найвагоміших політичних фігур України навіть з вагомою доказовою базою за
ґратами. Адже, Антикорупційний суд в Україні і досі не створений. А у загальних судах цю
справу можуть розглядати роками.
Читати повністю >>>
За матеріалами dt.ua
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НАДРА & ЗЕМЛЯ

 АГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ (ОДНА ЮРИДИЧНА ОСОБА)

 РИНОК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ЕСПЧ признал мораторий на продажу земли в Украине
нарушением прав человека

Аурум Груп на 20% увеличила
грузоперевозки
25.05.2018

Объем железнодорожных грузов, перевозимых полувагонами Аурум
Груп, по итогам первого квартала 2018г. вырос по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года на 20%, до 290 тыс. тонн.
«Такой существенный рост объема перевозок обусловлен увеличением в течение
2017 года и начале 2018 собственного парка железнодорожных вагонов на 122 единицы до
477», – отметил гендиректор предприятия Андрей Жарий. Компания Аурум Груп на базе
вагоностроительного «Дизельного завода» в 2017 г. начала производство полувагонов
модели 12-9933 и 12-9933-01, зерновозов и думпкаров грузоподъемностью 105 тонн.
Напомним, многопрофильная промышленно-инвестиционная группа “Аурум Груп” в 2018
году с целью повышения конкурентоспособности планирует инвестировать в развитие
ряда секторов, в частности, около 100 млн грн – в развитие вагоностроения, около 50 млн
грн – в аграрное направление, сообщается в пресс-релизе группы. “Согласно долгосрочной
стратегии развития “Аурум Груп”, в текущем году планируем инвестировать около 100 млн
грн в развитие частного подвижного железнодорожного парка страны с целью
минимизации существующего острого дефицита полувагонов и зерновозов”, – цитируется в
пресс-релизе учредитель группы Алена Лебедева. По ее словам, средства будут направлены
на строительство новых железнодорожных грузовых вагонов на базе входящего в группу
ООО “Дизельный завод”, которые в дальнейшем перейдет в управление лизинговой
компании группы ООО “Транс Энерджи”. В пресс-релизе также сообщается, что на
техническое перевооружение литейного производства уже направлено 30 млн грн, за счет
которых закуплена и готовится к установке автоматическая формовочная линия методом
холоднотвердеющих смесей производства Omega Foundry Machinery (Великобритания).
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы «Аурум Груп»
Мариупольская Инвестиционная Группа провела реорганизацию компаний зернового бизнеса
29.05.208

В преддверии нового маркетингового сезона 2018/2019, компания
«МИГ» провела реорганизацию и трансформацию фокуса деятельности
компаний зернового бизнеса, находящихся под ее управлением.
Согласно стратегии развития зернового бизнеса Группы, разработанной в 2016
году, с целью достижения большей эффективности, конкурентной устойчивости и
выживаемости в условиях нестабильной ситуации на агрорынке, была осуществлена
глобальная перестройка организационной структуры и бизнес-процессов УкрТрансАгро и
УТА Логистик. Так, весной текущего года, благодаря прозрачной корпоративной структуре,
динамичным показателям финансовой деятельности, репутации надежного партнера,
компания «УТА Логистик» привлекла финансирование для приобретения автомобилейзерновозов. Таким образом, с нового сезона 2018/2019 «УТА Логистик» будет осуществлять
только функции перевозчика зерновых и масличных грузов как собственным, так и
наемным транспортом. При этом морской зерновой терминал «УкрТрансАгро» становится
единым окном для предоставления полного комплекса услуг по сопровождению зерновых,
масличных грузов и продуктов их переработки на всех этапах логистической цепочки от
производителя до экспорта морскими судами. С 1 июня эти две компании возглавит Павел
Плотников. Артем Мазный, ранее возглавлявший терминал «УкрТрансАгро», остается на
руководящей позиции в составе Наблюдательного совета. Также, учитывая его большой
опыт в построении и автоматизации процессов работы терминала, он возглавит новое
направление деятельности в Управляющей компании «Мариупольская Инвестиционная
Группа» – внедрение инноваций и автоматизацию бизнес-процессов. «В условиях жесткой
конкуренции и борьбе за клиентов на агрорынке нашего региона, мало говорить, что
предприятие современное и эффективное, необходимо показывать качество, которое
можно добиться внедрением инноваций. Таким образом, возникла необходимость в
создании такой структуры в нашей компании. Перед Артемом Мазным стоит глобальная
задача – подготовить весь зерновой бизнес группы к вызовам будущего: работа в условиях
снижающихся ставок на перевалку; растущую конкуренцию между перевалочными
комплексами «большой» и «малой» воды. Задачей же Павла Плотникова станет сохранение
и преумножение конкурентного преимущества компании в отрасли» - прокомментировал
Олег Иванюшенко, соучередитель и исполнительный директор ООО «УК «МИГ».
Читать полностью >>>

Читайте также: У Мариупольской
логистической компании провели обыски >>>

По материалам пресс-службы «МИГ»

22.05.2018

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал мораторий на
продажу земли в Украине нарушением прав человека. Об этом говорится в
решении, опубликованном на сайте суда.
В частности, соответствующее решение ЕСПЧ принял по делу "Зеленчук и Цицюра
против Украины". Заявители из Ивано-Франковска и Тернополя, которые владеют
земельными участками (получают ренту в натуральном и денежном выражении), пытались
обжаловать мораторий на продажу земли. В итоге ЕСПЧ признал, что мораторий на
продажу земли в Украину нарушает право собственности. Ключевым фактором для
принятия такого решения стало то, что Украина ставила задачу разрешить покупку и
продажу сельскохозяйственных угодий при создании соответствующего рынка. Однако
мораторий несколько раз был продлен, что показывает отсутствие согласованности со
стороны властей. Суд также принял к сведению аргументы правительства о необходимости
моратория, чтобы предотвратить обнищание сельского населения, сосредоточение земли в
руках крупного бизнеса, в том числе для выведения ее из культивации. Однако первый
аргумент не учитывал тот факт, что заявители жили в городе и не хотели обрабатывать
землю. А предотвратить другие негативные последствия правительство могло бы с
помощью других законов, в том числе тех, которые уже предлагается принять. ...
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
Скільки землі під мораторієм та
хто нею володіє
29.05.2018

Народний депутат від «Батьківщини» Вадим Івченко виступає за
зняття мораторію на землю сільгосппризначення, але з певними
обмеженнями. Наскільки його пропозиція адекватна? VoxCheck виступу
депутата.
Європейський суд з прав людини постановив, що мораторій на продаж землі
сільськогосподарського призначення в Україні обмежує права землевласників. Мораторій
діє в Україні з початку 2000-х і поки що встановлений до кінця 2018 року (весь цей час
мораторій продовжували). Мораторій накладає заборону на продаж сільськогосподарських
земель приватної, комунальної та державної власності. Основний аргумент прибічників
продовження мораторію – ризик втрати контролю над українською землею та її розпродаж
олігархам або іноземцям. Те, що можливість торгувати землею та створення відповідного
ринку приведуть до активізації інвестування в Україні та розвитку аграрної галузі,
політики зазвичай не згадують. Один з яскравих прикладів маніпулювання на темі
земельного мораторію – у цьому фактчеку тверджень народного депутата Вадима Івченко
(“Батьківщина”), які він висловив у квітні цього року на каналі ZIK. В Україні під мораторієм
знаходиться 40 млн га сільгоспземель або 93,6% всіх с/г земель, обсяг яких загалом в
Україні становить 42,7 млн га (дані Держгеокадастру станом на 01.01.2016). Крім того під
дію мораторію підпадають інші види державних та комунальних земель. Схоже, що Івченко
посилається на нещодавню статтю Михайла Апостола, радника міністра МВС та першого
віце-прем’єра Степана Кубіва. У ній експерт на основі даних Мін’юсту стверджує, що
українську землю с/г призначення захопили вісім агрохолдингів. Проблема з цими даними
у тому, що статистика Мін’юсту – це лише кількість зареєстрованих прав на землю, а не
кількість ділянок та площа земель (за це відповідає Держгеокадастр). Кількість
зареєстрованих прав є значно меншою за кількість зареєстрованих ділянок. Реєстратори
вносять до реєстру лише ту інформацію, яку надавав власник. Тому є випадки суттєвих
розбіжностей за площами земель, які зазначені в Реєстрі прав (тобто дані Мінюсту) і в
Земельному Кадастрі (Держгеокадастр). Дані Геокадастру стосовно площі та інших
характеристик земельних ділянок є точнішими та повнішими. Наприклад, у статті Апостола
надається інформація по 217,8 тис. ділянок. Це лише 1% від загальної кількості ділянок,
згідно з даними Кадастру. При цьому загальна площа цих ділянок складає 3,7 млн га.
Відповідно це 8.5% від площі, яка зареєстрована в Кадастрі, та 8.8% від обсягу
сільгоспземель в Україні. Покладатися на такі дані досить складно. Стосовно найбільшої
групи землевласників (понад 500 га) – зазначені найбільші 8 ділянок у власності фермерів у
середньому мають розмір 62 тис. га. Це дорівнює площі середнього району в Україні і
виглядає абсолютно неймовірним: цілісних ділянок сільгосппризначення такого розміру в
Україні просто не існує. Зазвичай розмір поля як єдиного масиву знаходиться в діапазоні
20-70 га. Є поодинокі випадки в діапазоні 200-500 га, але більше – це фантастика. …
Читати повністю >>>
За матеріалами voxukraine.org
 РИНОК ВОДНИХ РЕСУРСІВ

ФОНДОВИЙ РИНОК

В Україні вперше оприлюднили дані
про якість води

Украина ввела санкции против используемого
«Украинской биржей» ПО
24.05.2018

Украина ввела санкции против используемого "Украинской биржей"
программного обеспечения. Об этом свидетельствует указ Президента
№126 от 14 мая 2018 года, передают Українські Новини.
Так, санкции введены против "Московской биржи ММВБ-РТС". В частности, санкции
предусматривают запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной
собственности. Последним пунктом отмечается, что вводятся другие санкции,
соответствующие принципам их применения (запрет украинским субъектам
хозяйствования использования в своей деятельности электронных торговых систем "ПО
Plaza" - используется на "Украинской бирже" и "ПО Forts"). Отметим, Глава "Украинской
биржи" (УБ, Киев) Олег Ткаченко подал в отставку, сообщается на веб-сайте фондовой
площадки. "Я прожил с УБ существенную часть своей жизни, но пришло время двигаться
дальше. Хочу пожелать коллективу, с которым мы вместе уже 10 лет, дальнейших успехов в
скорейшей реализации всего задуманного. Уверен, что биржа останется одним из наиболее
активных драйверов развития фондового рынка Украины", - приведены его словам в
сообщении. Биржевой совет УБ 24 мая утвердил отставку и принял решение с 1 июня
делегировать полномочия временно исполняющего обязанности председателя правления
УБ его первому заму Евгению Комиссарову. "Сложно переоценить вклад О.Ткаченко в
развитие биржи. Таких профессиональных и одновременно неравнодушных специалистов
на нашем рынке немного. Мне было очень приятно работать с Олегом в одной команде и
надеюсь, что он останется на фондовом рынке, и у нас еще будет возможность и повод
сотрудничать", - прокомментировал отставку глава биржевого совета УБ Артемий Ершов.
УБ учреждена 15 мая 2008 года ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг
совместно с российской фондовой биржей РТС. Торги она начала в марте 2009 года и
первой запустила рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расчеты через
центрального контрагента и срочный рынок.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Державне агентство водних ресурсів України відкрило дані про
якість води в українських поверхневих водоймах. Про це повідомляє
служба новин порталу radiosvoboda.org
До цього моменту інформація про вміст шкідливих речовин у поверхневих водоймах,
з яких українці отримують воду для пиття та побутових потреб, була недоступною. За
даними Global Open Data Index, лише 15 країн мають у відкритому доступі дані про якість
води, зокрема Фінляндія, США, Велика Британія та Японія. Серед них лише Фінляндія
забезпечує відповідність усім критеріям індексу (доступність, придатність для машинної
обробки, безкоштовність тощо). Як стверджує перший заступник голови Державного
агентства з питань електронного урядування Олексій Вискуб, якість відкритих даних в
Україні не поступається фінським. Він сподівається, що нововведення дозволить
контролювати якість води та відстежувати вплив промисловості на довкілля.
Читати повністю >>>
Дані моніторингу водних ресурсів України >>>
За матеріалами radiosvoboda.org

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

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

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

Міненерговугілля зацікавлене у розвитку українськокитайського співробітництва

Госгеонедр предлагает упразднить процедуру получения
лицензий через механизм апробации
21.05.2018

Госгеонедр Украины предлагает упразднить процедуру получения
лицензий вне аукциона через механизм апробации, сообщила пресс-служба со
ссылкой на и.о. главы ведомства Олега Кирилюка.
"Мы предложили Министерству экологии и природных ресурсов Украины … учесть
предложения и требования недропользователей по изъятию процесса апробации,
нивелирующего аукционную деятельность по продаже углеводородов", - указано в
сообщении. По данным пресс-службы, Госгеонедр также предлагает учесть особенности
оформления выводов по оценке влияния на окружающую среду в порядке проведения
аукционов по продаже спецразерешний на недропользование. "Ввести термин "договор с
отложенным обстоятельством" для предоставления возможности победителю аукциона
получить разрешение на недропользование с разработанными выводами оценки влияния",
- предлагает ведомство. Как сообщалось, участники нефтегазового рынка Украины остро
критикуют Госгеонедр из-за отсутствия аукционов по нефтегазовым лицензиям и
практики предоставления спецразрешений вне конкурса через механизм апробации.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Опубліковано третій Звіт Ініціативи прозорості
видобувних галузей України

22.05.2018

Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості
України Тетяна Максимець провела зустріч з представниками China Electric
Power Equipment and Technology Co., Ltd.
Тетяна Максимець відзначила, що українсько-китайське співробітництво відповідає
зовнішньоекономічним інтересам України. Окреслюючи перспективи співпраці, вона
наголосила, що Уряд України докладає значних зусиль для реформування енергетичної
сфери та її інтеграції до енергетичної системи Європейського Союзу відповідно до
зобов’язань, визначених Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Тому позитивно оцінила плани щодо підписання компанією НЕК «Укренерго»
Меморандуму про взаєморозуміння у сфері розподілу електроенергії в Україні з
найбільшим у світі електроенергетичним підприємством. «Підписання Державним
підприємством НЕК «Укренерго» та компанією China Electric Power Equipment and
Technology Co., Ltd Меморандуму про взаєморозуміння в сфері розподілу електроенергії в
Україні надасть імпульс для прискорення процесів започаткування проектів з розбудови
інфраструктури електромереж», - зазначила перший заступник Міністра. Це, за її словами,
сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України та поліпшить функціонування
стабільного і конкурентоспроможного енергетичного сектору нашої держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

24.05.2018

Опубліковано Національний Звіт Ініціативи прозорості видобувних
галузей України за 2016 рік. Звіт ІПВГ України за 2016 рік уже доступний для
перегляду та завантаження на сайті ІПВГ в Україні.
Звіт ІПВГ за 2016 рік охоплює три нові видобувні галузі, а саме: видобування
вогнетривких та тугоплавких глин, піску кварцового. Таким чином у третьому Звіті ІПВГ
висвітлено інформацію про діяльність у таких видобувних галузях: видобування кам’яного
вугілля; видобування нафти; видобування природного газу; видобування руд заліза;
видобування руд титану; видобування руд марганцю; видобування глин вогнетривких;
видобування глин тугоплавких; видобування піску кварцового (для виробництва скла);
транспортування нафти і природного газу. Щодо кожної із зазначених галузей Звіт ІПВГ за
2016 рік надає інформацію про балансові запаси корисних копалин, їх обсяги видобування,
експорту та імпорту, ключові компанії на ринку. У контекстній частині документу описано
регуляторний режим та нормативно та фіскальне регулювання видобувних галузей у 2016
році, зазначено внесок видобувних галузей в економіку України, зокрема внесок до ВВП,
Зведеного бюджету України та внесок у зайнятість. Фінансова частина документу містить
дані про платежі видобувних компаній на користь держави по кожному з видів платежів,
що увійшли до сфери охоплення Звіту, соціальні витрати та благодійні внески компаній, а
також звірку даних, отриманих від компаній та держави із поясненням розбіжностей …
Читати повністю >>>
За матеріалами Міненерго
У Мінприроди триває робота над створенням в Україні
сучасної системи надрокористування
30.05.2018

Мінприроди продовжує напрацьовувати законодавчі механізми, які б
дозволили привести національне законодавство сфери надрокористування у
відповідність до права ЄС.
Про це під час Семінару з питань систем використання надр в ЄС та Україні, сказав
заступник Міністра екології та природних ресурсів України із питань євроінтеграції Микола
Кузьо. Відповідно до Угоди про асоціацію Україна має реформувати систему
надрокористування та зробити цей ринок прозорим із дотриманням політики дерегуляції,
забезпеченням рівного доступу та врахуванням нової процедури оцінки впливу на
довкілля. «Для залучення у галузь інвесторів важливо створити сучасну систему із
відкритою геологічною інформацією та прозору систему доступу до надр» – сказав Микола
Кузьо. Водночас голова секції «Енергетика, транспорт та довкілля» Представництва ЄС в
Україні Йоганнес Баур відзначив успіхи України у імплементації природоохоронного
законодавства, однак підкреслив необхідність зосередити зусилля на впровадженні вже
прийнятих законів у дію. Консультанти ЄС Нікос Цакалідіс та Дмитро Защихін
презентували аналітичну доповідь щодо найкращих прикладів регулювання галузі
надрокористування серед країн ЄС та ЄЕС, а також огляд існуючого українського
законодавства та можливостей для його вдосконалення. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінприроди

Посол України О.Горін відвідав головний офіс компанії
«Korea Hydro & Nuclear Power»
24.05.2018

Посол України в Кореї О.Горін 23 травня 2018 року відвідав головний
офіс компанії «Korea Hydro & Nuclear Power» (KHNP) у м. Gyeongju (РК). Про
це повідомляє портал mfa.gov.ua
В ході візиту обговорено шляхи інтенсифікації
співробітництва України з
Республікою Корея у сфері мирного використання атомної енергії, розширення
співробітництва у сфері альтернативних видів енергетики та використання нових
технологій у сфері енергоефективності. В ході переговорів корейській стороні передано
матеріали з пропозиціями розширення співробітництва з підприємствами енергетичної
галузі України - ДП «НАЕК Енергоатом», ДП «Турбоатом» та ДП «Електротяжмаш» та
пропозиції з інвестиційних програм в енергетичному секторі України, зокрема залучення
корейських інвестицій до будівництва енергомосту «Україна – Європейський союз».
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Робочий візит делегації Міністерства енергетики та вугільної
промисловості на чолі з Міністром до Королівства Данія
01.06.2018

У м.Копенгаген 30 травня – 1 червня 2018 р. перебувала делегація
Міністерства енергетики та вугільної промисловості на чолі з Міністром
І.Насаликом. Про це повідомляє Посольство України в Королівстві Данія.
Серед членів української делегації були також заступник Голови Комітету Верховної
Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної
безпеки О.Бєлькова та Голова Державного агентства з енергоефективності та
енергозбереження України С.Савчук. Українська делегація здійснила робочий візит до
Королівства Данія у рамках міжурядової співпраці у сфері енергетики і енергоефективності
та механізму «влада-до-влади» Українсько-данського енергетичного центру (УДЕЦ).
Міністр енергетики та вугільної промисловості І.Насалик провів зустріч з Міністром
енергетики, комунальних послуг та клімату Данії Ларсом Ліллехольтом (Lars Chr. Lilleholt)
та заступником мера Копенгагена з технічних питань та навколишнього середовища
Нінною Хедігер (Ninna Hedeager). Представники України взяли участь у круглому столі,
присвяченому питанням енергетики та відновлюваній енергії, організованому
Конфедерацією данської промисловості та Данською федерацією енергетики. Міністр
енергетики та вугільної промисловості України І.Насалик поінформував про хід реформ в
Україні та висвітлив плани Уряду в енергетичній галузі та інвестиційному процесі. З
данської сторони у круглому столі взяли участь представники і керівники відомих світових
корпорацій («Vestas Wind Systems», «Danfoss», «Kastrup») та інвестиційних фондів ( EKF
Danmarks Eksportkredit, Інвестиційний фонд для країн, що розвиваються (IFU).
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Данія
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

 РИНОК ПОВІТРЯНИХ РЕСУРСІВ

В 1-му кварталі ДТЕК збільшив виробництво
електроенергії на 0,8%

Украина увеличила выбросы
парниковых газов
23.05.2018

В Украине за 1990-2016 гг. несколько возросло количество выбросов
парниковых газов. Об этом сообщил министр экологии и природных
ресурсов Украины Остап Семерак.
"Комиссия единогласно одобрила проект Национального кадастра антропогенных
выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов в Украине за 19902016 гг. В ближайшее время Министерство природы передаст его в секретариат Рамочной
конвенции ООН об изменении климата. Это значит, что Украина последовательно
выполняет свои международные обязательства", - пояснил Семерак. Стоит отметить, что в
Украине традиционно высокими остаются выбросы в энергосекторе, сельском хозяйстве и
секторе отходов и их переработки. "Анализ Национального кадастра демонстрирует
небольшое, но увеличение выбросов парниковых газов в Украине, что связано в первую
очередь с возобновлением роста национальной экономики. С одной стороны - это хорошие
новости для украинцев, а с другой - подтверждение актуальности внедрения Стратегии
низкоуглеродистого развития, которое предусматривает более широкое внедрение
энергоэффективных технологий и переоснащение производств", - отмечает министр.
Сокращение выбросов парниковых газов в Украине в течение нескольких предыдущих лет
происходило в основном в результате уменьшения использования энергетических
ресурсов из-за спада ВВП и событий на Донбассе и в Крыму. При этом Семерак напомнил,
что Российская Федерация ежегодно пытается включить данные об АР Крым в отчетность
о выбросах и абсорбции парниковых газов, и Украина выступает против этого.
Читать полностью >>>
По материалам bykvu.com
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У січні-березні ц.р. енергохолдинг ДТЕК збільшив виробництво
електроенергії на 0,8%, або на 77,4 млн кВт-годин до 10 151,8 млн кВт-годин,
порівняно з аналогічним періодом 2017 (10 074,4 млн кВт-годин).
В 1-му кварталі виробництво електроенергії з поновлюваних джерел збільшилося на
18,7%, або на 32,5 млн кВт-годин до 206,2 млн кВт-годин порівняно з аналогічним періодом
2017 року. Передача електроенергії розподільними мережами в 1-му кварталі скоротилася
на 0,2%, або на 18,8 млн кВт-годин до 11 961,4 млн кВт-годин порівняно з 1-м кварталом
2017. Основними факторами, що вплинули на виробничі показники, стали: зниження
виробництва електроенергії атомними електростанціями на 7,6%, або 1,8 млрд кВт-годин;
збільшення виробництва ГЕС і ГАЕС на 27%, або 858,0 млн кВт-годин, у зв'язку з високою
притоковістю річок; збільшення виробництва "ДТЕК Дніпроенерго" і "ДТЕК Західенерго" на
9,8%, або 596,6 млн кВт-годин; зниження виробництва "ДТЕК Східенерго" на 22,4%, або
581,4 млн кВт-годин, у зв'язку із припиненням управління ОП "Зуївська ТЕС". У ДТЕК
нагадують, що компанія реалізує програму збільшення використання вугілля марки "Г" в
енергетиці, спрямовану на мінімізацію дефіциту антрациту, видобування якого було
припинено в Україні. Енергоблоки ТЕС "ДТЕК Енерго", що працюють на газових марках
вугілля, й компанії, що перебувають в операційному управлінні, на 30,2%, або 1 746,0 млн
кВт-годин, наростили обсяг виробництва електроенергії у звітному періоді. Як
повідомляли Українські Новини, в 2017 році енергохолдинг ДТЕК скоротив виробництво
(відпуск) електроенергії на 7,4%, або на 2 967,3 млн кВт-годин до 37 103,7 млн кВт-годин
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
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 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ГЕНЕРАЦІЯ

Украина с начала года увеличила производство
электроэнергии на 2,3%

Прем'єр України поставив главі Міненерговугілля завдання
детінізації державного вугільного сектора
02.05.2018

Реформа державного вугільного сектора має привести до його
детінізації, таке завдання отримав глава Міністерства енергетики та
вугільної промисловості Ігор Насалик, заявив прем'єр-міністр.
"Державна вугільна галузь дуже "тенізована" і дуже корумпована. Звідти потрібно
вибивати всі ці тіньові схеми. Таке завдання я поставив перед міністерством і міністром", сказав глава уряду в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи підсумки
проведеної ним минулого тижня першої координаційної ради з питань енергетичної
реформи. За словами В.Гройсмана, "заробляють" на всьому, зокрема на неефективності
технологій, на обліку вугілля. "Міністр підтвердив, що він готовий боротися з усіма цими
явищами, і, я сподіваюся, що з моєю підтримкою у нього це вийде", - сказав прем'єр. Він
також повідомив, що зміна наприкінці квітня першого заступника міністра - замість Галини
Короп на цю посаду було призначено директора департаменту правового забезпечення
Міненерговугілля Тетяну Максимець - здійснена за пропозицією І.Насалика.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
На Донетчине у фирм сына Януковича забирают разрешения
на использование угольных пластов
22.05.2018

Госгеонедр приостановила действие спецразрешений на добычу угля
частным фирмам, которые незаконно владели угольными пастами госушахт
«1/3 Новогродовская» и «им. Котляревского» (бывшая шахта «Россия»).
Перспективные угольные пласты этих шахт были на 20 лет переданы в аренду
фирмам ООО «шахта «Россия» и ООО «Шахта «1/3 Новогродовская», сообщают Наші Гроші.
Руководитель Госгеонедр Олег Кирилюк приостановил действие спецразрешений своим
приказом из-за нарушений ст. 24 и ст. 51 «Кодекса Украины о недрах». Это статьи об
обязанностях пользователя при разработке месторождений. Фирмам предоставили 10 дней
для устранения выявленных нарушений. Частные компании «Шахта «Россия» и «Шахта 1/3
Новогродовская», завладевшие угольными пластами госшахт, были зарегистрированы в
один день - 27 февраля 2012 года по одному адресу в г. Новогродовка Донецкой области.
Владельцем фирмы был Александр Сичинава - тогдашний председатель наблюдательного
совета «Всеукраинского банка развития», который принадлежал сыну президента Виктора
Януковича Александру. Обе фирмы дублировали в себе названия соответствующих шахт
государственного предприятия «Селидовуголь». …
Читать полностью >>>
По материалам vchasnoua.com
Шахты ДТЭК Энерго в апреле увеличили добычу
газового угля на 5%
23.05.2018

Угледобывающие предприятия ДТЭК Энерго в апреле 2018 года
произвели 2 млн тонн газового угля, что на 5% больше, чем в апреле 2017
года. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Рост добычи по ДТЭК Павлоградуголь в апреле текущего года составил 3% по
сравнению с апрелем 2017 года - до 1,7 млн тонн, по ДТЭК Добропольеуголь - 19%, до 334
тыс. тонн. На развитие производства и дальнейший рост угледобычи на шахтах ДТЭК
Павлоградуголь и ДТЭК Добропольеуголь в апреле было направлено 387 млн грн. Из них
167 млн грн в приобретение и капитальный ремонт очистного оборудования, 94 млн грн –
в капитальные горные выработки и 29 млн грн – в проходческое оборудование. С начала
года на угольных предприятиях компании было введено в эксплуатацию 12 лав. «Мы
работаем над тем, чтобы выдавать все больше угля для энергетики Украины. Благодаря
инвестициям наши добывающие предприятия развиваются, закладывают новые лавы и
помогают повышать энергонезависимость страны», - отметил директор по добыче угля
ДТЭК Энерго Михаил Барабаш.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
На шахті «Степова» ДП «Львіввугілля» вивели
в експлуатацію нову лаву
24.05.2018

На шахті «Степова» ДП «Львіввугілля» 23 травня здана в експлуатацію
лава N132. Про це ІА ZIK повідомили у ДП «Львіввугілля». Про це повідомляє
служба новин порталу zik.ua
Спеціальна комісія, у складі якої були посадові особи шахти, представники ДП
«Львіввугілля», Держпраці та Львівсько-Волинського ВГРЗ, обстежила лаву та підтвердила
її придатність до експлуатації. Запаси низькозольного вугілля у новій лаві складають 163,9
тис. тонн, довжина виїмкового стовпа 321 м, довжина лави – від 150 м з нарощенням до 220
м, виїмкова потужність пласта 1,35 м. Лаву оснащено комбайном РКУ-10, комплексами 2
КД-90, ДМ, конвеєром СП-26У. Відпрацьовуватиме лаву вуглевидобувна дільниця під
керівництвом Юрія Нагурського, бригадир Богдан Сусяк, до кінця поточного року. Планове
добове навантаження – 800 тонн. Як повідомив в. о. директора шахти Микола Клюка, є усі
можливості протягом двох місяців вийти на тисячотонний добовий режим роботи.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
Полноценный запуск ГП «НАК» – на
завершающей стадии
25.05.2018

ГП «Национальная угольная компания» в полной мере заработает
через 2-3 месяца, - заявил в сессионном зале Рады заместитель министра
энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун.
«На сегодня создана «Национальная угольная компания», которая должна на
протяжении 2-3 месяцев начать полноценную работу, то есть активизировать управление
отраслью и существенно улучшить финсостояние предприятий», - проинформировал
чиновник. Как сообщалось, Кабмин одобрил создание «Национальной угольной компании»
в декабре 2017 г. Документ был принят с доработкой и учетом замечаний Министерства
экономики и развития Украины и Министерства финансов. Планировалось, что до конца
прошлого года должны были оптимизировать структуру обособленных подразделений
этого угольного ГП. В частности, предполагалось создание проектно-научного центра и
сервисно-технического центра по обслуживанию и ремонту оборудования. Помимо этого,
были намечены ликвидация непрофильных активов, проведение инвентаризации
имеющегося технологического потенциала угольных госпредприятий страны и передача
объектов социальной сферы на баланс местных бюджетов.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
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Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС)
Украины в январе-апреле т.г. возросло на 2,3% (на 1 млрд 284,8 млн кВт-ч)
по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до 56 млрд 534,6 млн кВт-ч.
За этот период атомные электростанции сократили выработку электроэнергии на
12,4% – до 27 млрд 542,9 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на
Запорожской АЭС составило 13 млрд 30,7 млн кВт-ч (-5,8% к январю-апрелю-2018), ЮжноУкраинской – 5 млрд 869,9 млн кВт-ч (-4,7%), Ривненской – 4 млрд 542,9 млн кВт-ч (-21,2%),
Хмельницкой – 4 млрд 99,4 млн кВт-ч (-28%). Тепловые электростанции (ТЭС), а также
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на
18,8% – до 22 млрд 40,9 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС нарастили производство
21,9% – до 16 млрд 836,8 млн кВт-ч, а ТЭЦ и КУ – на 10%, до 5 млрд 204,1 млн кВт-ч. Гидро- и
гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) в январе-апреле 2018 года увеличили
производство на 35,7% – до 5 млрд 693,7 млн кВт-ч, тогда как блок-станции снизили на
0,8% – до 475,3 млн кВт-ч. Производство электроэнергии нетрадиционными источниками
(ВЭС, СЭС, биомасса) за четыре месяца возросло на 37,2% – до 781,8 млн кВт-ч. Доля АЭС в
структуре производства электроэнергии составила 48,7% (в январе-апреле 2017 года –
56,9%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 39% (33,6%), ГЭС и ГАЭС – 10,1% (7,6%), блок-станций – 0,8% (0,9%),
альтернативных источников – 1,4% (1,0). Производство электроэнергии в ОЭС Украины в
апреле 2018 года уменьшилось на 2,8% (на 347,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным
месяцем 2017 года – до 11,992 млрд кВт-ч. Кроме того, отпуск тепловой энергии в январеапреле 2018 года возрос на 6,9% (на 825,9 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – до 12 млн 745,5 тыс. Гкал.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

 АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Будівництво ЦСВЯП – ще один крок в напрямку досягнення
енергетичної незалежності
25.05.2018

Міністр Ігор Насалик провів робочу зустріч із представниками Holtec
International. Сторони обговорили стан реалізації проекту будівництва
Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.
Міністр відзначив, що проект надзвичайно важливий для України. Будівництво
ЦСВЯП є на цей час наймасштабнішим проектом розвитку атомної енергетики в Україні,
реалізація якого дасть змогу позбавитись монопольної залежності від послуг російських
підприємств з переробки та зберігання відпрацьованого ядерного палива. Україна
надзвичайно просунулася за останні 2 роки в напрямку як диверсифікації постачання
ядерного палива для АЕС, так і щодо зберігання відпрацьованого ядерного палива.
Представники компанії «Холтек» відзначили успішну співпрацю з Міненерговугілля та
НАЕК «Енергоатом»: «Ви перший Міністр, який заслужив подяку за здобуття незалежності
у сфері зберігання відпрацьованого ядерного палива в Україні. Це важливе досягнення».
Крім того, вони зазначили, що в Україні прекрасні інженери, що дає додаткові можливості
Україні мати лідерські позиції в ядерній енергетиці, а також наголосили, що Україна
належить до тих небагатьох країн у світі, які володіють власним централізованим
сховищем відпрацьованого ядерного палива, і цим можна пишатися. Сторони висловили
сподівання щодо найскорішого введення в дію ЦСВЯП, подальшої співпраці та успішної
реалізації нових проектів у сфері ядерної енергетики.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Украина и Россия подпишут "ядерный"
контракт на 2018 год
29.05.2018

РФ и Украина подпишут контракт на 2018 г. по поставкам уранового
сырья из Украины в РФ. Об этом сообщил гендиректор российского АО
"Международный центр по обогащению урана" (МЦОУ) Глеб Ефремов.
Украина обогащает свой урановый концентрат на мощностях МЦОУ, участником
которого является. Ежегодно страна в рамках проекта поставляет около 80 тонн уранового
концентрата. Обогащенный уран используется для изготовления тепловыделяющих
сборок (твэлов) и поставок ядерного топлива в страны-акционеры. "Сейчас будет контракт
на 2018 год. Его и подписание, и исполнение произойдет в ближайшее время. Мы включили
объем, который предусмотрен для поставки в Украину в текущую производственную
программу. Сейчас мы ждем от Украины его подписания, с нашей стороны подписанный
контракт на текущий год уже направлен украинской стороне", – заявил он. Физическая
поставка уранового сырья ожидается в III-IV кварталах 2018 года, добавил Ефремов. По его
словам, Украина соблюдает график платежей, "работа идет в штатном режиме, графики
платежей Украины за поставляемое топливо соответствуют запланированным
контрактным обязательствам". Напомним, с начала 2018 года Украина заплатила России
почти 70 млн долларов за ядерное топливо. Однако это на 20,6% меньше, чем за тот же
период в 2017 году. Как известно, оператором четырех действующих АЭС Украины
является госпредприятие НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по
сделкам с компаниями ТВЭЛ (РФ) и Westinghouse Electric Sweden (США). Доля закупок
Украиной ядерного топлива в январе-марте-2018 года у ТВЭЛ в денежном эквиваленте
составила 70,5%, у шведской "дочки" Westinghouse – 29,5%. Westinghouse поставляет
топливо украинских АЭС с 2005 года, когда первые шесть сборок были загружены в третий
энергоблок Южно-Украинской АЭС. При этом президент Украины Петр Порошенко отмечал,
что Украина должна снизить долю закупки ядерного топлива в РФ до 45%. По словам главы
государства, диверсификация источников поставок ядерного топлива для АЭС Украины
является важной целью для обеспечения энергобезопасности страны.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

 ТЕС & ТЕЦ

Президент України провів зустріч із Президентом
компанії SOCAR

Словаки купили контрольный пакет акций
ТЭЦ Краматорска
22.05.2018

26.05.2018

Обладателем контрольного пакета акций краматорского теплоснабжающего предприятия "Краматорсктеплоэнерго" стала зарегистрированная в Словакии компания "E.connect".
Информация о возможном изменении совладельца ООО "Краматорсктеплоэнерго"
впервые озвучена в январе нынешнего года, когда "E.connect" подала соответствующую
заявку в Антимонопольный комитет Украины. До этого времени, 40% акций ТЭЦ владела
громада Краматорска в лице коммунального предприятия "Мост", а 60% - компания
"Hamachi Limited", которая являлась дочерней структурой американской ContourGlobal. 26
января Антимонопольный комитет одобрил сделку по покупке "E.connect" контрольного
пакета акций "Hamachi Limited". "Приобретение ООО «Краматорсктеплоэнерго» является
частью стратегии группы E.CONNECT по увеличению присутствия на украинском
энергетическом рынке, - говорится об этом на сайте компании, ставшей совладельцем
краматорского предприятия. - 22 февраля 2018 года представители E.CONNECT прибыли в
Краматорск с официальным визитом – чтобы лично встретиться с руководством ТЭЦ и
города, осмотреть цеха и оборудование, провести совещание о финансовом состоянии
предприятия. Как сообщил сегодня Сергей Бирюков, деловые контакты Краматорской ТЭЦ
с "E.connect" начались еще в августе прошлого года, когда словацкая компания помогла
предприятию наладить стабильные поставки угля из Ростова-на-Дону (Россия). ...
Читать полностью >>>
По материалам obs.in.ua

В Києві Президент України Петро Порошенко провів зустріч із
Президентом Азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR
Ровнагом Абдуллаєвим, повідомляє портал president.gov.ua
Президент азербайджанської компанії подякував за можливість брати участь в
роботі Національної інвестиційної ради при Президентові України. Він відзначив, що
компанія «почуває себе комфортно в Україні і стрімко розвивається». Сторони обговорили
«турецькі проекти» компанії, залученість до них України та перспективи подальшого
розвитку нафтопереробного комплексу нашої країни. «Наступного року, по закінченні
стратегічних проектів в Туреччині, вся увага буде приділена Україні. Оскільки розвиток тут
йде дуже успішно», - сказав президент SOCAR та наголосив, що «за десять років роботи в
Україні, лише зараз створені хороші умови для бізнесу». Він принагідно подякував
Президентові та Уряду за їх увагу до бізнесу і створення сприятливих інвестиційних умов.
Петро Порошенко відзначив теплі дружні стосунки між Президентами України та
Азербайджану та наголосив на стратегічному характері співробітництва між державами. «Я
вважаю, що ми повною мірою маємо скористатися тими можливостями розвитку та
поглиблення співробітництва, в тому числі і в сфері енергетики», - зазначив Президент
України. При цьому він наголосив на важливості використання цього потенціалу для
диверсифікації енергопостачання в Україну. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

OPIC намерена рассмотреть предоставление кредитных
гарантий НАК "Нефтегазом"

Промінвестбанк відсудив у фірми "імені"
Клюєвих 1,1 млрд грн боргу
21.05.2018

Госпсуд Київської обл. частково задовольнив позов Промінвестбанку
та вирішив стягнути з ТОВ “Канарі Солар” (АР Крим) 30,2 млн євро та 145,6
млн грн заборгованості за договором про банківську гарантію.
Промінвестбанк надав для ТОВ “Канарі Солар” гарантію на €37,55 млн на користь
компанії China National Building Materials And Equipment Import & Export Corporation (CNBM),
що забезпечувало виконання ТОВ “Канарі Соларі” своїх зобов’язань за зовнішньоекономічним контрактом №SААF4112013 від 15.11.2012. Термін дії гарантії був до
01.10.2016 включно. За даними Промінвестбанку, у зв’язку з несплатою відповідачем сум
контракту, за вимогами CNBM Промінвестбанк сплатив останньому 33,9 млн євро в січніжовтні 2015 р. та жовтні 2016 р. Як зазначається, Промінвестбанк неодноразово через
кур’єрську службу повідомляв ТОВ “Канарі Соларі” про необхідність відшкодування банку
сум, сплачених для CNBM, однак ці вимоги були залишені без відповіді. Також
Промінвестбанк зауважував, що станом на дату звернення з цим позовом відповідач не
виконав інші зобов’язання за договором гарантії, а саме не відшкодував суми гарантійних
платежів, виконаних банком, у розмірі 27,4 млн євро за вимогою №09-8-7/2073 від
21.11.2016. У рамках свого позову Промінвестбанк заявляв у т.ч. про необхідність стягнення
з ТОВ “Канарі Соларі” 8,1 млрд грн пені за прострочення відшкодування платежів…
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ
 МАГІСТРАЛЬНІ.

24.05.2018

Корпорация частных зарубежных инвестиций США (Overseas Private
Investment Corporation, OPIC) намерена рассмотреть предоставление
кредитных гарантий на $250 млн для закупки газа 14 июня 2018 года.
Как уточняется в описании проекта повестки дня собрания совета директоров OPIC,
общий его объем - 270 млн долларов. Проект предусматривает финансирование банком
Goldman Sachs International (США) под гарантии OPIC на 250 млн долларов закачки газа в
украинские подземные хранилища (ПХГ) в летний период. "Проект позволит "Нефтегазу"
закупать газ по летней цене, закачивать его в подземные хранилища для последующей
продажи населению и предприятиям в отопительный сезон. Реализация проекта укрепит
энергетическую безопасность Украины и интеграцию с Европейским энергетическим
сообществом", - говорится в описании проекта. Роль гарантий от OPIC состоит в
страховании американских инвестиционных компаний от определенных политических
рисков в Украине при осуществлении ими торговли газом. Это первое частное
финансирование закупок газа "Нефтегазом". Ранее кредитные средства "Нефтегазу" на
закупку газа предоставляли только Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и
развития. Как сообщали Українські Новини, в апреле 2017 года "Нефтегаз" получил
положительный вывод от OPIC после проведения технического аудита комплекса ПХГ,
расположенного в западной части Украины, который необходим для начала кредитного
финансирования закачки газа в ПХГ Goldman Sachs International.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Под украинские санкции попали
«Роснефть» и «Лукойл»

Украина и ЕИБ договорились о кредите для финансирования
энергетических проектов
25.05.2018

Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали
соглашения о финансировании в сумме €211 млн. Об этом сообщает служба
новостей портала stockworld.com.ua
Речь идет о гарантийном соглашении между Украиной и ЕИБ (проект "Программа
повышения надежности подстанций") и финансовом соглашении между Укрэнерго и ЕИБ.
Подписанные соглашения позволят привлечь кредит ЕИБ для финансирования проекта в
сумме €136 млн, которые предоставляются под государственные гарантии на длительный
срок (15 лет) с низкими процентными ставками. Целью проекта "Программа повышения
надежности подстанций" является повышение эффективности и надежности работы ОЭС
Украины для ее интеграции с сетью системных операторов передачи электроэнергии
(ENTSO-E) путем замены устаревшего оборудования и автоматизации подстанций юговосточного региона Украины. Также Министерство финансов Украины и Европейский
инвестиционный банк подписали меморандум о финансировании проекта "Повышение
безопасности автомобильных дорог в городах Украины".
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua

Примусове стягнення боргу $2,6 млрд: "Нафтогаз"
почав арешт активів "Газпрому"
30.05.2018

 РЕГІОНАЛЬНІ

Группа «Энергетический стандарт» нашла способ списания
миллиардных долгов ЛЭО
24.05.2018

Один из самых проблемных участников «Энергорынка» - «Луганское
энергетическое объединение» (ЛЭО) - вскоре уйдет в историю. Об этом
пишет Дмитрий Рясной на портале uaprom.info
Недавно компания уже прошла процесс вывода активов, который превратил ее в
пустышку и делает невозможным погашение 3 млрд. грн. перед государством. Замена ЛЭО
уже найдена – роль главного энергетического дистрибутора в Луганской области возьмет
на себя компания «Луганскоблэнерго», созданная структурами Константина Григоришина.
ООО «Луганскоблэнерго», владельцем которого является КУА «Сварог эссет менеджмент»,
управляющую активами Григоришина в Украине, появилось на свет еще в 2014 году, и с
первых дней своего существования напрямую зависело от «Луганского энергетического
объединения». Так получилось потому, что уставный фонд новоиспеченной компании
размером в 880 млн. грн. был сформирован за счет внесения в него основных
производственных активов ЛЭО – энергетической инфраструктуры из свободной от
российской оккупации территории Луганской области. Вывести нового игрока на
энергорынок «просто так» Константину Григоришину было не с руки – любой кредитор
ЛЭО мог посчитать вывод активов из этой компании нарушением своих интересов, поэтому
передачу имущества начали «отмывать». По данным источников UAprom, этот процесс
занял три года и недавно вышел на финишную прямую. ...
Читать полностью >>>
© Дмитрий Рясной
По материалам uaprom.info
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Украина ввела санкции в отношении российских нефтяных компаний
«Роснефть», «Лукойл» и ряда дочерних структур «Газпрома», говорится в
приложении №2 к решению СНБО от 2 мая 2018 г.
Согласно документу, в отношении этих компаний применяется блокирование
активов, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капиталов за пределы
Украины. Ограничения введены сроком на 3 года. Под аналогичные ограничения попал ряд
дочерних компаний «Газпрома»: «Газпром Межрегионгаз», «Газпром Нефть» и другие. При
этом в списке отсутствует сам «Газпром», имеющий контракты с НАК «Нафтогаз Украины».
В санкционный список также не попала дочерняя структура «Газпром Нефтехим Салават».
Как отмечает издание, ранее среди крупных топливных компаний России в секционном
списке значилась только «Башнефть». По данным госреестра юридических лиц, в Украине
«Роснефть» владеет только «Лисичанской инвестиционной нефтяной компанией»
(ЛИНИК), остальные активы, в частности сеть АЗС, была продана швейцарской Glusco
Energy SA. «Лукойл» продал свои украинские АЗС австрийской AMIC Energy в 2015 году.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

НАК "Нафтогаз України" ініціював примусове стягнення $2,6 млрд з
"Газпрому" відповідно до рішень Стокгольмського арбітражу. Про це
заявила прес-секретар "Нафтогазу" Альона Осмоловська.
"З огляду на небажання "Газпрому" виконувати свої юридичні зобов’язання за
остаточними рішеннями Стокгольмського арбітражу в справах щодо постачання і транзиту
газу, Нафтогаз ініціював примусове стягнення присуджених йому $2,6 млрд", – сказала
Осмоловська. Компанія підтверджує факт звернення до швейцарських судів з вимогою
примусового стягнення коштів, і швейцарська влада вже вжила заходів щодо активів
"Газпрому" на території країни. Відповідно до норм міжнародного права, рішення
арбітражів підлягають виконанню майже в усіх країнах світу. "Оскарження рішень
"Газпромом" не може зупинити їх виконання", – додала Осмоловська. При цьому НАК
"Нафтогаз України" почала арешт активів російського газового монополіста "Газпрому" з
акцій газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2" у Швейцарії в рамках
примусового стягнення боргу в 2,6 мільярда доларів на виконання рішення
Стокгольмського арбітражного суду. Раніше повідомлялось, що "Газпром" подав до
апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення Стокгольмського
арбітражу в суперечці з "Нафтогазом" по транзиту газу. У "Газпромі" заявили, що більшу
частину арбітражного рішення "написано не арбітрами, а іншою особою". До такого
висновку, згідно з повідомленням, дійшли після додаткового вивчення тексту рішення
арбітражу "із залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста". …
Читати повністю >>>
За матеріалами 5.ua

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

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

 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ

 НАФТОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА

Компания “Укртранснафта” вывезла свою нефть с
крупнейшего НПЗ Игоря Коломойского

Китайская нефтесервисная компания зарегистрировала «дочку» в Украине
16.05.2018

Zhongman Petroleum and Natural Gas Group зарегистрировала свою
дочернюю компанию в Украине. Об этом свидетельствует информация
государственного реестра юридических лиц Министерства юстиции.
ООО «Чжунмань Юкрейн» учреждена в Киеве 18 мая с уставным капиталом 30 млн
грн. Компания на 100% принадлежит гонконгской Zhongman Petroleum and Natural Gas
Group. Zhongman является участником двух тендеров ПАО «Укргаздобыча» на бурение
скважин и по их результатам претендует на подписание двух контрактов на сумму 981,12
млн грн ($37,5 млн). Напомним, это уже второй китайский подрядчик УГД, который
учредил свою компанию в украинской юрисдикции. В сентябре 2017 г. компания Xinjiang
Beiken Energy Engineering, которая является крупнейшим внешним буровым подрядчиком
«Укргаздобычи», открыла свое представительство в Украине. Zhongman Petroleum and
Natural Gas Group Corp. Специализируется на бурении нефтегазовых скважин и
производстве соответствующего оборудования. Компания выполняет работы китайской
национальной компании CNPC, Shell и ряда российских добытчиков – «Газпром Нефть»,
«Лукойл» и «Башнефть» («Роснефть»).
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
Нове Гірське газове родовище
відкрили на Львівщині
22.05.2018

На Львівщині в с. Городківка Дрогобицького району відкрили нове
Гірське газове родовище ТОВ «Горизонти». Про це повідомляє служба
новин порталу ukurier.gov.ua
Одразу нагадаю, що товариство «Горизонти» – українсько-чеське підприємство, яке
займається пошуково-розвідувальними роботами та видобутком газу, відповідно до
спеціальних дозволів на користування надрами Берегівської площі в Яворівському й
Мостиському районах та Гірської площі – в Миколаївському та Дрогобицькому районах. Як
поінформували в прес-службі облдержадміністрації, видобувні запаси Гірського родовища,
виходячи з проведених пошуково-розвідувальних робіт і сейсмічних досліджень, оцінюють
в один мільярд метрів кубічних. Добовий дебіт видобутку газу з двох горизонтів
свердловини складає 30 тисяч метрів кубічних. Відкрили першу свердловину з трьох
запланованих, її під’єднали до газотранспортної мережі й вона вже поставляє газ.
Загальний обсяг інвестицій у Гірське газове родовище склав 82,766 мільйона гривень.
Роботи на родовищі тривали майже два роки. І ось його відкрили, урочисто запаливши
символічний факел. У своєму виступі під час цієї церемонії перший заступник голови
Львівської ОДА Ростислав Замлинський зазначив, зокрема, що впродовж нинішнього року
на Львівщині планують ввести в експлуатацію ще 12 свердловин.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukurier.gov.ua
Smart Energy Новинского начала добычу на новой
скважине в Харьковской обл.
23.05.2018

ЧАО "Укргазвыдобуток" ввело в эксплуатацию новую оценочноэксплуатационную скважину №28 на Островерховском газоконденсатном
месторождении в Харьковской области.
Глубина скважины составляет 4620 м. Бурение было успешно завершено в апреле
2018 года. "Скважина успешно решила свою геологическую задачу. Газ был получен из
более глубоких визейских песчаников, которые являются новым объектом для данного
месторождения. Также благодаря использованию усовершенствованной технологии
вскрытия продуктивных пластов мы смогли получить промышленный приток газа выше
ожидаемого", - отметил генеральный директор группы компаний Smart Energy Сергей
Глазунов. В 2017 году Regal Petroleum plc (подконтрольна группе) ввела в эксплуатацию
скважину №109 Мехедовско-Голотовщинского месторождения (Полтавская область). Smart
Energy - управляющая компания в составе группы "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Коломойский подал в суд на Укрнафту
из-за дивидендов
30.05.2018

Четыре компании, аффилированные с группой Приват, подали
коллективный иск к Укрнафте о взыскании дивидендов за 2011-2014 годы,
а также компенсации за их несвоевременную уплату.
Иск подан от кипрских Wadless Holding Limited, Almanzar Holding Limited,
днепровской Рафтола и киевской Он-лайн капитал. Какими пакетами акций Укрнафты
владеют эти компании в судебном документе не указано. Срок выплаты дивидендов истек
еще в 2015 году, но это первый случай, когда миноритарные акционеры из группы Приват
за дивидендами обратились в суд. Слушание дела запланировано на 31 мая, точный размер
дивидендов, подлежащих уплате этим компаниям, не раскрывается, при этом сумма
затребованной компенсации за нарушение сроков их выплаты составляет 874 тыс. грн.
Напомним, что решение о выплате дивидендов за 2011-2013 года (3,8 млрд грн) было
принято 10 октября 2014 года, за 2014 год (1,3 млрд) – 22 июля 2015-го. Срок их уплаты
истек 10 апреля и 3 октября 2015 года соответственно. Государственный акционер получил
дивиденды только под конец 2015-го, за что Минэкономразвития начислило пеню.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
АО «Укргазвыдобування» увеличило
добычу газа лишь на 1%
01.06.2018

АО «Укргазвыдобування» в январе-мае 2018 года увеличило добычу
газа на 1% (на 0,063 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом
2017 года – до 6,288 млрд куб.м
По данным предприятия, такой объем добычи за первые пять месяцев достигнут
впервые с 2014 года. «Общество четвертый месяц подряд, за счет всех видов операционной
деятельности, наращивает суточную добычу газа в пределах 1 млн куб. м. Но, поскольку
существующая ресурсная база компании истощена почти на 70%, то естественное падение
превышает прирост. Непредоставление новых спецразрешений сдерживает развитие новой
ресурсной базы УГВ», - сообщил глава компании Олег Прохоренко. В то же время, по его
словам, компания с конца текущего месяца преодолела майский негативный фактор и
перешла к фактическому увеличению суточной добычи по сравнению с прошлым годом.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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Государственная “Укртранснафта” завершила процесс вывоза
принадлежащей ей нефти Urals с территории Кременчугского НПЗ в рамках
выполнения мирового соглашения с ПАО “Укртатнафта”.
По словам первого заместителя генерального директора “Укртранснафты” Андрея
Пасишника, вывоз нефти длился с 9 февраля по 26 мая. Всего было перевезено 120 тыс.
тонн, остальной объем во второй половине 2017 года был продан на открытых биржевых
торгах. Нефть перевозилась железнодорожными цистернами с территории НПЗ на станцию
“Броды” для возврата в систему магистральных нефтепроводов. Как сообщалось, в январе
компания “Укртранснафта” заключила мировое соглашение по технологической нефти с
ПАО “Укртатнафта”. Оно предусматривало, что стоимость хранения нефти снижается с
требуемых заводом с 9,6 грн/т в сутки до 3,08 грн/т в сутки и, следовательно, размера
компенсации за ее хранение с 2,2 млрд грн до 712,6 млн грн. При этом за счет взаимозачета
встречных требований по старым долгам, обязательства “Укртранснафты” составляю 519
млн грн. В мае суд утвердил мировое соглашение ПАО “Укртранснафта” и “НПК-Галичина”
по трехлетнему спору относительно сроков возврата и стоимости хранения 43,7 тыс. тонн
технологической нефти. Как и в случае с Кременчугским НПЗ “Укртатнафты”, изначально
требуемая “Приватом” ставка за хранение была снижена почти в 3 раза — с 9,6 грн за тонну
в сутки до 3,08 грн/т сутки (с НДС). Следовательно, и общий размер компенсации снижен с
175,75 млн грн до 56,61 млн грн. Также “Укртранснафте” удалось добиться зачисления в эту
сумму старых долгов на общую сумму 8,3 млн грн. Таким образом после зачисления всех
встречных требований, согласно мировому соглашению, окончательный размер
обязательств “Укртранснафты” перед “НПК-Галичина” снижен до 48 млн грн. Напомним,
еще 102 тыс. тонн технологической нефти “Укртранснафты” находится на подконтрольном
группе “Приват” ПАО “Нефтехимике Прикарпатья” (Надвирнянский НПЗ).
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
 НПЗ & ГПЗ. ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ

Курченко судитиметься з Україною через
Одеський НПЗ
22.05.2018

Кіпрська компанія Empson Limited, що пов’язана із бізнесменомвтікачем Сергієм Курченком, почала процедуру міжнародного арбітражу
проти України. Про це пише glavcom.ua
Компанія звинувачує державу в порушенні прав іноземного інвестора, гарантованих
Договором до Енергетичної Хартії. Якщо кіпрській оффшорці Курченка вдасться довести
порушення і суд ухвалить відповідне рішення, Україна буде зобов’язана виплатити
позивачу мільйони доларів за незаконно конфіскований завод та нафтопродукти. Про це
стало відомо із документу, що Центр протидії корупції отримав від Міністерства юстиції
України. Нагадаємо, що Сергія Курченка підозрюють у використанні Одеського
нафтопереробного заводу для ухилення від податків в особливо великих розмірах. На завод
нібито поставляли з метою подальшого реекспорту 800 тисяч тонн нафтопродуктів. Однак
фактично нафтопродукти не реекспортувалися, а залишалися в Україні. У червні 2017 суд
виніс вирок про спецконфіскацію майна Одеського НПЗ. Арештовані ще у 2015 році
нафтопродукти продали за сумнівною процедурою без аукціону та за заниженими цінами
бізнесмену з оточення «нарфронтівця» Сергія Пашинського. Проте навіть цієї заниженої
суми держава не отримала, натомість понесла, за даними СБУ, 250 мільйонів гривень
збитків. У листопаді 2017 Генпрокуратура відзвітувала про «безпрецедентну» конфіскацію
нафтопродуктів у рамках розслідування «злочинної схеми Сергія Курченка». Хоча самих
нафтопродуктів на час конфіскації вже не існувало в природі так само, як і шансів
повернути назад кошти від їх реалізації. У часи президентства Януковича Курченко керував
компанією «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК), яка займалася
торгівлею скрапленим газом і нафтопродуктами. Щодо бізнесмена-утікача в Україні
розслідують кілька кримінальних проваджень, його оголошено в міжнародний розшук. ЗМІ
вважали, що під час президентства Януковича, Сергій Курченко був його «ширмою», яка
приховувала бізнес-імперію президента-втікача. За даними міністра внутрішніх справ
України Арсена Авакова, афери Курченка тільки у 2013 році коштували держбюджету 26
млрд грн. Українська влада стверджує, що Курченко набув громадянства РФ.
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua
Кременчугский НПЗ впервые продал
свой бензин на бирже
24.05.2018

ПАО "Укртатнафта" впервые продала бензин на электронных
биржевых торгах "Украинской энергетической биржи" (УЭБ). Об этом
сообщила пресс-служба УЭБ, передает delo.ua
Компания "Укртатнафта" выставила на торги 10,02 тыс. тонн бензина А-95 и А-92,
производства Кременчугского НПЗ. "Ранее Кременчугский НПЗ на наших торгах уже
реализовывал битум. Но реализация всех выставленных 10 тыс. тонн бензинов в очередной
раз показала эффективность реализации ресурса именно на биржевых торгах", - считает
генеральный директор УЭБ Александр Коваленко. На биржевых торгах, состоявшихся 23
мая, продали 5,01 тыс. тонн бензина А-95 по средневзвешенной цене 34 704,34 грн за тонну,
и 5,01 тыс. тонн бензина А-92 по цене 33 705,93 грн за тонну. Доставят товар покупателям
автомобильным и железнодорожным транспортом на условиях FCA из Кременчуга - с 25
мая по 3 июня 2018 г. Напомним, в марте т.г. "Укртатнафта" потребовала от Министерства
экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) провести расследование
относительно зависимости Украины от импортного топлива. По данным компании,
зависимость Украины от импорта нефтепродуктов из России и Беларуси в последние годы
составляет 60-80%. В связи с чем, "Укртатнафта" просит ограничить поставки топлива из
России и Беларуси. В апреле 2018 года Межведомственная комиссия по международной
торговле (МКМТ) отказала "Укртатнафте" в специальном расследовании по импорту
бензина и дизеля. "Учитывая отсутствие резкого и непредсказуемого роста импорта, МКМТ
приняла решение о нецелесообразности возбуждения специального расследования", говорится в сообщении МЭРТ. В ведомстве напомнили, что сейчас производство топлива в
Украине осуществляют лишь два завода из семи существующих, а именно: Кременчугский
НПЗ и Шебелинский ГПЗ. Однако имеющиеся производственные мощности не способны
полностью удовлетворить спрос потребителей в моторных топливах. Следовательно,
рынок моторных топлив более чем на 80% зависит от импортных поставок, поступающих
как из Беларуси и России, так и из стран ЕС - Литвы, Польши.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Спор между "Форумом" и WOG стал исключительной
правовой проблемой

Полиция предотвратила попытку рейдерства
Головинского карьера

22.05.2018

Коллегия Кассационного хозсуда Верховного суда передала на
рассмотрение Большой палаты дело по иску банка «Форум» к компании
«Тернопольнафтопродукт» (WOG, группа «Континиум»).
Кассационный хозяйственный суд ВСУ счел обоснованным доводы представителей
банка, что суды предыдущих инстанций не приняли во внимание, что предусмотренная для
"Тернопольнафтопродукта" рассрочка выполнения обязательств по кредиту до 2021 года,
значительно превышает сроки завершения ликвидационной процедуры банка (15 июня
2018 г.) и, следовательно, делает невозможным выполнение решений о взыскании залога и
нарушает права и интересы кредиторов. Как заявил представитель организации "Форум
SOS" Евгений Кучеров, принятие позитивного для истца решения на уровне Большой
палаты ВСУ откроет возможности для удовлетворения не только всех требований
вкладчиков банка "Форум", но и ряда других банков, находящихся на стадии ликвидации и
имеющих дело с подобными заемщиками. ...
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Обанкроченные компании «Привата» имеют
налоговый долг 1,1 млрд грн.
22.05.2018

Компании группы «Приват», которые в разное время управляли
заправками группы, имеют суммарный долг по уплате налогов перед
государственным и местными бюджетами в размере 1,113 млрд грн.
Как свидетельствуют официальные данные Государственной фискальной службы о
крупнейших должниках по уплате налогов по состоянию на 1 мая 2018 г., этот долг
числится за 93 юридическими лицами, которые в разное время в период с 2013 по 2016 г.
управляли 892 заправками под брендами «Авиас», ANP, «Мавекс» и другими в Киеве и 21
области. Все 93 компании вступили в процедуру ликвидации в I квартале 2017 г. Их
ликвидатором выступает один человек – Екатерина Бакрадзе. Помимо управления сетью
АЗС группы «Приват», эти компании, согласно материалам расследования НАБУ, были
задействованы в цепочке вывода 14 млрд грн из ПАО «Укрнафта» в 2015 г. В частности, на
счета 20-ти из них поступило 3,46 млрд грн от ООО «ПТФ Авиас», которое в свою очередь
получило эти деньги от одного из дебиторов «Укрнафты» ООО «Котлас». Национальное
антикоррупционное бюро Украины в суде добилось признания этих договоров на сумму
2,94 млрд грн фиктивными, однако «Укрнафта» оспаривает это решение. Напомним,
формально управление сетью АЗС «Привата» осуществляет более 50 юридических лиц,
которые меняются с интервалом в полгода. По мнению участников рынка, частая смена
юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, а также во избежание штрафов от
АМКУ за монопольное или доминирующее положение, которое эти станции занимают в
половине украинских областей. ...
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
Ахметов продает автозаправочный бизнес,
– СМИ
24.05.2018

Сеть автозаправочных станций "Параллель" может сменить
владельца в ближайшее время. Об этом сообщает отраслевое издание
enkorr со ссылкой на несколько источников на рынке.
"Есть два претендента – "Анвитрейд" и "Укрэнерджи". Цена вопроса – $27 млн.
Решение будет принято в ближайшее время", – сказал один из собеседников издания. "С
точки зрения наших бизнес-процессов сегодня нам невыгодно ни подтверждать, ни
опровергать информацию касательно "Параллели". В целом к ритейлу мы присматриваемся, анализируем, набираемся опыта", – отметил в свою очередь один из топ-менеджеров
"Анвитрейда". В свою очередь генеральный директор "Параллели" Христо Иванчев не
подтвердил информацию о скорой продаже сети. "Интерес к сети есть, но я опровергаю
выход процесса на финишную прямую", – сообщил глава компании. Как отмечает издание,
впервые о желании владельца "Параллели" – холдинга SCM Рината Ахметова – продать
бизнес стало известно в 2006-2007 годах. По словам трейдеров, тогда стоимость сети из 132
АЗС и годовой розничной реализацией 230 тыс. тонн оценивалась владельцем в $110-120
млн. Однако с тех пор в результате оккупации части Луганской и Донецкой областей
"Параллель" лишилась наиболее ликвидной части сети и сегодня насчитывает 60 станций с
годовой реализацией 40 тыс. тонн. "Анвитрейд" входит в холдинг Wexler, который является
крупнейшим
импортером
дизельного
топлива
по
нефтепродуктопроводу
"Прикарпатзападтранс", а также эксклюзивным оператором по отгрузке "трубопроводного"
дизтоплива в Новограде-Волынском. Объем продаж группы Wexler в 2017 г. оценивается в
600 тыс. тонн. За 4 месяца 2018 года объем импорта составил 280 тыс. тонн. Компания
развивает сеть мелкооптовых продаж с собственных и арендованных нефтебаз. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ДТЕК запустив мережу швидкісних зарядок
для електромобілів STRUM
01.06.2018

Енергетична компанія ДТЕК запустила мережу швидкісних зарядних
станцій для електромобілів під брендом STRUM. Про це повідомляє пресцентр Компанії «СКМ».
Середній час зарядки електромобіля на інноваційних станціях складе усього 25-50
хвилин у залежності від технічних характеристик і стану батареї електромобіля. Поява
такої інфраструктури сприятиме розвитку електротранспорту в Україні. Перші 8 станцій
вже почали роботу в Києві у тестовому режимі. Електрозаправки розташовуються на
паркінгах найбільших торгових і бізнес-центрів столиці, а також АЗК однієї з українських
мереж. До кінця червня мережа розшириться до 10 швидкісних станцій (див. перелік
нижче). У подальших планах ДТЕК – інсталювати швидкісні зарядки на трасах, що
з'єднують Київ з найбільшими містами України. Таким чином власники електромобілів
отримають можливість здійснювати поїздки на великі відстані без тривалих зупинок.
Станції STRUM потужністю 50 кВт дають можливість зарядити електромобіль у рази
швидше, ніж від звичайної розетки або малопотужних станцій змінного струму попередніх
поколінь. У середньому 15-20-хвилинна зарядка авто забезпечить близько 50-100 км
пробігу. Обладнання, що використовується, виробництва міжнародної компанії ABB має 21
європейський сертифікат якості, що гарантує не тільки швидкість, але і безпеку процесу
зарядки. Для зручності користування новими станціями розроблено мобільний додаток
STRUM Charging, який заснований на діджитал-рішеннях європейських розробників і
аналогічний додаткам, використовуваним у 15 країнах світу на 9 000 електрозарядок.
STRUM Charging вже доступний для скачування у PlayMarket і App Store.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру Компанії «СКМ»
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Полиция
предотвратила
попытку
рейдерского
захвата
государственного предприятия "Головинский карьер" в Житомирской
области, сообщил и. о. главы Фонда госимущества Украины (ФГИ).
"Сегодня (22 мая – ИФ) в 6:30 утра около 50 вооруженных человек напали на
предприятие, охрану заблокировали, похитили документы, сервер, сейф, в котором
находилось почти 100 тыс. грн. После приезда полиции и спецподразделения КОРД (Корпус
оперативно-внезапного действия, подразделение Нацполиции – ИФ) удалось задержать 30
человек, остальные сбежали", – сообщил и. о. главы Фонда госимущества Украины (ФГИ)
Виталий Трубаров на своей странице в Facebook. По его словам, подозреваемые имели при
себе рации, ножи, палатки, продуктовые наборы, из чего следует, что они собирались
удерживать предприятие не один день. По информации главы ФГИ, задержанные лица
доставлены в полицию, по делу работает следственно-оперативная группа. В.Трубаров
также напомнил, что ГП "Головинский карьер" подлежит приватизации. ГП "Головинский
карьер" (пгт Головино Житомирской обл.) зарегистрировано в июле 2016 года. По
информации на сайте ФГИ, госпредприятию принадлежит 31 здание суммарной площадью
13,4 тыс. кв. м. Основным видом деятельности предприятия является добыча камня,
известняка, гипса, мела, глины, песка и гравия. По данным ФГИ, ранее карьер пребывал в
аренде ПАО "Головинский гранит". Договор аренды истек в декабре 2015 года, после чего
компания отказалась возвращать карьер в государственную собственность. Фонд вернул
имущество в январе-2017 через суд. Уставный капитал ГП составляет 18,4 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС
 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Топ-15 рейтинга мировых призводителей стали
15.05.2018

В январе-апреле 2018 года мировая выплавка стали увеличилась по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4%, до 575,155 млн.
т, говорится в сообщении ассоциации worldsteel.
При этом в апреле стальное производство в мире возросло в годовом исчислении на
4,1%, до 148,322 млн. т, а по сравнению с мартом не изменилось. Апрельская загрузка
метмощностей достигла 76,9%. Это на 2,4% выше по сравнению с апрелем 2017 года. По
сравнению с мартом 2018 года этот показатель на 2,4% выше. Согласно данным worldsteel,
в апреле 2018 года Украина поднялась с 14-го на 13-е место в рейтинге мировых
производителей стали, обогнав Тайвань. Кроме того, Япония вернула себе вторую позицию,
оттеснив Индию. При этом Россия поднялась на 5 место, сдвинув вниз Южную Корею, а
Италия – на 10 место вместо Ирана. В 2017 году мировая выплавка стали увеличилась по
сравнению с 2016 годом на 5,3%, до 1691,2 млн. т. В прошлом году Украина упала на 12-е
место в рейтинге мировых производителей стали.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Результаты деятельности ГМК Украины
в апреле и за 4 месяца 2018 г.
21.05.2018

По уточненным в ходе балансового совещания в ОП
«Укрметаллургпром» данным, в апреле 2018 года произведено: чугуна 1,65
млн.т (98% относительно марта 2018 г.); стали 1,72 млн.т (100,5%); проката
1,51 млн.т (100%).
Некоторое снижение уровня производства чугуна в апреле 2018 г. связано с
проведением ремонтных работ на доменной печи № 9 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
За 4 месяца 2018 года произведено: железорудного концентрата 20,3 млн.т (100%
относительно аналогичного периода 2017 г.); агломерата 10,76 млн.т (111%); окатышей
7,1 млн.т (116%); кокса 3,61 млн.т (109%); чугуна 6,94 млн.т (110% с учетом работы в
январе-феврале 2017 г. предприятий на НКТ и 119% без их учета); стали 6,99 млн.т (99,7%
и 106% соответственно); проката 6,12 млн.т (101% и 110% соответственно); трубной
продукции 357 тыс.т (110%). Несмотря на потерю части мощностей на неподконтрольной
территории, предприятия, расположенные на контролируемой территории Украины, за 4
месяца 2018 г. сумели существенно нарастить производство чугуна, а по производству
стали и проката выйти на уровень аналогичного периода 2017 г. Это стало возможным
благодаря стабилизации обеспечения предприятий железорудным сырьем и коксом, а
также введению в эксплуатацию доменной печи № 3 на ПАО «Запорожсталь» после
реконструкции. По состоянию на 15 мая 2018 года, из основных производственных
мощностей на контролируемой Украиной территории в эксплуатации находятся: 19 из 21
доменных печей, 7 из 9 мартеновских печей, 12 из 16 конвертеров, 6 из 15 электропечей и
14 из 14 машин непрерывного литья заготовки. По прогнозам ОП Укрметаллургпром” в
июне 2018 года планируется производство основных видов продукции в следующих
объемах: чугуна – порядка 1,8 млн.т, стали – 1,8 млн.т, проката – 1,6 млн.т. …
Читать полностью >>>
По материалам ОП «Укрметаллургпром»
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ferrexpo за 4 мес. нарастило выпуск
окатышей на 1,4%

Сбербанк подав позови до "Інтерпайпа"
Пінчука на 1,3 млрд грн.
20.05.2018

Господарський суд Дніпропетровської області розглядає кілька
позовів Сбербанку до компаній з групи “Інтерпайп” про стягнення
заборгованості. Про це повідомляє портал finbalance.com.ua
Зокрема мова йде про такі справи: №904/1333/17 - про стягнення 24,25 млн дол та
91,1 млн грн (за договором про відкриття кредитної лінії №04-В/12/14 ЮО від 16.08.2012),
відповідач - ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод”; №904/1336/17 - про
стягнення 12,4 млн дол та 46,7 млн грн (за договором про відкриття кредитної лінії №05В/12/14/ЮО від 16.08.2012), відповідачі - ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний
завод", ТОВ "Інтерпайп Ніко Тьюб"; №904/1329/17 - про стягнення 163,6 млн грн (за
договором про відкриття кредитної лінії №06-В/12/14/ЮО від 16.08.2012), відповідачі ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" і ПАТ "Інтерпайп
Новомосковський трубний завод". При цьому ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний
завод" подало позов до Сбербанку (справа №904/1676/18) про визнання недійсним
договору поруки №2 від 18.12.2015, який був укладений як забезпечення по договору про
відкриття кредитної лінії №06-В/12/14/ЮО від 16.08.2012. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Промінвестбанк намагається відсудити в групи
"Донецьксталь" 1,4 млрд грн.

24.05.2018

Британская Ferrexpo plc в январе-апреле 2018 г. увеличила
производство товарных окатышей, по предварительным данным, на 1,4%
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 3,421 млн тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за этот
период компания сократила выпуск концентрата на 3,9% - до 4,146 млн тонн. В апреле
компания произвела 836 тыс. тонн окатышей, 1,031 млн тонн концентрата. Ferrexpo швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью
является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей,
используемых в производстве стали. ПГОК - основной актив котируемой на Лондонской
фондовой бирже британской горнорудной компании Ferrеxpo plc: она владеет 100% акций
Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского ГОКа, 100%
Еристовского ГОКа и 99,98% Белановского ГОКа. Группа Ferrexpo является крупнейшим
производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. В 2017 году компания
произвела 10,4 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции
являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других
европейских стран, а также Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая. Акции Ferrexpo
котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
СевГОК в янв-апр 2018 г увеличил производство товарних
окатышей на 40% - до 2,9 млн тонн

20.05.2018

Госпсуд Донецької області розглядає позов Промінвестбанку до ПАТ
«Ясинівський коксохімічний завод» про стягнення 41,6 млн дол та 353,4
млн грн заборгованості за договором кредитної лінії.
Свої позовні вимоги Промінвестбанку обгрунтовує неналежним виконанням
боргових зобов’язань ТОВ «САВІ» (позичальник), поручителем якого за договором поруки
№20-3290/3-3 від 28.11.2011 є ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод». Нагадаємо, що
“Ясинівський коксохімічний завод” входить у групу “Донецьксталь”, яку пов’язують з
Віктором Нусенкісом. У держреєстрі кінцевим бенефіціаром компанії (як і ПрАТ
"Донецьксталь" - металургійний завод" та ПАТ "Шахтоуправління "Покровське") вказаний
кіпріот Дінос Паспалідес. Засновником ТОВ “САВІ” значиться компанія Tulsa International
INC (Ліберія), а кінцевим бенефіціаром - кіпріот Ксенофонтос Ансі. Як писав Finbalance,
група ICU придбала права вимоги Сбербанку до “Донецьксталі” на 3,4 млрд грн з дисконтом
88%, права вимоги ВТБ Банку на 2,8 млрд грн - з дисконтом 85%, права вимоги Дельта
Банку на 1,1 млрд грн - з дисконтом 70%. У 2010 році група ICU публічно заявляла, що під її
управлінням відбувається реструктуризація боргового портфелю ЗАТ "Донецьксталь" металургійний завод" на 850 млн дол. У 2011 році "Донецьксталь" констатувала
завершення реструктуризації боргу на 820 млн дол. Як зауважувалося, координаційний
комітет з реструктуризації боргу включав в себе SMBC, ING Bank Amsterdam/Україна,
Unicredit Bank AG Munich/Україна, BNP Paribas, Raiffesen Bank International AG і "Сітібанк"
(Україна). У 2015 році Макар Пасенюк (співвласник ICU) розповідав, що ICU займається
реструктуризацією боргів «Донецьксталі» по другому колу. Раніше група ICU утрималася
від коментарів з приводу того, за які кошти - власні чи залучені (клієнтські, кредитні тощо)
були викуплені борги “Донецьксталі” перед Сбербанком та ВТБ Банком на 250 млн дол. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Ринат Ахметов хочет купить три металлургических
завода ArcelorMittal
24.05.2018

Горно-металлургическая монополия Рината Ахметова “Метинвест”
планирует подать заявку на покупку трех металлургических заводов
сталелитейной корпорации ArcelorMittal в Европе.
Речь идет о метпредприятиях в Галаце (Румыния), Скопье (Македония) и Пьомбино
(Италия). Кроме того, как уточняет SBB, “Метинвест” может предложить ArcelorMittal
совместную заявку с итальянским производителем спецсталей Marcegaglia. Если
“Метинвесту” удастся приобрести эти заводы, то его суммарные мощности по выпуску
оцинковки достигнут 420 тыс. т в год, подсчитало издание. Как пишет UAprom, ArcelorMittal
7 мая т. г. получила разрешение от антимонопольных органов Еврокомиссии на покупку
итальянского металлургического комбината Ilva, крупнейшего в Европе. Взамен
крупнейшая в мире сталелитейная корпорация согласилась на отчуждение ряда активов
для выполнения антимонопольных требований. В частности, через траст будут проданы 5
метпредприятий: ArcelorMittal Piombino (Италия), ArcelorMittal Galati (Румыния),
ArcelorMittal Skopje (Македония), ArcelorMittal Ostrava (Чехия), ArcelorMittal Dudelange
(Люксембург), а также линии №№ 4 и 5 горячего цинкования во Флималли (Flemalle) и
производственные линии в Тиллере (Tilleur). Оба актива находятся в городе Льеж, Бельгия.
На период продажи ArcelorMittal уже сменила генерального директора на ArcelorMittal
Galati (Румыния) и ArcelorMittal Skopje (Македония). …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Компания «Метинвест» нарастила
квартальную EBITDA на 61%
30.05.2018

В 1 квартале 2018 г. компания «Метинвест» увеличила
скорректированный показатель EBITDA по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 61%, до $649 млн.
«Показатель EBITDA вырос на $247 млн. в основном на фоне увеличения доли,
генерируемой металлургическим сегментом, на $294 млн. В то же время показатель EBITDA
горнодобывающего сегмента снизился на $89 млн. Корпоративные накладные расходы и
элиминации уменьшились на $42 млн.», - говорится в финансовом отчете группы.
Увеличение EBITDA был обусловлено ростом объемов продаж на $752 млн. и цен
реализации на $414 млн. В 1 квартале 2018 года консолидированная маржа по EBITDA
снизилась на 1 пп по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 21%.
Маржа по EBITDA горнодобывающего сегмента уменьшилась на 4 пп до 40%, а маржа по
EBITDA металлургического сегмента возросла на 8 пп до 14%. Согласно отчету,
квартальная выручка «Метинвеста» возросла на 63%, до $3,019 млрд., капитальные
инвестиции – в 2 раза, до $216 млн. При этом общий долг компании увеличился на 2%, до
$3,086 млрд., денежные средства - на 1%, до $261 млн. «Рост консолидированной выручки,
главным образом, обусловлен повышением цен реализации вслед за мировыми
котировками. Кроме того, сильный спрос обеспечил рост объемов продаж чугуна, слябов,
плоского проката, кокса и окатышей. Более того, группа начала перепродажи квадратной
заготовки и сортового проката, чтобы компенсировать падание продаж этих продуктов,
которые ранее выпускались на заводах в ОРДЛО», - сказано в документе.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК, Кривой Рог
Днепропетровской обл.) в январе-апреле т.г. увеличил производство
товарных окатышей, по оперативным данным, на 40%.
За четыре месяца выпуск концентрата возрос на 5,2% - до 3,835 млн тонн. В апреле
СевГОК произвел 820 тыс. тонн окатышей, 1,002 млн тонн концентрата. Как сообщалось,
СевГОК в 2017 году сократил производство товарных окатышей на 16,5% по сравнению с
2016 годом - до 7,420 млн тонн, концентрата - на 2,3%, до 11,366 млн тонн. Также
сообщалось, что 54 народных депутата Украины обратились в Конституционный суд (КС)
страны для проверки соответствия Конституции закона "Об особенностях приватизации
предприятий ГАК "Укррудпром", куда ранее входил СевГОК. Авторы инициативы считают
условия приватизации по данному закону дискриминационными и требуют КС признать
закон неконституционным в целом. СевГОК в настоящее время входит в группу
"Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал
Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).
Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ИнГОК в янв-апр 2018 года увеличил производство товарного
железорудного концентрата на 6,3%
28.05.2018

Ингулецкий ГОК (Кривой Рог Днепропетровской обл.) в январеапреле т.г. увеличил производство товарного железорудного концентрата
на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. - до 3,691 млн тонн.
В апреле ИнГОК произвел 939 тыс. тонн концентрата. По итогам 2017 года ИнГОК
сократил производство товарного железорудного концентрата на 10,5% по сравнению с
2016 годом - до 10,256 млн тонн. Как сообщалось, что 54 народных депутата Украины
обратились в Конституционный суд (КС) страны для проверки соответствия Конституции
закона "Об особенностях приватизации предприятий ГАК "Укррудпром", в который ранее
входил ИнГОК. Авторы инициативы считают условия приватизации по данному закону
дискриминационными и требуют КС признать закон неконституционным в целом.
Предприятие специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов
Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского
железорудного бассейна. Производит два вида железорудного концентрата с содержанием
железа 64,8% и 67%. Производственная мощность - 14 млн тонн железорудного
концентрата в год. В настоящее время ИнГОК входит в группу "Метинвест", основными
акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк, 71,24%)
и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). Управляющей компанией группы
"Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ЦГОК в янв-апр 2018 года нарастил выпуск товарных
окатышей на 12% - до 756 тыс. тонн
28.05.2018

Центральный ГОК (Кривой Рог Днепропетровской обл.) в январеапреле т.г. нарастил выпуск товарных окатышей на 12,2% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - до 756 тыс. тонн.
За этот период ЦГОК снизил выпуск железорудного концентрата на 13% - до 1,337
млн тонн. В апреле произведено 138 тыс. тонн окатышей, 325 тыс. тонн концентрата, тогда
как в марте - 213 тыс. тонн окатышей, 344 тыс. тонн концентрата. Как сообщалось, по
итогам 2017 года ЦГОК сократил выпуск окатышей на 2,3% по сравнению с 2016 годом - до
2,250 млн тонн, концентрата - на 10,6%, до 4,669 млн тонн, в том числе товарного
произведено 2 млн 251,06 тыс. тонн. Сообщалось также, что 54 народных депутата Украины
обратились в Конституционный суд (КС) страны для проверки соответствия Конституции
закона "Об особенностях приватизации предприятий ГАК "Укррудпром", куда ранее входил
ЦГОК. Авторы инициативы считают условия приватизации по данному закону
дискриминационными и требуют КС признать закон неконституционным в целом. ЦГОК
входит в пятерку крупнейших производителей горнорудного сырья Украины.
Специализируется на добыче и производстве железорудного сырья - концентрата с
содержанием железа 65% и 68,2%, а также окатышей с содержанием железа 63,9%.
Предприятие объединяет открытую и подземную добычу магнетитовых кварцитов с
последующим их обогащением. Годовая производственная мощность комбината - добыча
28 млн тонн руды, выпуск 6 млн тонн концентрата и 2,2 млн тонн окатышей. Сырьевой
базой предприятия являются месторождения железистых кварцитов, разрабатываемых
Глееватским, Петровским и Артемовским карьерами, а также полем шахты им.
Орджоникидзе, общие запасы которых составляют 2,689 млрд тонн минеральных ресурсов,
в том числе 710 млн тонн железной руды. ЦГОК в настоящее время входит в группу
"Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал
Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).
Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Выкупленная Александром Ярославским у Романа Абрамовича
“Сухая Балка” нарастила добычу на четверть

 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ)

29.05.2018

Рудник “Сухая Балка” за 4 мес. т.г. нарастил производство товарной
железной руды на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. - до
836 тыс. тонн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В апреле рудник произвел 216 тыс. тонн товарной руды. Как сообщалось, группа
DCH Александра Ярославского в мае 2017 года приобрела рудник у группы Evraz, основным
акционером которой является российский олигарх Роман Абрамович. В марте 2018 г. Evraz
также продал структурам Ярославского украинский Евраз-ДМЗ (“Евраз - Днепровский
металлургический завод”) приблизительно за 106 млн $. Рудник “Сухая Балка” - одно из
ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Специализируется на добыче
железной руды подземным способом. В состав рудника входят шахты “Юбилейная” и им.
Фрунзе. “Сухая Балка” специализируется на добыче и производстве товарной железной
руды, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную
руду (47% - 50%). Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) 7 ноября 2017
года продлила срок действия разрешений на добычу железной руды руднику на
следующие 20 лет. Предприятие в 2017 году сократило производство товарной железной
руды на 2% по сравнению с 2016 годом - до 2,513 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Запорожский железорудный комбинат в янв-апр 2018 г
увеличил добычу железной руды на 10,6%
29.05.2018

Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК, Днепрорудное
Запорожской обл.) в январе-апреле 2018 года увеличил добычу железной
руды, на 10,6% по сравнению до 1 млн 417,2 тыс. тонн.
По данным отдела контроллинга, опубликованным в корпоративной газете "Рабочее
слово", плановый объем добычи руды на четыре месяца - 1,491 млн тонн. "Минус" возник
вследствие ремонтов по грузовому стволу №2. Сейчас горняки обеих шахт прилагают
максимум усилий, чтобы наверстать отставание", - констатируется в информации отдела.
На метпредприятия Украины и зарубежья отгружено 1 млн 487,7 тыс. тонн железорудного
сырья, что составляет 97,1% от плана. В апреле добыто 372 тыс. тонн руды с содержанием
железа 60,9%. "В апреле все технико-экономические показатели выполнены на 100% и
более (...) Лишь один из показателей – отгрузка руды – выполнен на 91%. Причина
отставания – нехватка подвижного состава", - констатируется в информации. Ранее со
ссылкой на технического директора комбината Сергея Полторащенко сообщалось, что план
на 2018 год - 4,550 млн тонн руды с содержанием железа 60,85%. ЗЖРК в 2017 году
практически сохранил добычу железной руды на уровне 2016 года - 4,503 млн тонн при
плане 4,5 млн тонн. Среднее содержание железа в руде составило 61,1% (+0,59% от плана).
ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения,
производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду. Реализует
продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в Украине меткомбинату "Запорожсталь". Основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма
Minerfin, a.s. - 51,1697%, "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

В "Укрметалургпромі" очікують, що продовження мита на експорт
металобрухту зміцнить курс гривні
22.05.2018

Ухвалений Верховною Радою закон про продовження вивізного
мита на металобрухт з України - приклад обдуманого рішення, що
позитивно впливає на економічну безпеку країни.
За словами президента об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександра
Каленкова, тільки за рік дії закону про вивізне мито брухту з України вдалося зберегти $1,6
млрд валютних надходжень в країну. Цей розмір коштів порівнянний з розміром траншу від
МВФ в $1,8 млрд, який Україна може отримати в 2018 р. "Закон дозволив по році зберегти
$1,6 млрд валютних надходжень. Ви можете порахувати, що це значно зменшить негативне
сальдо торгового балансу України. Значить, наш курс валюти буде стабільним. І відповідно
це впливає на інфляцію, на надходження до бюджету, на інфляцію. Тому це дуже практичне
рішення, яке кожен українець може відчути на власній кишені в найближчі місяці", - заявив
експерт. Крім валютної виручки, яка прямо впливає на курс гривні, безмитне вивезення
металобрухту за кордон (до кінця 2015р.) призводило до недоотримання бюджетом
близько 1 млрд. грн.. у вигляді податків. Це відбувалося із-за гострої нестачі українськими
металургійними підприємствами металобрухту, який масово вивозився за кордон. …
Читати повністю >>>
За матеріалами depo.ua
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Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов (НЗФ и ЗЗФ) - по
итогам января-апреля т.г. суммарно нарастили выпуск продукции на 6,7%
по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. - до 357,3 тыс. тонн.
Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в
понедельник, за этот период выпуск силикомарганца возрос на 14,9% - до 300,42 тыс. тонн,
тогда как ферромарганца снизился на 35,3% - до 25,52 тыс. тонн. Кроме того, производство
ферросилиция (в пересчете на 45%-ный) упало на 13,2% - до 26,53 тыс. тонн,
металлического марганца - на 12,5%, до 2,65 тыс. тонн. НЗФ также выпустил 2,18 тыс. тонн
других ферросплавов, тогда как в январе-марте-2017 - 0,23 тыс. тонн. Стахановский завод
ферросплавов (СЗФ, Луганская обл.) по-прежнему простаивает из-за боевых действий в
регионе. Покровский (бывший Орджоникидзевский) и Марганецкий горно-обогатительные
комбинаты (ПГОК и МГОК, оба - Днепропетровская обл.), добывающие и обогащающие
марганцевую руду, в январе-апреле-2018 произвели суммарно 445,21 тыс. тонн
марганцевого концентрата, что на 16,2% больше, чем в январе-апреле-2017. При этом
МГОК в январе-апреле текущего года произвел 166,87 тыс. тонн концентрата (рост на 3,1%
по сравнению с январем-апрелем-2017), ПГОК (ОГОК) - 278,34 тыс. тонн (рост на 25,7%).
Кроме того, ПГОК в январе-апреле-2018 произвел 56,2 тыс. тонн марганцевого агломерата,
что выше аналогичного периода прошлого года на 22,1%. Как сообщалось, НЗФ и ЗЗФ по
итогам 2017 года суммарно снизили выпуск продукции на 0,11% по сравнению с 2016
годом - 1 млн 27,13 тыс. тонн, в том числе силикомарганца - на 0,5%, до 810,67 тыс. тонн, но
нарастили ферромарганца – на 9,6%, до 114,5 тыс. тонн. Кроме того, производство
ферросилиция снизилось на 8,4% - до 92,91 тыс. тонн, но возросло металлического
марганца - на 3%, до 7,64 тыс. тонн. НЗФ также выпустил 1,41 тыс. тонн других
ферросплавов, тогда как в 2016 году их не производил. Стахановский завод ферросплавов
простаивал. ПГОК и МГОК в 2017 году произвели суммарно 1 млн 424,65 тыс. тонн
марганцевого концентрата, что на 14% больше 2016 года из-за простаивания ОГОКа и
МГОКа в январе-феврале-2016. При этом МГОК в 2017 году произвел 545,2 тыс. тонн
концентрата (рост на 6,5% по сравнению с 2016-м), ПГОК (ОГОК) - 879,45 тыс. тонн (рост на
19,2%). Кроме того, ПГОК произвел марганцевый агломерат в объеме 162,14 тыс. тонн,
тогда как в 2016г - 51,4 тыс. тонн (рост в 3,2 раза). ПриватБанк (Днепр) до национализации
организовывал бизнес СЗФ и ЗЗФ, МГОКа и ПГОКа (ОГОКа). Никопольский завод
ферросплавов контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате
реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

МК «АЗОВСТАЛЬ» остановила конвертер №2
на плановый ремонт
23.05.2018

Меткомбинат
«Азовсталь»
остановил
конвертер
№2
на
восьмичасовой планово-предупредительный ремонт для выполнения работ
по обслуживанию газоочистного оборудования.
В рамках краткосрочного ремонта будут восстановлены проектные параметры
работы природоохранных систем, проведена очистка воздуховодов и другие стандартные
процедуры по обслуживанию газоочистного оборудования. Месяцем ранее конвертер №2
также был остановлен на ремонт для проведения ревизии технологического оборудования,
датчиков и автоматизированных систем, а также замены ряда узлов. Напомним, в течение
следующих четырех лет Группа Метинвест направит более $300 млн на экологические
проекты в рамках выполнения Программы охраны и оздоровления окружающей среды
Мариуполя. «Планово-предупредительные ремонты важны для поддержания безаварийной
работы комбината. Уже в сентябре мы начинаем масштабный капитальный ремонт первого
конвертера. Этот проект непосредственно связан с нашими обязательствами по
улучшению экологической ситуации в Мариуполе. Таким образом, предприятие будет
выплавлять сталь только в одном конвертере. И важно убедиться, что все будет работать
стабильно. В первую очередь газоочистное оборудование. При этом мы продолжаем вести
проектирование совершенно новых систем аспирации, которые позволят снизить выбросы
конвертерного производства до перспективных нормативов», - говорит Генеральный
директор МК «Азовсталь» Энвер Цкитишвили.
Читать полностью >>>
По материалам azovstal.metinvestholding.com
DCH намерена построить на ДМЗ новое отделение
непрерывной разливки стали
24.05.2018

Введение санкций против ММЗ сократит дефицит
металлолома в Украине
26.05.2018

ОП "Укрметаллургпром" рассчитывает, что после введения Украиной
санкций
против
ОАО
"Молдавский
металлургический
завод",
металлургические предприятия сократят дефицит обеспечения ломом.
"Я ожидаю, что после того, как с сентября будет действовать уже новая повышенная
пошлина в размере 42 евро, и после того, как заработает ограничение торговых операций в
отношении Молдавского метзавода, мы сможем полностью удовлетворить запросы наших
металлургов. На текущий момент обеспечение наших металлургов в ломе сохраняется на
уровне 90%, и, возможно, нам удастся уменьшить дефицит", – сказал президент ОП
"Укрметаллургпрома" Александр Каленков. По словам А.Каленкова, в 2017 г. на Молдавский
метзавод поставлялось около 55% (270 тыс. т.) украинского экспортного лома, а в январеапреле 2018 г. этот показатель составил порядка 78%, экспорт лома в 2017 г. вырос на 75 %
по сравнению с 2016 г., а за первый квартал 2018 года составил рекордные 140 тыс. тонн (
по сравнению с 40 тыс. тонн годом ранее). При этом он сообщил, что Молдавский метзавод
субсидируется Россией дешевыми тарифами на газ и электроэнергию, что позволяет
предприятию покупать лом у украинских экспортеров по завышенным ценам. Александр
Каленков добавил, что турецкие металлургические предприятия не смогут покупать лом у
украинских экспортеров по таким же высоким ценам, как Молдавский метзавод, что, в свою
очередь, приведет к тому, что указанный объем лома будет реализован на внутреннем
рынке. Важным является обеспечение механизма контроля за выполнением санкций,
чтобы не допустить несанкционированных поставок лома в Приднестровье, отметил он.
Как сообщалось ранее, в конце мая Украина ввела санкции против ОАО "Молдавский
металлургический завод" сроком на 3 года. В мае объединение металлургических
предприятий "Укрметаллургпром" заявило, что выступает за запрет экспорта лома черных
металлов из Украины в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

17

НЗФ и ЗЗФ - суммарно нарастили выпуск продукции
на 6,7% - до 357 тыс. тонн

Группа DCH планирует построить на ДМЗ новое отделение непрерывной разливки стали (ОНРС) с одной пятиручьевой сортовой машиной
непрерывного литья, и двумя установками внепечной обработки стали.
Как сообщается в официальной информации ДМЗ о плановой деятельности, которая
подлежит оценке влияния на окружающую среду, в рамках нового отделения помимо
одной МНЛЗ мощностью 155 т./час и двух установок «печь-ковш» предусматривается
также строительство системы подачи сыпучих материалов и ферросплавов, системы
газоочистки, оборудования для замены футеровки промежуточных ковшей и
обслуживания кристаллизаторов, оборудования для замены футеровки сталеразливочных
ковшей и системы оборотного производственного водоснабжения. Новое отделение
обеспечит производство непрерывнолитых заготовок в объеме 1,088 млн тонн в год.
Выплавка стали в конвертерном цехе будет осуществляться по существующей схеме.
Передача стали из конвертерного цеха в ОНРС предусматривается с помощью
сталеразливочных ковшей с последующей обработкой стали на двух установках «печьковш» и разливка на пятиручьевой сортовой МНЛЗ. При этом отмечается, что сооружение
МНЛЗ позволит вывести из эксплуатации разливочный пролет и блюминг (ПЦ-1).
«Технической альтернативой является разливка стали в существующие изложницы с
отказом от запланированной деятельности. Непрерывная разливка по сравнению с
существующим методом разливки стали в изложницу обеспечивает значительную
экономию металла (увеличение выхода годного) в результате снижения обрезов и энергии,
которая тратится на подогрев слитков в нагревательных колодцах, а также уменьшения
выбросов в атмосферный воздух и сбросов в водный объект в целом по предприятию», констатируется в пояснении к проекту. Согласно документу, на ДМЗ работает 4,5 тыс.
человек. Строительство ОНРС позволит снизить расходы на производство продукции,
значительно увеличить выход годного металла и повысить его качество, а также
уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу, улучшить условия труда и сократить
количество ручного труда в процессе разливки стали.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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АрселорМиттал Кривой Рог повысил
зарплату работникам

 МЕТАЛОПРОКАТ

01.06.2018

Генеральный директор АрселорМиттал Кривой Рог Парамжит Калон
подписал приказ о повышении зарплаты на предприятии с 1 мая 2018 года.
Об этом сообщает biz.liga.net
Такое решение было принято после "ительянской" забастовки работников и
переговоров Калона с профсоюзом на прошлой неделе. Как сообщает пресс-служба
предприятия, в начале июня работники АрселорМиттал Кривой Рог будут ознакомлены со
своими новыми окладами и уже в июне получат повышенную зарплату. "Были установлены
новые проценты повышения в зависимости от категории персонала. В среднем рост
составил до 25%. При этом администрация предприятия учла рекомендации профсоюза по
дифференцированному повышению окладов для различных профессий на предприятии,
которые были озвучены в рамках проведенных встреч", - сказано в сообщении. Напомним,
из-за забастовки железнодорожного цеха АМКР на предприятии, по состоянию на 17 мая,
была парализована вся технологическая цепочка. Полностью остановлены подразделения
горного департамента, агломерационные цеха, все доменные печи (кроме шестой), весь
сталеплавильный и прокатный переделы. 18 мая финансовый директор АрселорМиттал
заявли, что впервые за 12 лет предприятию грозит финансовый кризис. 21 мая
АрселорМиттал Кривой Рог заявил, что готовится к постепенному восстановлению полного
металлургического цикла и работы всех агрегатов.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Запорожсталь в мае увеличила выпуск
чугуна и проката

У квітні регіональні ринки довгого і плоского прокату
показували негативний тренд
08.05.2018

Ціни на довгий прокат в квітні в порівнянні з кінцем березня
знизився на $14-30 в залежності від регіону. Про це повідомляє пресслужба державного підприємства “Укрпромзовнішекспертиза”.
Винятком був Китай, де завдяки пожвавленню внутрішнього попиту ціни стабільно
зростали, піднявшись протягом квітня на $41-52. Зростання цін на готовий прокат
продовжилося й на початку травня. За перший тиждень травня арматура та катанка на
внутрішньому ринку Китая подорожчала на $21-22 до $656-661/т exw і $695-696/т exw з
ПДВ, ціни на заготовку піднялися на $7 до $580-598/т exw з ПДВ. Слабкий попит на
імпортних ринках Південно-Східної Азії не зупиняє китайських експортерів, які
підвищують котирування. Пропозиції заготовки з Китаю на початку травня становили
$530-550/т fob, що на $15-25 вище, ніж двома тижнями раніше. На $20 за останній тиждень
травня піднялися пропозиції по арматурі ($550-570/т $) і катанку ($590-600/т fob). Хоча
імпортери ПСА утримуються від активних закупівель, в умовах обмежених обсягів
пропозиції вони все ж змушені частково приймати підвищення цін. У підсумку за перший
тиждень травня імпортні ціни на заготовку в регіоні піднялися на $10 до $545-565/т cfr,
котирування арматури і катанки зросли на $20 до $570-590/т cfr і $600-610/т cfr. …
Читати повністю >>>
За матеріалами expert.kiev.ua
Производство и потребление металлопроката
в Украине за 4 месяца 2018 г.

02.06.2018

В мае 2018 года металлургический комбинат "Запорожсталь" сократил
выплавку стали на 1,4%, до 320,4 тыс. тонн, по сравнению с маем прошлого
года. Об этом говорится в сообщении предприятия.
В то же время производство чугуна в прошлом месяце увеличилось на 9%, до 311,1
тыс. тонн, а проката – на 13,4%, до 307,1 тыс. тонн. В целом за первые пять месяцев
текущего года меткомбинат увеличил выплавку стали на 7,4% по сравнению с АППГ, до
1,703 млн тонн. Производство чугуна увеличилось на 28,5%, до 1,791 млн тонн, а проката –
на 13,8%, до 1,510 млн тонн. Как сообщалось, в текущем году "Запорожсталь" планирует
увеличить производство чугуна на 15%, а выплавку стали и выпуск проката – до 5%.
Отметим, Меткомбинат «Запорожсталь» выполнил капитальный ремонт 2-го разряда с
элементами модернизации доменной печь № 5, сообщает пресс-служба предприятия.
Финансирование капитального ремонта составило более 200 млн грн. Основная цель
ремонта доменной печи № 5 продолжительностью 36 суток – восстановление ресурса и
проектных характеристик агрегата, повышение надежности работы и улучшение качества
выпускаемой продукции. В рамках капитального ремонта выполнена замена бесконусного
загрузочного устройства, ревизия и ремонт механизмов оборудования литейного двора,
восстановлена огнеупорная футеровка печи. Домна получила новую систему охлаждения:
ее стабильную работу обеспечивает новая насосная станция в комплексе с новыми
холодильными плитами и охлаждающими элементами.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

25.05.2018

По данным ОП «Укрметаллургпром», за 4 месяца 2018 г.
украинскими металлургическими предприятиями произведено 6,2 млн.т
металлопроката (102% относительно аналогичного периода 2017 г.)
Из них информации ГП «Держаналітінформ», экспортировано порядка 5,16 млн.т,
или 83,5%. Для сравнения, в январе-апреле 2017 г., доля экспорта составила 81,7% (4,93
млн.т при общем производстве металлопроката 6,03 млн.т). Доля полуфабрикатов в
экспортных поставках составила 43,9%, что несколько выше, чем за аналогичный период
2017 г. (40,3%). Удельный вес плоского проката соизмерим с показателями 2017 г. (32,9% и
33,5% соответственно), тогда как доля длинномерного проката несколько снизилась
(23,2% и 26,2% соответственно). В первую очередь, это связано с потерей ПАО
«Енакиевский металлургический завод» на НКТ. За 4 месяца 2018 г. на внутренний рынок
поставлено 1423,0 тыс.т металлопроката, из которых 401,0 тыс.т, или 28,2%, приходится на
импорт. За аналогичный период 2017 г. внутренний рынок потребил 1435,6 тыс.т, из них
331,6 тыс.т, или 23,1%, импортировано. Таким образом, за 4 месяца 2018 г. при внутреннем
потреблении металлопроката практически на уровне аналогичного периода 2017 г., доля
импортной составляющей возросла на 21%. Структура импорта за 4 мес. т.г. существенно
отличается от аналогичного периода 2017 г. – так, если в 2017г. заметно доминировал
плоский прокат, на который приходилось 62,5% от общего объема поставок…
Читать полностью >>>
По материалам ОП «Укрметаллургпром»
ХІМІЧНО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

Прокуратура препятствует выделению "Валки-Ильмениту"
115 га земли
23.05.2018

Компания Group DF заявляет, что прокуратура Житомирской области
незаконно
препятствует
выделению
компании
"Валки-Ильменит"
(Житомирская область) 115 га земли для добычи титановых руд.
"Действия прокуратуры, направленные на снятие с рассмотрения на очередной
сессии Житомирской облрады вопроса о выделении предприятию "Валки-Ильменит" 115 га
земель под добычу титановых руд, являются незаконными и расценивает это как
очередную попытку препятствовать работе бизнеса группы", - говорится в нем. Согласно
сообщению, не имея законных полномочий, прокуратура Житомирской обл., вмешивается в
работу местного органа самоуправления - областного совета Житомирской области, а
также намеренно препятствует хозяйственной деятельности предприятия "ВалкиИльменит". "Таким образом, предпринимается умышленная попытка заблокировать один
из крупнейших инвестиционных проектов в регионе", - сказано в сообщении. В сообщении
сказано, что предприятие "Валки-Ильменит" работает строго в рамках действующего
законодательства Украины и имеет все необходимые разрешения и лицензии на добычу. В
частности, лицензию на разработку Стремигородского месторождения, которая
предусматривает выделение земельного участка в 115 га предприятие получило еще в
2004 году, поэтому имея все законные основания для работы, "Валки-Ильменит" подало
ходатайство о выделении указанных земель под дальнейшую разработку ильменитовых
руд. Кроме того, проект разработки Стремигородского месторождения предусмотрен
схемой планирования Житомирской области и утвержден решением областного совета. ...
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
ОГХК остановит самый мощный карьер
Иршанского ГОКа
23.05.2018

ПАО
«Объединенная
горно-химическая
компания»
(ОГХК)
останавливает на непроизводственные и подготовительные работы самый
мощный карьер №8 ИГОКа. Об этом сообщает uaprom.info
С 21 мая добычной комплекс карьера №8 будет передвигаться на разработку
другого участка, вместе с фабрикой он обеспечит выпуск почти половины всей продукции
филиала. При этом уточняется, что добычной комплекс карьера №8 доработал горный
участок в Коростенском районе и приступает к разработке участка в Хорошевском районе.
Пока он будет перемещаться на расстояние около 3 км, будет ремонтироваться фабрика
черновых концентратов. Как отметил заместитель главного инженера ИГОКа Андрей
Иванченко, выполнение планового ремонта на карьере №8 - очень важный и
ответственный процесс. По его словам, карьер и фабрика обеспечивают почти половину
выпуска черновых концентратов филиала - около 100 тыс. тонн в год, в 2018 году этот
участок выпустит 93,5 тыс. тонн полуфабриката. В свою очередь директор филиала Виктор
Сивченко отметил, что поддерживать карьер №8 в рабочем состоянии крайне важно, так
как до конца года будут выработаны горные участки на карьере №9, поэтому в разработке
останутся только карьеры №7 и №8. Последний - самый мощный и должен обеспечить
основные объемы производства продукции филиала. Осознавая экономический вес карьера
№8, компания в полном объеме обеспечивает его всеми необходимыми материалами и
средствами, говорит и.о. председателя правления ОГХК Александр Гладушко.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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Укрсоцбанк каже, що "Азот" Фірташа не виконує
належно боргові зобов’язання
20.05.2018

Київський апеляційний госпсуд 07 травня 2018 р. задовольнив
апеляційну скаргу Укрсоцбанку в справі №925/1540/17 та зняв арешт з
коштів ПАТ “Азот” на депозитному рахунку в цьому банку.
Відповідно до судових матеріалів, цей депозит ПАТ “Азот” передало в заставу для
Укрсоцбанку як забезпечення по кредитному договору №06.1-ВКЛ-99 від 21.12.2011 про
відновлювальну револьверну кредитну лінію з загальною сумою кредиту 27,4 млн дол
(згідно зі змінами від 23.12.2015). Максимальний розмір вимоги позивача за забезпеченим
зобов`язанням був встановлений на рівні 54,8 млн дол, а кінцевий термін погашення боргу 31.10.2020. Депозитним договором від 22.12.2011 передбачалося розміщення “Азотом” на
рахунку в Укрсоцбанку 510 тис дол. Додамо, що 06 березня Київський апеляційний госпсуд
задовольнив апеляційну скаргу Укрсоцбанку в ще одній справі - №925/1392/17 - та зняв
інший арешт зі згаданого депозиту ПАТ “Азот” в Укрсоцбанку. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
ПАО "Укртрансгаз" просит Нацполицию вмешаться
в ситуацию с наращиванием долгов ОПЗ
31.05.2018

ПАО "Укртрансгаз" обратилось в полицию с просьбой вмешаться в
ситуацию со стремительным наращиванием долгов "ОПЗ" и подготовкой
продукции предприятия "неустановленными лицами" к экспорту.
"Размер задолженности перед "Укртрансгазом" за услуги балансирования газа для
нужд ОПЗ, который предоставлялся ООО "Всеукраинская энергетическая компания" (ВЭК),
увеличился еще на 500 млн грн только за апрель (долг давальца ВЭК перед УТГ. Кроме того,
у ОПЗ есть собственный долг перед УТГ в размере 473 млн грн). Компания обеспокоена
стремительным увеличением задолженности ОПЗ и призывает правоохранителей срочно
вмешаться в ситуацию", - говорится в сообщении "Укртрансгаза", распространенном в
четверг. По информации УТГ, на фоне роста задолженности "неустановленные лица" в
порту ОПЗ осуществляют погрузку 50 тыс. тонн готовой продукции предприятия
(карбамида) на сухогруз "Мандарин Скай" для дальнейшей его отправки морем за границу.
В "Укртрансгазе" напоминают, что в феврале-апреле ОПЗ в нарушение законодательства
отбирал газ в значительно большем объеме, нежели поставлял давалец - ВЭК. По данным
УТГ, как ОПЗ, так и оператор газораспределительных сетей ПАО "Одессагаз" не
отреагировали на требования прекратить отбор газа свыше подтвержденных номинаций.
Именно из-за сверхлимитного отбора газа возник долг перед УТГ за услуги
балансирования. Как сообщалось, "Всеукраинская энергетическая компания" выиграла
конкурс по использованию мощностей ОПЗ для переработки газа в минудобрения на
давальческих условиях в декабре 2017 года. 30 апреля 2018 года ОПЗ был полностью
остановлен из-за нарушений давальцем договора с "Укртрансгазом". Владельцем ВЭК
является Вадим Колесников, компания занимается энергопоставкой, сбором и сортировкой
вторсырья, продажей труб и комплектующих. На промо-канале программы кредитования
"КУБ" ПриватБанка обнародовано видео от 2016 года, в котором В.Колесников просит
финучреждение предоставить ему кредит на 0,3 млн грн для покупки оборудования и
дальнейшей его поставки "Южмашу".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Рубежанский картонно-тарный комбинат в янв-апр 2018 года
выпустил 78,9 млн кв. м гофроящиков

Nokian Tyres: щоденники
NewCarsFest 2018
01.06.2018

В Києві 26-27 травня на території ВДНГ відбувся фестиваль нових
автомобілів NewCarsFest 2018. Експозиція Nokian Tyres традиційно стала
однією з найбільш помітних та затребуваних серед гостей.
Цього року компанія не тільки представила нові моделі шин та інноваційні
технології, а й попіклувалася про різноманітне дозвілля гостей заходу. Вже 120 років Nokian
Tyres є передовою компанією на ринку шинної індустрії. І участь в автомобільних форумах,
фестивалях та салонах – одна з важливих складових життя компанії: адже саме на таких
заходах можно поділитися досвідом, представити новинки та найважливіше – особисто
зустрітися зі своїми споживачами. Nokian Tyres вже втретє прийняла участь у київському
фестивалі нових автомобілів. Цього року найбільшу увагу відвідувачів стенду привернула
презентація новинок літнього сезону: шин Nokian Hakka Black 2, Nokian Hakka Blue 2 SUV та
вже добре відомої Nokian Hakka Green 2. Відзначимо, Nokian Tyres розпочала будівництво
нового тестового та технологічного центру в Іспанії. Церемонія закладення першого
каменю відбулася 18 травня в Санта-Круз-де-ла-Сарса. Перша тестова траса буде закінчена
в наступному році, а технологічний центр розпочне свою повноцінну роботу в 2020 році. На
сьогодні компанія Nokian Tyres використовує два тестових центра в Фінляндії – Івало та
Нокіа. Відкриття третього тестового та технологічного центру в Іспанії, завдяки теплому
клімату, дозволить випробовувати літні, всесезонні та зимові шини впродовж всього року.
Компанія ставить за мету розробляти шини, що будуть більш безпечними,
функціональними та екологічними. Головна увага буде сконцентрована на літніх та
всесезонних шинах з високими швидкісними індексами, попит на які особливо високий на
перспективних для Nokian Tyres ринках Центральної Европи та Північної Америки.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Компанія «Nokian Tyres»
Дело «Росавы»: вернет ли государству Жеваго
полтора миллиарда
01.06.2018

Градус напряженности в отношениях между крупнейшим
производителем шин в Украине компанией «Росава» и Офисом крупных
налогоплательщиков ГФС повышается.
Фискалы просчитывают новые варианты, которые позволят взыскать с компании
1,3 млрд. грн пени за невозврат валютной выручки, «Росава» пытается этого избежать.
«Росава» - крупнейший в Украине производитель шин. Компания также торгует деталями
для авто и эксплуатирует Белоцерковский шинный завод. Она входит в финансовопромышленную группу народного депутата Константина Жеваго «Финансы и кредит». В
2017 году «Росава» увеличила убыток на 73,8% до 717,8 млн грн, сократив чистый доход в
1,7 раза до 875,3 млн грн. У «Росавы», как и у других компаний группы Жеваго, давние
отношения с правоохранительными органами. В октябре 2017 СБУ установила, что в 20122015 годах должностные лица банка «Финансы и кредит» по предварительному сговору с
владельцами банка и кипрской Nasterno Commercial Ltd вывели из банка активов более чем
на 1 млрд грн. В материалах этого производства фигурирует эпизод о выводе на
британскую Bridgeholm Commercial LLP 52,7 млн долл валютной выручки. В июле 2017 ГФС
получила от СБУ письмо о невозврате «Росавой» этих средств. В 2011 году «Росава»
заключила с резидентом Великобритании компанией Bridgeholm Commercial LLP контракт
на поставку немецкого оборудования для производства автомобильных шин. «Росава»
передала валюту через банк «Финансы и кредит», бенефициарным владельцем которого
является Жеваго. Британцы контракт не выполнили. Согласно украинскому
законодательству, в случае с невозвратом валюты возможны три варианта развития
событий. Первый -предприятию начисляется пеня. Второй — компания подает заявку в
МЭРТ на продление сроков исполнения контракта. Третий-компания требует выполнения
контракта от своего контрагента в суде. «Росава» обратилась в Минэкономики. «С 2011
года до 2016 года МЭРТ продлевало компании сроки выполнения контракта, с 2016 года
прекратило это делать. Предприятие вместо суда с контрагентом выбрало вариант
бездействия», — рассказывает председатель Офиса крупных налогоплательщиков ГФС
Евгений Бамбизов. По его словам, поскольку банк «Финансы и кредит» и «Росава»
принадлежат одному лицу, банк, нарушая нормы украинского законодательства, не
уведомил ГФС о существовании незакрытого дела по возврату 52,7 млн долл валютной
выручки. По результатам проверки была начислена пеня — 1,3 млрд. грн. После этого дело
попало в суд. 5 апреля 2018 Окружной админсуд Киева вынес решение в пользу ГФС и
подтвердил правомерность начисления пени. В Государственной фискальной службе
считают, что контракт никто и не собирался выполнять. Мол, это была схема вывода
валюты. Однако официально доказать это сложно: Британия не раскрывает бенефициаров
своего нерезидента. На решение суда «Росава» отреагировала быстро. 30 апреля 2018, за
пять дней до вступления в силу этого решения, собрание акционеров компании
ликвидировало юридическое лицо ЗАО «Росава». Соответствующие изменения внесены в
Единый государственный реестр. Позже компания объяснила, что решение общего
собрания акционеров предполагает не ликвидацию, а реструктуризацию предприятия.
Мол, оно соответствует требованиям рынка относительно разделения различных
сегментов: производства шин и их реализации. Белоцерковский шинный завод продолжит
работать, поскольку реструктуризация предусматривает полное сохранение рабочих мест,
увеличение объемов производства, дополнительные инвестиции в предприятие,
подытожило руководство компании.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
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Рубежанский картонно-тарный комбинат (РКТК, Луганская обл.) в
январе-апреле 2018 года выпустил 78,97 млн кв. м гофроящиков, что на
19,2% больше, чем за тот же период 2017 года.
Согласно статистическим данным ассоциации "УкрПапир", комбинаты также на
7,3% нарастили выпуск составляющих для гофрокартона (картон и бумага для
гофрирования) - до 96,52 тыс. тонн. С учетом производственных показателей суммарный
объем товарной продукции двух комбинатов в денежном выражении возрос на 36% - до 1
млрд 794,4 млн грн. В целом, согласно данным "УкрПапир", производство картонной тары в
Украине (с учетом непрофильных производителей) в январе-апреле 2018 года возросло на
10,7% - до 332,08 млн кв. м. РКТК, работающий на рынке упаковки с 1991 года,
специализируется на выпуске составляющих для гофрокартона и его переработке в
гофротару (в том числе ящиков для тяжелых грузов), а также картона-основы для
гипсокартона. В числе потребителей его продукции - крупные кондитерские компании,
производители соковой продукции, сигарет и других изделий. Как сообщалось, в 2017 году
объем товарной продукции двух комбинатов в денежном выражении увеличился почти на
31% - до 4 млрд 334 млн грн, при этом выпуск гофроящиков увеличился на 10,2% - до
226,77 млн кв. м. Чистая прибыль выросла в 2,2 раза - до 322,4 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ККБК в янв-апр 2018 года увеличил объем производства
на 26,7% - до 1 млрд 774 млн грн.
29.05.2018

Киевский картонно-бумажный комбинат (ККБК, Киевской обл.) за 4
мес. т.г. увеличил производство (в денежном выражении) на 26,7% по
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. - до 1 млрд 774 млн грн..
По итогам четырех месяцев комбинат еще немного замедлил темп прироста этого
показателя к аналогичному периоду прошлого года (в январе-феврале - 34,3%, январемарте- 30%). Согласно статистическим данным ассоциации, в натуральных показателях
Киевский КБК увеличил выпуск гофротары на 14,1% - до 74,5 млн кв. м, сохранив вторую
позицию по выпуску этой продукции в Украине с незначительным отставанием от
Рубежанского КТК (совместно с Трипольским упаковочным комбинатом). Комбинат также
замедлил темп прироста производства картона до 28,6%, выпустив его 73,8 тыс. тонн, в том
числе выпуск тарного картона возросл на 36% - до 47,9 тыс. тонн, коробочного - на 17%,
почти до 26 тыс. тонн. В то же время производство бумаги-основы для санитарногигиенической продукции сохранилось на уровне прошлогоднего аналогичного
показателя, составив 25 тыс. тонн. Выпуск туалетной бумаги вырос на 8% - до 139,6 млн
рулончиков. По данным ассоциации, в целом в Украине (с учетом непрофильных
производителей) выпуск гофротары в январе-апреле 2018 года вырос на 10,7% - до 332,08
млн кв. м, бумаги и картона – на 15,34%, до 316,93 тыс. тонн. Киевский КБК - одно из
крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции со штатом
около 2,2 тыс. чел. Продукция реализуется почти 700 компаниям Украины, ряда стран СНГ
и дальнего зарубежья. В 2017 году комбинат увеличил объем производства (в денежном
выражении) на 14,8% по сравнению с 2016 годом - до 4 млрд 850 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
АО "Славянские обои - КФТБ" в янв-апр 2018 года звеличило
выпуск обоев на 2% – до 7,5 млн усл. кусков
29.05.2018

ПАО "Славянские обои - КФТБ" (ранее - Корюковская фабрика
технических бумаг) за 4 мес. т.г. увеличило выпуск обоев на 2% по
сравнению с тем же периодом 2017г. – до 7,57 млн усл. Кусков.
В то же время продолжилась тенденция замедления темпа прироста выпуска обоев к
аналогичному периоду прошлого года: в январе-феврале 2018 г. прирост составлял 20,5%,
январе-марте – 10,7%. В общем выпуске обоев в Украине за 4 месяца, который, по данным
ассоциации, вырос на 4,4% - до 30,73 млн усл. кусков, доля фабрики составила 24,6%. При
этом в апреле производство обоев в Украине составило 7,94 млн. усл. кусков, что на 8,6%
меньше, чем в апреле 2017 и на 18,3% ниже мартовского показателя текущего года. С
учетом производственных показателей объем товарной продукции КФТБ в январе-апреле в
денежном выражении увеличился на 28,4% - до 373,32 млн грн. "Славянские обои - КФТБ"
выпускает бумажные гофрированные, моющиеся, дуплексные, акриловые, виниловые обои,
на флизелиновой основе, обои горячего тиснения, производит более 2500 дизайнов
продукции. Ранее около двух третей производимой продукции КФТБ поставляла в Россию
(до введения торговых ограничений на продукцию из Украины), продукция также
поставляется в страны СНГ и Европы. По итогам 2017 года фабрика сократила выпуск обоев
на 6,1% по сравнению с 2016 годом - до 26,79 млн усл. кусков., в денежном выражении
объем производства сохранился почти на уровне 2016 года, составив 1 млрд 066,4 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

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

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

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

МАШИНОБУДУВАННЯ

 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
 ФУНКЦІОНАЛЬНА ТЕХНІКА
 ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНЕ ОБЛАДНАННЯ. КОМПЛЕКТУЮЧІ & ДЕТАЛІ. ПРИЛАДИ & ІНСТРУМЕНТИ

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЧАО "Отис" планирует направить на выплату дивидендов
всю чистую прибыль за 2017 г.

Кабмин утвердил стратегию возрождения украинского
авиастроения до 2022 года
10.05.2018

Кабинет Министров на заседании 10 мая утвердил стратегию
возрождения авиастроения Украины до 2022 г. Об этом сообщает прессслужба Министерства экономического развития и торговли Украины.
Отмечается, что цель документа – восстановить стабильное развитие отрасли и
обеспечить рентабельность производства авиатехники в Украине. "Украина – одна из
немногих стран мира, у которой есть возможности полного цикла производства
авиатехники. Между тем, сегодня мы наблюдаем падение производства и занятости на
авиастроительных предприятиях. Авиационная отрасль чрезмерно зависит от российских
контрагентов. Мы должны это изменить", – цитирует пресс-служба министра
экономического развития и торговли Украины Степана Кубива. Агентство "ИнтерфаксУкраина", располагающее проектом стратегии, сообщило, что она предусматривает
расширение возможностей для участия предприятий отрасли в концессионных проектах,
упрощение получения предприятиями авиапрома разрешительных документов в сфере
экспортного контроля, удешевление кредитов украинских банков на разработку новых
образцов авиатехники, сертификацию авиадвигателей украинского производства на
территории ЕС, импортозамещение российских комплектующих, разработку и утверждение
концепции государственной целевой научно-технической программы развития
авиационной промышленности на 2018–2022 годы, а также самой госпрограммы. ...
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
Президент підписав закон спрямований на підтримку та
розвиток вітчизняного суднобудування
23.05.2018

Президент підписав Закон «Про внесення змін до Митного
кодексу щодо збереження та розвитку вітчизняної суднобудівної
промисловості» під час відвідин ТОВ СП «Нібулон» у Миколаєві.
«Бажаю сім футів під кілем українському суднобудуванню», - сказав Глава держави,
підписуючи документ. «Необхідно зробити все можливе для того, щоб законодавчо
забезпечити українську промисловість, зокрема українське суднобудування», - наголосив
Президент. Глава держави також зауважив, що він має відповідний досвід суднобудування,
бо свого часу сам очолював верф. За його словами, законодавча норма встановлювала 365
днів для завезення і переробки імпортних товарів на підприємствах суднобудування за
пільговими
умовами. Це дозволяло завозити в Україну необхідні комплектуючі,
враховуючи інноваційний характер суднобудування, тривалий цикл розробки та
будівництва, високу капіталомісткість продукції, для того щоб не заморожували обігові
кошти українські виробники. «Суднобудівники звернулися до мене з проханням і
аргументацією, що цей термін 365 днів є недостатнім. Враховуючи цикл виробництва, не
вистачає суднобудівникам (цього часу - ред.) для того, щоб виробити необхідну продукцію.
Я прийняв рішення, ініціювали разом з Парламентом необхідний законопроект,
проголосували і сьогодні я підписую Закон про підтримку суднобудування України», сказав Петро Порошенко. Закон, зокрема збільшує до 730 днів максимальний загальний
строк безмитного ввезення імпортної продукції для її переробки на митній території
України. Це створить додаткові можливості для розвитку вітчизняної суднобудівної та
судноремонтної галузі, зростання її конкурентоспроможності на зовнішньому ринку.
Очікується, що Закон сприятиме розвитку водного транспорту України, суднобудівної та
судноремонтної галузі та створенню нових робочих міць, внаслідок збільшення кількості
замовлень на суднобудування та судноремонт.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Президент провів зустріч з керівництвом
компанії General Electric
25.05.2018

Напередодні проведення засідання Національної інвестиційної ради
Президент Петро Порошенко провів зустріч з керівництвом компанії
General Electric. Про це повідомляє портал president.gov.ua
Співрозмовники обговорили реалізацію контракту, який був укладений на початку
року між ПАТ «Укрзалізниця», ПАТ «Укрексімбанк» та «General Electric US» щодо закупівлі,
модернізації, лізингу локомотивів. Глава держави поінформував про відкриття
Бескидського залізничного тунелю, який розширить транспортні та експортні можливості
України. Віце-Президент General Electric Джеймі Міллер привітала хід реформ в Україні, які
сприяють розвитку країни. Під час зустрічі також йшлося про участь General Electric в
реалізації інших проектів, зокрема щодо впровадження проекту сільської медицини.
Відзначимо, General Electric — американська багатогалузева корпорація, найбільший у світі
виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки (в тому
числі й атомні реактори), газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання,
виготовляє також освітлювальну техніку, пластмаси та герметики. Компанія є однією з
найбільших публічних компаній світу.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

20.05.2018

ЧАО "Отис" (Киев) планирует по итогам 2017 года направить на
выплату дивидендов всю чистую прибыль, полученную за 2017 год, – 18
млн 834,61 тыс. грн, или 27,98 грн на акцию.
Как сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), такой вопрос будет вынесен на рассмотрение
внеочередного собрания акционеров компании 4 июня этого года. Согласно ему, ОТІS
Іnvestments L.L.C. (Вилмингтон, штат Делавар, США) получат 18 млн 410,554 тыс. грн, ООО
"Общество "Лифтовик" – 424,056 тыс. грн. Как сообщалось, "Отис" в 2017 году сократила
чистую прибыль по сравнению с предыдущим годом в 2,7 раза – до 18,834 млн грн при
снижении выручки на 35,8% – до 477,87 млн грн. Основными акционерами являются ОТІS
Іnvestments – 97,7485% и Согласно отчетности "Отис" за 2017 год, на выплату дивидендов в
минувшем году было направлено 46,609 млн грн, годом ранее – 37,231 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ХЭЛЗ презентовал новинку на выставке
«AQUA-THERM»
30.05.2018

Харьковский электротехнический завод «Укрэлектромаш» (ХЭЛЗ)
презентовал новую линейку скважинных насосов на международной
выставке «AQUA-THERM» (15-18 мая, г. Киев).
«Энергосберегающие решения, которые реализованы в новой линейке скважинных
насосов, заинтересовали множество посетителей выставки, – отмечает директор по
маркетингу Наталия Акименко. – Так, порядка полусотни клиентов, среди которых как
конечные потребители, которые ищут решения для себя, так и дилерские компании
выразили желание приобрести насосы производства ХЭЛЗ». В экспозиции ХЭЛЗ представил
6 насосов с оригинальной моноблочной запатентованной конструкцией и напором от 20 до
70 м. За счет конструктивных и технологических особенностей, высоких энергетических
характеристик, а также малой массы насосы потребляют значительно меньше
электроэнергии, они надежные и эффективные. Новая линейка скважинных насосов
прошла все требуемые испытания, гарантирует честные значения производительности и
напора и выпускается с учетом всех требований европейских стандартов к безопасности и
качеству.
Применение
современных
материалов
и
комплектация
насоса
высококачественными комплектующими от ведущих европейских и отечественных
производителей обеспечивает надежную и долговечную работу насоса, который
практически не нуждается в ремонте. «Харьковский электротехнический завод
«Укрэлектромаш» продолжает работать и осваивать новую продукцию, за счет
собственных средств осуществляется реструктуризация производства и модернизация
оборудования. Сегодня предприятие работает над тем, чтобы выйти на новые рынки
сбыта. Высокие результаты участия в выставке «AQUA-THERM» позволяют нам говорить об
успешном старте нового продукта на рынке», – резюмирует Наталия Акименко.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ГК «УПЭК»
В НПКГ "Зоря-Машпроект" отказались от планов
сокращения численности персонала
01.06.2018

Руководство
ГП
"Научно-производственный
комплекс
газотурбиностроения "Зоря-Машпроект" (Николаев) пересмотрело
планы по сокращению численности персонала 2018 году.
"В связи с поручением президента Украины Петра Порошенко и ввиду
запланированного на 2019-2020 гг. увеличения объемов производства администрация ГП
НПКГ "Зоря-Машпроект" отменила приказ об упорядочении численности отдельных
категорий персонала", - говорится в размещенном на сайте сообщении пресс-службы.
Соответствующий приказ подписан гендиректором НПКГ 24 мая, уточняет пресс-служба.
Другие детали, включая производственные планы, в НПКГ не озвучивают. Как сообщили
ранее местные СМИ, в ходе рабочей поездки П.Порошенко в Николаев 23 мая одному из
работников НПКГ "Зоря-Машпроект" удалось пообщаться с президентом, а также
пожаловаться на запланированные массовые сокращения на предприятии. Ссылаясь на
приказ руководства об оптимизации штата, собеседник главы государства уточнил, что в
2018 году на "Зоре-Машпроект" планируется сократить порядка 250-300 чел. Как рассказал
местный ресурс "Николаевские вести", реакция П.Порошенко была мгновенной. Он привлек
к
беседе
гендиректора
НПКГ
"Зоря-Машпроект",
подчеркнув:
сохранение
профессионального кадрового ресурса - одна из ключевых задач в ходе осуществляющейся
в новых условиях диверсификации промкооперации и рынков сбыта ряда предприятий
промсектора и ОПК. "Уверен: за год-полтора заказы для "Зори" мы возобновим... Просьба:
выйдите на правительство, выйдите на "Укроборонпром", найдите скрытые резервы.
Людей не сокращать", - подчеркнул глава государства, акцентировав: "разбрасываться"
производственными мощностями и кадровым ресурсом в сегодняшних условиях
недопустимо. ГП "НПКГ "Зоря-Машпроект" - известный в мире разработчик и
производитель газотурбинного оборудования, монополист на рынке стран б.СССР в сфере
разработки и производства газовых турбин для кораблей военного флота. Почти вся его
продукция поставляется на экспорт. С апреля 2011 года по решению правительства
Украины НПКГ "Зоря-Машпроект" входит в состав госконцерна "Укроборонпром". В
прежние годы в общем объеме экспорта "Зори-Машпроект" порядка 40% составляла доля
РФ. Помимо предприятий военного судпрома ОПК РФ, в число основных заказчиков
продукции входили ведущие компании российского энергосектора - "Газпром", "НОВАТЭК",
"ЛУКОЙЛ". Согласно ранее озвученным данным, в новых условиях НПКГ "Зоря-Машпроект"
компенсирует разрыв традиционной кооперации заказами стран Азии, в первую очередь,
КНР и Индии. По данным предприятия, в январе-сентябре 2016 года НПКГ "ЗоряМашпроект" увеличило чистую прибыль в 9,5 раза по сравнению с аналогичным периодом
2015 года - до 29,91 млн грн. Финрезультат за последующие отчетные периоды
предприятие официально не озвучивало. В настоящее время численность штата НПКГ
"Зоря-Машпроект" насчитывает порядка 10,7 тыс. чел. Как сообщалось, в 2014 году Украина
прекратила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения в связи с российской
агрессией и аннексией РФ Крыма. Запрет на ВТС с РФ, включая поставки продукции
двойного назначения, закреплен указом президента Украины №691/2014 от 27 августа
2014 года, вводящим в действие решение СНБО Украины от 27 августа. Правительство
Украины в мае 2015 года расторгло межправительственное соглашение с РФ в сфере ВТС от
1993 года. Верховная Рада 22 мая 2018 года приняла в первом чтении закон,
освобождающий предприятия госконцерна "Укроборонпром" от обязательств по
расторгнутым договорам в сфере ВТС с РФ.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
 ЕЛЕКТРОНІКА

 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Вертолеты с запорожскими двигателями установили
12 мировых рекордов

Philips Lighting сменила название на
Signify N.V.

08.05.2018

17.05.2018

Компания Signify, мировой лидер в области освещения, сегодня
объявила об окончательной смене названия с Philips Lighting N.V. на Signify
N.V. Соответствующая поправка была внесена в Устав компании.
«Выбор нового названия продиктован пониманием того, что свет сегодня
становится интеллектуальным языком, который соединяет устройства и передает смыслы,
– комментирует Эрик Рондола, генеральный директор Signify. – Новое имя точно отражает
наше стратегическое видение и миссию раскрыть безграничный потенциал света, чтобы
сделать жизнь людей ярче, а мир лучше». Согласно условиям Лицензионного соглашения с
Royal Philips, Signify продолжит выпускать продукцию под брендом Philips. Компания
планирует сменить название во всех странах присутствия к началу 2019 г. Основанная как
Philips в Эйндховене (Нидерланды), компания уже более 127 лет создает инновации в мире
освещения для профессионального и потребительского рынков. В 2016 г. компания
отделилась от Philips, став самостоятельной организацией, зарегистрированной на
фондовой бирже Euronext в Амстердаме. В марте 2018 года компания была включена в
индекс AEX. В компании Signify работают 32 000 сотрудников более чем в 70 странах мира.
В 2017 году объем продаж составил 7 млрд евро, из которых 354 млн евро были
инвестированы в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Signify N.V.
стало новым названием компании Philips Lighting N.V., конечной материнской компании
мировой группы компаний Philips Lighting. Юридическое название Philips Lighting в России
и стрнах СНГ будет изменено в январе 2019 года.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
Компания «Samsung Electronics Украина» подвела
итоги проекта «IT-школа»
01.06.2018

Компания «Samsung Electronics Украина» подвела итоги проекта «ITшкола Samsung» в 2017-2018 учебном году и поделилась результатами на
выпускной церемонии в главном офисе представительства компании.
Проект реализуется в сотрудничестве с Министерством образования и науки
Украины и Институтом модернизации содержания образования.
Программой
предусмотрено бесплатное обучение основам разработки приложений под Android
учеников старших классов общеобразовательных школ. На выпускной церемонии были
представлены 9 проектов команд-финалистов из школ в Киеве. Цель на 2018-2019 учебный
год – предоставить доступ к IT образованию двум сотням учеников в 6 городах Украины. В
2017-2018 учебном году сертификаты об успешном окончании проекта «ІТ-школа Samsung»
получили 19 выпускников, которые защитили разработанные ими приложения перед
специальным жюри, состоящего из представителей Института модернизации содержания
образования, ведущих инженеров Института разработок и иследований Samsung, а, также,
топ-менеджмента “Samsung Electronics Украина”. За период обучения ученики не только
усвоили теоретические основы программирования, но и разработали собственные IT
продукты. Программа «IT-школа Samsung» рассчитана на один учебный год, который
состоит из 5 основных модулей, среди которых основы программирования на языке Java,
объектно-ориентированное программирование на языке Java под Android, основы
информационной безопасности, введение в системы управления базами данных на
примере SQLite. Для участия в проекте ученикам необходимо успешно пройти
вступительное тестирование. В 2018-2019 году ІТ-школы Samsung набирают учеников 7-11
классов в Киеве, Днепре, Харькове, Виннице, Одессе и Львове.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы Компании «Samsung Electronics Украина»
 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Прес-тур на завод з виробництва сонячних
панелей у м. Енергодар
25.05.2018

Голова Держенергоефективності Сергій Савчук провів прес-тур на
український завод із виробництва сонячних панелей, відкритий у березні
ц.р. компанією «Енхол» у м. Енергодар (Запорізька область).
Перед реалізацією задуму щодо виробництва сонячних панелей представники
компанії детально вивчали цей ринок, його перспективи, а також досвід Китаю – однієї із
провідних країн світу у цій сфері. Наразі компанія постачає сонячні панелі як бізнесу, так і
приватним домогосподарствам. У найближчих планах компанії – встановити додаткову
технологічну лінію для виготовлення фотоелектричних модулів. «Вітаю рішення компанії
відкрити вітчизняне виробництво сонячних панелей, які стають все більше затребуваними
на українському ринку. Сонячна енергетика в країні стрімко розвивається. Лише за 3 місяці
2018 р. встановлено 100 МВт потужностей сонячних електростанцій, що складає майже
половину потужностей СЕС, введених за весь 2017 р», - повідомив Сергій Савчук …
Читати повністю >>>
За матеріалами Держенергоефективності
Турбоатом изготовил две турбины
для Армянской АЭС

Возрождение авиастроения: полет
с одним крылом
18.05.2018

В мае Кабмин утвердил Стратегию возрождения украинского
авиастроения до 2022 г. Realist решил выяснить, будет ли данное
решение полезным для отрасли или это очередные благие намерения
правительства.
С 2016 г. в Украине остановилось производство самолетов марки «Ан». За это время
отрасль потеряла множество специалистов. Инженеры и представители рабочих
специальностей массово уезжают на работу в РФ или Китай, а также переходят в другие
отрасли. Отсутствие заказов, а значит, и денег, на авиастроительных заводах приводит к
сокращению штатов и уменьшению размеров зарплат. Помимо этого, авиапредприятия
накопили большую кредиторскую задолженность, которая блокирует их хозяйственную
деятельность. Нельзя построить самолет, если на счета наложен арест, ведь любые
средства, которые поступают в качестве предоплаты за самолет, идут в счет погашения
долгов. Так, основная часть кредиторской задолженности Харьковского государственного
авиационного производственного предприятия (ХГАПП) сформировалась еще в период
2005-2008 гг. в размере 3 млрд грн. Долги блокируют расчетные счета предприятия уже
десять лет и не дают восстановить серийное производство самолетов. Похожая ситуация на
ГП «Антонов». После вхождения в его состав серийного завода ГП «Авиант» «Антонов»
получил дополнительную кредиторскую задолженность в сумме более 1 млрд грн, которая
была сформирована в период с 2006-го по 2008 год. Банковские кредиты правопреемник не
гасил, условия их реструктуризации также не были разработаны. В настоящее время
обслуживание задолженности забирает значительный финансовый ресурс, который можно
было бы использовать на развитие стратегически важного предприятия. ...
Читать полностью >>>
© Наталья Печорина
По материалам realist.online
Как вывести из штопора украинский
авиапром
18.05.2018

Печальная судьба украинского авиастроения, - пожалуй,
наиболее яркое свидетельство утраты Украиной признаков
государства с развитыми высокими технологиями.
Ни бравурные марши, ни торжественные мероприятия, ни клятвы преданности и
любви со стороны руководителей страны, ни даже присутствие саудовского принца на
выкатке Ан-132 - последней надежды "Антонова" на светлое будущее, никоим образом не
сказались на темпах подготовки украинскими чиновниками анонсированной премьером в
ноябре 2016 г. программы возрождения отечественного авиапрома. Распоряжение со
скромным названием - "Некоторые вопросы отечественного авиастроения", готовившееся
Минэкономразвития черепашьими темпами и вышедшее спустя почти полтора года после
обозначенного правительством срока, к сожалению, не презентовало нам какого-либо
подобия программы, а всего лишь обозначило "куцую" стратегию с планом мероприятий,
состоящим аж из семнадцати пунктов, в качестве плагиата "нарезанных" из хронически
невыполнявшихся ранее государственных программ, концепций и стратегий, а также
проектов правительственных распоряжений и постановлений, так и не увидевших свет по
разным причинам. Не хотелось бы ерничать, но у некоторых людей некрологи бывают
веселее, чем эта стратегия. Потрясающая "продуктивность" содержащейся на деньги
украинских налогоплательщиков исполнительной власти претендует на особое
исследование, а может быть, и расследование. Представьте себе группу чиновников,
напрягающих в мыслительном процессе лбы и выдающих на-гора раз в месяц по целому
пункту плана мероприятий реализации правительственной стратегии. Два первых пункта
этого плана, посвященных поддержке национального производителя, вполне могут
претендовать на своеобразный "Оскар" бюрократизма. ...
Читать полностью >>>
© Дмитрий Менделеев
По материалам zn.ua
В Україні випробовують новий літак
"Дельфін"
22.05.2018

31.05.2018

АО "Турбоатом" (Харьков) поставило в адрес Армянской АЭС две
паровые турбины, которые являются ключевым оборудованием в рамках
стартовавшего активного этапа модернизации АЭС.
Согласно сообщению внешней пресс-службы компании "Росатом" в Украине с 1 июня
Армянская АЭС будет остановлена для модернизации и продления срока эксплуатации
второго энергоблока. Генеральным подрядчиком работ по модернизации АЭС выступает
АО "Русатом Сервис", входящее в электроэнергетический дивизион госкорпорации
"Росатом". Транспортировка турбин от "Турбоатома" осуществлялась в несколько этапов:
наземным транспортом до порта в Черноморске, далее – по морю до порта в Поти (Грузия),
оттуда – железнодорожным транспортом на Армянскую АЭС. Длина турбины 23,11 м,
ширина – 8,67 м, высота – 7,21 м. Их стоимость не разглашается. Согласно сообщению в
2019 году украинские предприятия поставят в Армению следующую партию оборудования
для атомной станции, в частности, "Запорожтрансформатор" транспортирует в Мецамор
силовой масляный трансформатор. По данным пресс-службы, Армянская АЭС производит
более трети всей электроэнергии, вырабатываемой в стране. Основная задача продления
срока ее эксплуатации – восстановление ресурса и продление работы до 10 лет с
повышением уровня безопасности и эффективности. …
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

21

Испытания проходили на вертодроме АО "Мотор Сич" на вертолете
Ми-8МТВ с новыми запорожскими двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1В серии
3. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"Ремоторизированный в Запорожье вертолет в классе до 10 тонн превзошел
показатели французского еврокоптера ЕС175 (данную модель собираются закупать для
нужд Министерства обороны Украины) по скороподъемности на 3 и 6 км. А 8 мая, увеличив
нагрузку за счет дополнительного веса, в классе свыше 10 тонн, Ми-8МТВ с моторовскими
двигателями установил еще ряд рекордов", - прокомментировали в пресс-службе завода.
Вертолет Ми-8МТВ показал результат в два раза лучше, чем его конкурент Ми-38 по
скороподъемности на 3000 метров. Высоту удалось покорить за 3,05 минуты, в то время
как Ми-38 устанавливал в свое время рекорд с показателем 6 минут. На высоту в 6000
метров Ми-8МТВ с запорожскими моторами поднялся за 7,14 мин., а Ми-38 – за 10,52 мин.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru

Одеський авіаційний завод продовжує працювати над своїм літаком
Y1 "Дельфін", який нещодавно був запущений у виробництво, але продовжує
вдосконалюватися. Про це пише unian.ua
За словами багатьох авіаційних спеціалістів, у "Дельфіна" є непогані шанси стати не
тільки своєрідним повітряним таксі для бізнесменів, але й "навчальною партою" для
авіаційних вишів та шкіл. Зазначається, що незважаючи на те, що авіазавод входить до
структури "Укроборонпрому", розробка літака ведеться не за державний рахунок, а на
власні кошти підприємства. Зовнішній вигляд дослідного зразка постійно змінюється. Два
місяці тому завод придбав для Y1 партію трилопатевих гвинтів відомого європейського
виробника, що встановлені на нові борти. Серце машини - 230-сильний дизельний двигун
французької фірми Safran, що працює на авіаційному гасі. "Зміни до конструкції вносяться
майже щодня, і це не найшвидший процес. Кілька днів тому інженери розробили новий
капот двигуна з оновленою системою подачі повітря для охолодження головок циліндрів і
масла. Причому удосконалення робляться після кожного польоту – ми на практиці
перевіряємо нововведення і намагаємося одразу виявляти недоліки, - розповідає Олег
Миколайович Синиця – один з ветеранів заводу, начальник льотно-випробувальної станції
та військовий льотчик-випробувач. – Таким чином ми намагаємося поліпшити
характеристики роботи мотора, насамперед знизити споживання палива".
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua

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

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

Франція поставить Україні 55 вертольотів для
силовиків і рятувальників

Не скоро ждать спуска корвета в Николаеве:
денег не дали
29.05.2018

Велику Угоду між Урядами України та Франції щодо офіційної
підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного
захисту було підписано 29 травня у Парижі.
Документ підписали від імені Уряду України міністр внутрішніх справ Арсен Аваков
та Державний секретар Міністерства економіки та фінансів Франції Дельфін Жені-Стефан.
Планується, що вертолітний парк МВС поповниться 55 надсучасними гелікоптерами
компанії «Airbus Helicopters», які будуть виконувати завдання для Державної служби із
надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та
Національної поліції України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен
Аваков. За його словами, вже цього року Україна отримає перші чотири гелікоптери для
нової служби реагування МВС, які виконуватимуть рятувальну та медичну функції. «Ми
підписали Угоду між французькою і українською стороною, загальна вартість якої близько
€551 млн. За умовами Угоди, французька сторона в два етапи поставлять в Україну
спочатку 37 вертольотів, а потім ще 18 вертольотів. З них, 21 гелікоптер – моделі Н225 –
гвинтокрили, які мають вантажопідйомність більше 10 тон. Така техніка не випускається в
Україні, а нам вона дуже потрібна», - зазначив міністр внутрішніх справ. У МВС підписали
Угоду на вертольоти трьох моделей – Н145, Н125 та Н225, які поповнять вже існуючий
вертолітний парк ще радянського виробництва МІ-8. Основними завданнями вертолітних
підрозділів МВС будуть: аеромедична евакуація, рятувальні операції, підтримання
громадського порядку, антитерористичні та спеціальні операції, охорона державного
кордону й підтримання безпеки на дорогах. «Всі ці вертольоти організують єдину систему
повітряної безпеки і будуть брати участь в санітарній авіації. При потребі будуть
евакуювати хворих людей та осіб, які потрапили в надзвичайні ситуації у важкодоступних
місцях», - наголосив міністр. Арсен Аваков зазначив, що в бюджеті МВС була закладена сума
1 мільярд гривень на оновлення вертолітного парку. Але, крім цього, французька сторона
надає чудові фінансові умови, в тому числі, кредит по міжурядовій угоді під 1% річних.
Компанія «Airbus Helicopters» - одна з найбільших авіабудівних компаній, що виготовляє
однойменні пасажирські, вантажні, військово-транспортні повітряні машини.
Читати повністю >>>
За матеріалами mvs.gov.ua
Утвержден новый руководитель
"Антонова"

24.05.2018

Финансирование возобновленной в 2017 г. программы строительства
военных кораблей типа «корвет» так и не началось. Запланированных в
госбюджете 1 млрд. 361 млн.грн. на первый корвет не оказалось.
«Констатирую: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления,
но средства считают после того, как подписали. Буквально 2 недели назад пришло письмо,
что нет в государстве средств соответствующих, и за счет Минобороны проводить
финансирование. Меня это возмутило, я обратился в Администрацию Президента, к
депутатскому корпусу, к Министру и начальнику Генерального штаба и получил поддержку
от Министра. Сейчас рассматривается вопрос, чтобы все-таки во втором полугодии этого
года средства были найдены. Как угодно, но 1 млрд. 361 млн.грн. дайте на флот. Потому что
если мы не вложим соответствующий финансовый ресурс, то точку невозврата пройдем. А
это рабочие места (приблизительно 9 тыс. рабочих рук), это приблизительно 200
предприятий и наши зарубежные партнеры, которые ждут от нас «зеленый свет» для того,
чтобы мы продолжили финансирование», - сказал на сборах Ассоциации судостроителей
Украины «Укрсудпром» командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Игорь Воронченко. Он
пообещал делать все, что от него зависит, потому что «корабли – это главное». «У нас есть
море, мы должны защищать наши интересы как в исключительно морской экономической
зоне, так и в мировом океане. А без соответствующих классов кораблей тапа такого, как
корвет, мы ничего не можем сделать», - сказал Командующий ВМС ВСУ. Игорь Воронченко
сообщил, что сейчас отрабатывается Стратегия развития ВМС до 2035 года, как раз с
учетом 15-летнего срока строительства корветов. Задача №1 на краткосрочную
перспективу - построить быстрые корабли, которые могут наносить соответствующие
удары поблизости от территориальных вод. Также Командующий ВМС ВСУ сообщил, что
практически в завершающей стадии находится проектирование ракетного катера «Лань»,
строительство которого Игорь Воронченко видит в среднесрочной перспективе. Но
основной единицей все-таки будет корвет. ...
Читать полностью >>>
По материалам inshe.tv
Путин отдал захваченный завод «Море» в Феодосии
корпорации «Ростех»
24.05.2018

31.05.2018

Госконцерн "Укроборонпром" утвердил в должности президента ГП
"Антонов" (Киев) Александра Донца, назначенного в мае временно
исполняющим обязанности (врио) президента предприятия.
Донец утвержден в должности приказом госконцерна от 30 мая. Как отметили в
пресс-службе ГП, новый президент ГП "Антонов" в четверг был официально представлен
трудовому коллективу гендиректором "Укроборонпрома" Павлом Букиным. Представляя
нового руководителя, глава "Укроборонпрома" выразил надежду, что новоназначенный
президент ГП "Антонов" обеспечит решение ключевых проблем предприятия и продолжит
его развитие. Донец в 1988 году окончил Киевский институт инженеров гражданской
авиации (сегодня — Национальный авиационный университет, НАУ) по специальности
"Техническая эксплуатация летательных аппаратов". Трудовую деятельность начал на ГП
"Антонов" в должности инженера по эксплуатации, прошел путь до главного инженера
летно-испытательной и доводочной базы предприятия. С июня 2007 года по октябрь 2008
года возглавлял работу Киевского авиационного завода "Авиант". В 2014 году —
генеральный директор госавиапредприятия (ГАП) "Украина". С сентября 2015 по ноябрь
2016 года — помощник директора госпредприятия по обслуживанию воздушного
движения Украины "Украэрорух". С декабря 2016 года — вице-президент по производству
ГП "Антонов". Напомним, с августа 2017 года ГП "Антонов" возглавлял Александр
Кривоконь. До этого целый год президентом госпредприятия был Александр Коцюба. До
2015 года "Антоновым" 10 лет руководил Дмитрий Кива. С 2015 года ГП "Антонов" входит в
"Укроборонпром". В мае 2017 года правительство поддержало предложение
"Укроборонпрома" о преобразовании ГП "Антонов" в публичное акционерное общество,
100% акций которого принадлежит государству.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Президент РФ указом реобразовал захваченный оккупантами
феодосийский завод «Море» в акционерное общество, 100% акций
которого находятся в федеральной собственности, и передал его
корпорации «Ростех».
Реализовать указ должны в течение 18 месяцев, т.е., к началу 2020 г. Группа ИСКрым уже отмечала, что завод «Море» находится в операционной аренде ОАО
"Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (передан в аренду в 2016 г.), которая
заканчивается как раз в 2020 г. Как сообщил координатор группы ИС, народный депутат
Дмитрий Тымчук, 28 апреля 2014 г. в аннексированном Крыму под руководством уже эксзаместителя главы правительства РФ, председателя коллегии Военно-промышленной
комиссии России Д.Рогозина была проведена выездная Морская коллегия при
правительстве РФ с целью формирования плана развития судостроительной сферы на
полуострове до 2030 года, а также определения путей его выполнения. Основной темой,
которая обсуждалась на закрытой части коллегии, было решение вопроса о
перераспределении сфер влияния и установление контроля со стороны российских
структур над ведущими судостроительными предприятиями аннексированного Крыма. В
частности, на этой встрече было принято решение о передаче завода «Море» в управление
«Концерну Калашников», который, в свою очередь, аффилирован с корпорации «Ростех».
Как видим, информация ИС подтвердилась: в России запущены формальные процедуры для
смены контроля над захваченным заводом. Отметим, что и корпорация «Ростех», и концерн
«Калашников», и завод «Море» по отдельности находятся под международными, в
частности – американскими санкциями и санкциями Евросоюза. Это означает, что
перспективы завода полностью привязаны к объемам российского военного госзаказа. ...
Читать полностью >>>
По материалам sprotyv.info
Турецкие заказчики возвращаются на верфи
Смарт Меритайм Групп
29.05.2018

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Станет ли судостроение локомотивом
экономики
08.05.2018

Что собой представляет украинское судостроение, за счет чего
оно выживает и какие перспективы? Может ли она стать одним из
драйверов роста экономики? Попытаемся ответить на эти вопросы.
После аннексии Крыма, в Украине судостроительной деятельностью де факто
занимаются всего три компании: николаевский Нибулон, за счет западных кредитных
программ строящий собственный флот, киевская Кузница на Рыбальском, привлекающая
госзаказы (это неудивительно, ведь бенефициаром завода является глава государства Петр
Порошенко) и судостроительный холдинг Смарт Меритайм Групп (СМГ), в состав которого
входят производственные комплексы бывших Херсонского и Черноморского
судостроительных заводов. Военное кораблестроение пока оставим за скобками – это тема
отдельного непростого разговора. Также не будем касаться технической оснащенности
отечественных верфей и их кадрового потенциала. Давайте разберемся, что происходит с
судостроением сугубо в экономической плоскости, и почему украинская отрасль оказались
в такой ситуации? Следует отметить, что и до начала всем известных событий ситуация в
отечественном судостроении была отнюдь не радужной. По оценке президента ассоциации
Укрсудпром Виктора Лисицкого, даже в докризисные годы – до 2014-го – загрузка верфей
Украины по самым оптимистичным подсчетам не дотягивала до 10% от их номинальной
мощности, а объем экспортной выручки по отрасли находился в пределах нескольких
десятков миллионов долларов в год. По его же мнению, существовавшие на тот момент
возможности позволяли ежегодно производить продукции на сумму около миллиарда
долларов и даже больше. Однако все усугубилось с началом военного конфликта. ...
Читать полностью >>>

© Василий Федин, генеральный директор
Smart Maritime Group

По материалам biz.nv.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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На Херсонской верфи СМГ принят в ремонт сухогрузный теплоход
смешанного "река-море" плавания «Sormovskiy-121» (флаг – Белиз),
принадлежащий кампании Trimorya Shipping & Trade Co, Izmir(Турция).
На судне запланированы корпусные работы с заменой 70 тонн металла, очистка и
окраска. Судно ожидает дефектации, по результатам которой объемы работ по замене
металла могут возрасти. «Sormovskiy-121» проходит плановый ремонт на СМГ уже в третий
раз, и как поясняет главный строитель Херсонской верфи Василий Прудывус , в
постоянстве выбора исполнителя заказчик руководствуется, прежде всего, соотношением
качества, темпов и стоимости работ украинской компании. Отметим, на Херсонской верфи
СМГ изготовили вставку для модернизации сухогруза проекта 17310. Вставка, длиной 30
метров и массой 370 тонн будет использована в качестве дополнительного трюма, что даст
возможность увеличить грузоподъёмность судна на 800 тонн (около 20%). Вставка была
спущена со стапеля в доковую камеру и после выхода в акваторию предприятия будет
отбуксирована в Болгарию, где и произведут сращивание судна и вставки. В процессе
изготовления темпы и качество, продемонстрированные специалистами СМГ, были высоко
оценены заказчиком и объём работ Херсонской верфи был пересмотрен в сторону
увеличения. В общей сумме модернизации, которая составляет 1 500 000 долларов, доля
выполненных на СМГ работ выросла на 15% и составила более миллиона долларов.
Напомним, SMG заключил контракт на строительство двух насыщенных корпусов
танкеров-химовозов для голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V. Суда
предназначены для перевозки нефтепродуктов и химических грузов на внутренних водных
маршрутах Европы. Согласно контракту, SMG изготовит корпус судна, проведет монтаж
общесудовых систем трубопроводов, монтаж палубного насыщения, а также выполнит
окраску корпуса. Срок строительства одного корпуса - 11,5 мес. Стоимость контракта
составит ≈ 145 млн грн. «Это первый за последние пять лет крупный судостроительный
иностранный контракт, зашедший на украинские верфи. Учитывая нестабильную
экономическую ситуацию в стране, продолжающийся военный конфликт, это событие само
по себе незаурядно и, надеемся, станет положительным сигналом для всего рынка. Мы
давно сотрудничаем с VEKА. Главное наше преимущество в этом сотрудничестве не только
конкурентная цена, но стабильно высокое качество, подтвержденное ведущими
международными классификационными обществами» - отметил генеральный директор
SMG Василий Федин. История успешных партнерских отношений SMG с VEKA Group
насчитывает более 10 лет. За это время SMG построил для VEKA 8 корпусов танкеровхимовозов. Ранее сообщалось, что на Николаевской верфи компании Smart Maritime Group
после выполнения доковых работ спущено на воду судно технического флота «Darun 66»
китайской компании China Harbour Engineering Company Ltd. …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании «Смарт Меритайм Групп»
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Васадзе вирішив позбутися дрібних
акціонерів УкрАвто

В Укрзалізниці повідомили – коли отримають перші
локомотиви General Electric
22.05.2018

Перші 30 локомотивів американської корпорації General Electric
“Укрзалізниця” отримає до кінця 2018 року. Про це заявив в ефірі Радіо
Свобода виконувач обов’язків глави правління УЗ Євген Кравцов.
“Одним з рішень стало стратегічне партнерство з американською корпорацією
General Electric, яке ми розпочали на початку цього року, і вже плануємо, що отримаємо
перші 30 локомотивів до кінця цього року”, – сказав Кравцов. За його словами, таким чином
Україна компенсує втрату підприємства “Луганськтепловоз”, який був захоплений
підтримуваними Росією бойовиками з угруповання “ЛНР”. Втрата “Луганськтепловозу”
стала катастрофічною для транспортного сектора країни, вважає Кравцов.
“Луганськтепловоз” був ключовим підприємством у циклі не тільки виробничому, а й циклі
капітального ремонту наших тепловозів. Змушений констатувати, що за кілька років
відсутності цього підприємства у виробничому циклі України ми досить серйозно втратили
свій потенціал”, – підкреслив Кравцов. За його словами, “Луганськтепловоз” повністю
зруйнований, оцінити можливість його відновлення можна буде тільки після деокупації …
Читати повністю >>>
За матеріалами 1news.com.ua

Компания "АИС" завершила реструктуризацию долгов
23.05.2018

Яка ситуація на Запорізькому електровозоремонтному заводі?
24.05.2018

Підприємство, на якому були кадровi проблеми, планує виправити
ситуацію із замовленнями. Під час візиту із роботою заводу ознайомилися
представники облдержадміністрації.
Керівники заводу демонструють роботу головних цехів - складального цеху та
електромашинного цехів. Основним видом діяльності підприємства є ремонт будь-якої
складності, в тому числі і відновлення аварійних вантажних та пасажирських електровозів
різних серій, а також ремонт колісних пар, тягових двигунів та інших вузлів і агрегатів.
Раніше на ЗЕРЗ були проблеми із кадрами та фінансовою складовою. Після перемовин із
органом держуправління заводу – «Укрзалізницею» - вирішили питання із призначенням
керівництва та відновили пятиденний робочий тиждень і підвищили зарплатню. Є
перспективи, що ЗЕРЗ щомясяця буде виконувати оновлення семи електровозів. Такі
вимоги будуть поставлені до Укрзалізниці, адже від замовлень залежить не тільки
заробітна плата, а й відновлення соцсфери, зокрема дитячого табору та двох гуртожитків…
Читати повністю >>>
За матеріалами alextv.zp.ua
Дизель-поїзд КВБЗ на відкритті нового
Бескидського туннелю
25.05.2018

На запрошення керівництва Укрзалізниці голова правління ПАТ
«КВБЗ» Анатолій Шабала та спеціалісти проектно-конструкторського
управління, взяли участь у заходах з нагоди відкриття Бескидського тунелю.
Наш кореспондент Валентина Герасименко та фотограф торгової фірми Юрій
Язовцев теж побували на місці події й повідомили подробиці. У четвер вранці із
залізничного вокзалу Львова відправився спеціальний поїзд, у якому розташувалися
журналісти, гості, працівники залізниці. І цим поїздом став регіональний експрес тривагонний дизель-поїзд ДПКр-2 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. З
жовтня 2015-ого – два з половиною роки – успішно і невтомно трудиться він на Львівській
залізниці. Маршрут пролягав до перегону Бескид-Скотарське регіональної філії «Львівська
залізниця». Цей маршрут знайомий крюківському дизель-поїзду. Саме тут він проходив
непрості випробування у складних умовах гірської місцевості у 2014 році. Через мости та
віадуки, тунелі і підйоми пролягає залізниця до головного перевалу та стратегічного
Бескидського тунелю. Учасники тих випробувань і власне дизель-поїзд проїжджали тоді
старим одноколійним тунелем, спостерігали за будівництвом нового, що тривало поряд. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби КВБЗ
УЗ намерена закупить 7 тыс. вагонов в 2018-2019
за кредитные средства от ЕБРР
30.05.2018

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" намерено
закупить 7 тыс. грузовых вагонов в 2018-2019 годах за кредитные средства
Европейского банка реконструкции и развития.
"Укрзализныця" получит 3,5 тыс. грузовых вагонов за кредитные средства
Европейского банка реконструкции и развития в 2018 году и 3,5 тыс. - в следующем. В
целом на протяжении 2018-2019 годов предусмотрено закупить 7 тыс. вагонов", говорится в сообщении УЗ. Согласно сообщению, проект будет реализован путем создания
вагонной компании, на баланс которой будут переданы купленные вагоны. Собственником
новой вагонной компании, кроме "Укрзализныци", станет также ЕБРР. Как сообщали
Українські Новини, в июле 2017 года Европейский банк реконструкции и развития заявил о
намерении выделить публичному акционерному обществу "Укрзализныця" 150 млн
долларов для приобретения грузовых вагонов общего назначения. 2017 год
"Укрзализныця" закончила с прибылью 114 млн гривен и EBITDA (прибыль до вычета
налогов, процентов и амортизации) в 20,06 млрд гривен. …
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Крупнейший метзавод Украины покупает большую
партию вагонов в лизинг
01.06.2018

Компания "ОТП Лизинг" и Arcelor Mittal подписали лизинговое
соглашение на поставку 450 полувагонов производства украинского завода
"Днепровагонмаш" общей стоимостью около 600 млн грн.
В компании отмечают, что эта сделка — крупнейшая за всю историю
финансирования полувагонов компанией "ОТП Лизинг". Срок договора лизинга — 5 лет.
Полувагоны будут переданы клиенту до конца июля 2018 года. Начальник отдела внешней
логистики "АрселорМиттал Кривой Рог" Андрей Мороз рассказал, что в этом году компания
начала активно расширять собственный транспортный парк, закупать новые вагоны для
грузоперевозок. "Привлечение дополнительного парка вагонов планируется как на
условиях лизинга, так и на условиях заключения долгосрочных контрактов с
логистическими компаниями. На железных дорогах Украины не хватает не только вагонов,
но и локомотивов. Наша компания наряду с другими крупными грузоотправителями
Украины регулярно выступает с предложением о введении частной локомотивной тяги для
обеспечения собственных перевозок на сетях "Укрзализныци", — подытожил он. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Власник Української автомобільної корпорації (УкрАвто) Таріел
Васадзе запустив процедуру примусового викупу акцій (сквіз-аут) у
міноритаріїв. Про це корпорація повідомила у системі НКЦПФР.
Зараз Таріелу Васадзе належить 95,7% від статутного капіталу УкрАвто. Також
наголошується, що найвища ціна акції становить 90 грн. Обслуговувати транзакції буде
ПУМБ і Укргазбанк. УкрАвто зареєстрована в 1992 році. Володіє контрольним пакетом
акцій ЗАЗу, польського автозаводу FSO. До структури корпорації входять близько 400
автосервісних підприємств у всіх містах України, дистриб'юторські та дилерські компанії
провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів. Кінцевим
бенефіціаром корпорації є Таріел Васадзе. У числі партнерів - DaimlerChrysler, General
Motors, KIA Motors, Nissan, Toyota, Chery, АвтоВАЗ. Згідно міжнародних стандартів
фінансової звітності, УкрАвто закінчила 2017 рік з прибутком 254,7 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

Группа компаний "АИС" завершила реструктуризацию долговых
обязательств перед украинскими банками. Об этом говорится в сообщении
АИС, передает служба новостей портала stockworld.com.ua
"Группа АИС - один из крупнейших украинских автомобильных холдингов, завершил
реструктуризацию по долговым обязательствам компаний, входящих в состав группы и
компаний, аффилированных с ней", - говорится в нем. Согласно сообщению, под программу
реструктуризации попали кредиты, полученные в иностранной валюте в 2007-2008 годах,
взятые как для пополнения оборотных средств (закупка новых автомобилей у
поставщиков), так и для развития инфраструктуры (строительство новых дилерских
центров). Общий размер кредитного портфеля по состоянию на конец 2008 года составлял
около 90 млн долларов. "Две волны экономических кризисов (2009 и 2014), многократная
девальвация гривны с 4,8 гривен за 1 доллар до 26,5 гривен за 1 доллар, десятикратный
обвал объема автомобильного рынка и объема продаж оказали существенное влияние на
всех операторов автомобильного рынка без исключения и их возможность обслуживать
кредитные обязательства", - говорится в сообщении. По состоянию на май 2018 года
задолженности по банковским кредитам, взятым в 2007-2008 годах, нет; также
обязательства выполнены перед такими банками, как "Райффайзен Банк Аваль", Кредит
Европа Банк, ВТБ Банк, "Сведбанк Украина", Мегабанк. При этом указывается, что ведется
дальнейшее погашение кредитов, выданных Альфа-банком (Украина). Переговоры о
реструктуризации кредитов с УкрСиббанком прекращены в 2017 году по инициативе
банка. Компании холдинга имеют текущие открытые банковские гарантии, овердрафты,
кредитные линии, которые обслуживаются своевременно и в полном объеме в следующих
финансовых учреждениях: банк "Восток", Укрсоцбанк, Ощадбанк, ТАСкомбанк.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
Понад 368 тис. транспортних засобів виробила корпорація
«Богдан» за 20 років
29.05.2018

Понад 368 тис. транспортних засобів випустила та реалізувала
корпорація «Богдан» під своїм брендом за останні 20 років. Про це
повідомила прес-служба компанії.
Виробничі потужності Корпорації представлені двома автоскладальними заводами –
у Черкасах та Луцьку. З 1998 року з їхніх конвеєрів зійшло 338 172 легкових автомобілів, 18
781 тролейбусів і автобусів та 11 250 вантажівок і комерційних легковиків. «Ми починали
виробництво з 3 автобусів на рік, а сьогодні заводи «Богдану» дозволяють випускати до 6
000 одиниць громадського транспорту і до 150 тис. легковиків на рік. За 20 років «Богдан»
вивів вітчизняну техніку на міжнародний ринок та першим запровадив в Україні
виробництво інноваційних видів транспорту – гібридів та електробусів», – підкреслили в
компанії. Військова агресія Російської Федерації на сході України стала новим викликом для
АТ «АК Богдан Моторс». На потреби армії Корпорація переорієнтувала заводські потужності
і запустила виробництво військової техніки. Це військові вантажівки «Богдан 63172»,
броньовані машини «Барс», багатофункціональні позашляховики «Богдан 2351», санітарні
автівки «Богдан 2251». Усі розробки успішно пройшли відомчі випробування Міністерства
оборони і були передані військовослужбовцям для дослідної експлуатації.
Читати повністю >>>

Читайте також: Україна має скористатися досвідом
США з відродження свого автопрому >>>
За матеріалами прес-центру Корпорації «БОГДАН»
Предприятия группы КрАЗ работают над увеличением
продаж запчастей
30.05.2018

Предприятия группы КрАЗ: «АвтоКрАЗ», ПААЗ, КПАА, ТКШЗ, ХЗКВ,
МАРЗ вернулись со столичной 26 Международной специализированной
выставки «АвтоТехСервис 2018».
На выставке представлены запасные части к легковым и грузовым автомобилям, а
также оборудование для их технического обслуживания. Свою продукцию показали более
120 компаний, в том числе - с иностранными инвестициями. В их числе демонстрировали
посетителям отечественный потенциал машиностроительного производства и заводы
группы «КрАЗ». Профессиональной аудитории выставки, соответствующей формату B2B,
предприятия группа представили линейку запчастей к грузовым автомобилям КрАЗ и
другой колесной технике, прицепам, автобусам, с/х технике и пр.. Выставка была
многолюдной, интерес к производителям оригинальных запчастей со стороны компаний,
занимающихся оптовыми продажами запчастей, сервисных центров, дилеров, частных
предпринимателей и других бизнесменов был очевиден. «Оригинальные запчасти от
производителя» - по такому правилу в Украине все больше работает предприятий и
организаций, – к такому выводу пришли главные специалисты заводов группы «КрАЗ»,
работавших на выставке. Клиенты отмечают, что изготовленные согласно техпроцессу, на
специальном оборудовании Кременчугского автозавода и на заводах-поставщиках
запчасти, гарантируют уникальную совместимость и безотказную работоспособность
узлов и агрегатов технических средств. Во время выставочных дней проводились
переговоры, в ходе которых с клиентами проработан ряд вопросов для увеличения продаж
запчастей к автомобилям КрАЗ и другой грузовой технике. Потенциальных клиентов на
свою продукцию наработал и «АвтоКрАЗ», и предприятия группы.
Читайте также: КрАЗ принял участие в научнотехнической конференции >>>
По материалам пресс-центра ГК «АвтоКрАЗ»

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

Читать полностью >>>

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

 ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ

 СПЕЦТЕХНІКА

Украинский внедорожник будут продавать везде,
где есть плохие дороги

Для производства санитарных автомобилей Техкомплект
переходит на іномарки
30.05.2018

Украинский вездеход Thor запущен в серийное производство и уже
неплохо продается. Сейчас его конструкторы ищут выход на рынок Европы.
Об этом Autonews.ua рассказали создатели вездехода.
Создатели автомобиля в прошлом занимались автоспортом и по сей день
производят запчасти для спортивных авто (КПП, провода). Ранее они создавали спорткары
«из чего-то», но потом появилось желание сделать что-то полностью свое. «Автомобиль
разработан с нуля. За основу взят двухлитровый турбодизель General Motors на 200 л.с.,
коробка передач - японская автоматическая шестиступенчатая Aisin. Трансмиссия на
редукторной схеме, редукторы нашего производства. Кузов из стекловолокна, полностью
монокок. Он не ржавеет, крепче и легче металла. Автомобиль создан для охоты и рыбаки,
довезет вас туда, куда ни на чем другом добраться не возможно. Развивает максимальную
скорость 75 км/ч. Он плавает по воде — максимальная скорость 7 км/ч. Масса в полном
снаряжении - до 2 тонн«, - говорит один из создателей «Тора» Олег.
Читать полностью >>>
По материалам autodriving.net
В Україні створили автомобіль з найменшою
витратою палива в світі
30.05.2018

Болід ХАДІ-34 був побудований ще в 2010 році для змагань по
економічності «Eco-marathon» в класі «прототип» з бензиновими двигунами
внутрішнього згоряння. Про це пише uamotors.com.ua
Економічність машини вражає: менше 2 грамів бензину на кілометр! На одному літрі
авто здатне подолати близько 570 км. Одномісна капсула масою 43 кг може розвивати
швидкість до 40 км/год. Проект «ХАДІ 34» - це унікальний прототип енергоефективного
автомобіля, який був розроблений та побудований студентами Харківського національного
автомобільно-дорожнього університету. У 2007 році Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України та представництво компанії «Shell» запросили студентів
ХАДІ і співробітників Лабораторії швидкісних автомобілів до створення першої української
команди для участі в Екологічному марафоні «Shell Eco-marathon», надавши можливість
студентського проектно-конструкторського бюро при ЛСА відвідати дане змагання. …
Читати повністю >>>
За матеріалами uamotors.com.ua
В мае украинский авторынок окончательно
утратил динамику
01.06.2018

В мае усилиями всех автодилеров было продано 6494 новых
легковых автомобилей, что на 1,1% меньше, чем в предыдущем месяце. На
фоне же прошлогоднего мая рос оказался вообще минимальным – 0,17%.
Последние месяцы украинский рынок новых легковых автомобилей демонстрирует
затухающую динамику. По итогам 5 месяцев объем реализации составил 32213 авто, что
лишь на 9% больше, чем годом ранее. Все идет к тому, что летом рост продаж может
вообще прекратится. Симптомы этого уже чувствовались в мае. В мае лидерство прочно
удерживала Toyota с показателем 12,5% рынка, но нарастить объем продаж ей также не
удалось. А вот Renault добавила почти 10% к апрельскому результату. Улучшил свои
позиции и Hyundai, который в мае стал №3 на украинском рынке. После скандала с
сертификацией резко упали продажи у Volkswagen, что дало шанс обойти его конкурентам.
В мае наращивали продажи дилеры Kia (+25%), Ford (+42%), что в итоге изменило
расстановку сил в Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Украине. Активизировались и
продажи премиальных брендов. Так, BMW смогла на 24% повысить продажи на фоне
стагнирующего рынка, но догнать показатели Audi ей пока не удалось Буквально в шаге от
«баварцев» идут и дилеры Mercedes-Benz. А вот интерес к остальным премиум-брендам в
мае был очень слабым. Сказался начавшийся сезон отпусков и затяжные выходные. Совсем
другая тенденция была в бюджетном сегменте. Тут, активно прибавляли в продажах Chery,
Lada, Jac и даже ЗАЗ. Отметим, Государственная фискальная служба (ГФС) констатирует, что
число автомобилей иностранной регистрации, которые находятся в Украине, за последний
год значительно выросло. Так, по данным Государственной Фискальной Службы Украины,
по состоянию на 26 апреля текущего года количество авто с иностранными номерами,
которые были ввезены в Украину в режиме "транзит", составило 469 218 автомобилей, при
этом в режиме "временного ввоза" на таможенную территорию страны было ввезено 2 751
022 автомобиля. В ГФС есть все основания считать, что в Украине незаконно находятся 317
тыс. автомобилей с иностранными номерами. Количество автомобилей, которые ввезены в
режиме "транзит" и фактически находятся в Украине, - 113 233 автомобиля, при этом с
нарушением сроков - 110 411 автомобилей. Количество автомобилей, которые заехали в
режиме "временного ввоза" и фактически находятся в Украине, - 364 208 автомобилей, из
которых с нарушением сроков - 207 483 автомобиля. Цифры - шокирующие. Тем более, если
учесть, что по итогам прошлого года ГФС озвучила на порядок меньшие показатели. …
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ
 АВТОБУСИ. ТРОЛЕЙБУСИ

Партнер Порошенка продав Франківську
автобусів на 101 мільйон

29.05.2018

Санитарный автомобиль или машина скорой помощи – техника, к
надежности и безотказности которой предъявляются повышенные
требования. Об этом пишет портал autoconsulting.com.ua
Ведущий поставщик машин скорой помощи, Завод спецтехники «Техкомплект» с
этого года запустил программу по переоборудованию европейских иномарок под
санитарные машины. В качестве базовых автомобилей взяты легковые универсалы и
микроавтобусы с цельнометаллическими фургонами от Citroen, Peugeot, Renault,
Volkswagen, Ford, Opel, Mercedes. Для санитарных автомобилей для МЧС, рассчитанных на
перевозку большего количества пострадавших, в компании «Техкомплект» выполняется
переоборудование грузовой, в том числе и полноприводной, средне- и крупнотоннажной
техники от IVECO, КРАЗ, МАЗ. На мощностях завода выполняется полное переоборудование
автотехники под специализированные медицинские автомобили. Внутреннее оснащение
«санитарок» выполняется в соответствии с действующими ГОСТами, вся техника
сертифицируется и выпускается в эксплуатацию с полным пакетом документации. …
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
 ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА

ДСНС Авакова замовила депутату Ляшка пожежних машин
із китайськими двигунами на 601 мільйон
21.05.2018

Державна служба України з надзвичайних ситуації 16 травня за
результатами тендеру замовила ТОВ «Промислова компанія «Пожмашина»
пожежно-рятувальних автомобілів на 600,54 млн грн.
В системі «Прозорро» повідомляється, що до 19 травня 2019 р. поставлять 120
всюдихідних пожежних автоцистерн по 5,00 млн грн. У специфікації вказані дві моделі – АЦ4-60 (530927)-515М на шасі МАЗ-530927 та АЦ-4-60 (5401НЕ)-515К на шасі КрАЗ-5401НЕ,
однак незрозуміло, яка з них буде поставлена. Вони будуть оснащені двигунами Weichai
Power WP10.380 (Китай) Євро 2, стаціонарними лафетними стволами Protek 622-2 або NF
622-2 з ручним керуванням, насосами ПН-60БА, поліпропіленовими цистернами на 4 тис л
води та баком на 400 л піноутворювача, пожежно-технічними засобами тощо. Гарантійний
термін на авто, які мають бути виготовлені не раніше 2017 р., і насос становить 2 роки, а на
цистерну для води та бак для домішок – 5 років. Ціна угоди на 0,05% нижча від очікуваної
вартості закупівлі в 600,84 млн грн. Єдиним конкурентом було ПрАТ «Автотранспортник»
Валентина Затхея, причому ніхто не знижував цін на аукціоні. «Пожмашина» зареєстрована
у Прилуках Чернігівської обл.. на кіпрську компанію «Ідехус лімітед». Бенефіціаром вказано
директора «Пожмашини» Олега Борща, який торік ішов у Чернігівську облраду від
Радикальної партії. Підписантом «Пожмашини» є Валерій Іващенко, депутат Прилуцької
райради від Радикальної партії. Із прилуцьким заводом був пов’язаний Сергій Авер’янов,
який із червня 2015 р. по травень 2016 р. працював першим заступником нинішнього
голови ДСНС Миколи Чечоткіна. Його помешкання обшукували в 2016 р. у зв’язку з
тендером на поставку пожежної техніки, однак справа проти нього досі не у суді.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Кількість техніки в агрогосподарствах у 2017 р.
збільшилась на 3,2%
22.05.2018

Кількість сільськогосподарської техніки у всіх категоріях
господарств у 2017 році збільшилась на 3,2% до 1 699 848 одиниць в
порівнянні з 2016 роком, повідомляє Державна служба статистики.
Станом на 1 січня 2018 р. в сільськогосподарських підприємствах та господарствах
населення знаходилося 347 111 тракторів, 51 611 комбайнів, 193 809 сівалок, 336 646
плугів, 189 093 культиватори, 581 578 борон. Роком раніше у всіх господарствах
налічувалося 339 829 тракторів, 52 714 комбайнів, 165 961 сівалка, 333 599 плугів, 183 722
культиватори, 570 675 борон. Найбільша кількість тракторів станом на 1 січня 2018 року
знаходилась в сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення в
Полтавській області - 9 963, борон – у Вінницькій (20 431), зернозбиральних комбайнів,
плугів, культиваторів та сівалок - в Кіровоградській (відповідно 2 038, 4 669, 6 716 та 5 764
одиниці). Найкраща динаміка зафіксована у фермерських господарствах, де кількість
тракторів збільшилася на 5,8% до 37 248, зернозбиральних комбайнів – на 6% до 9 093,
сівалок – на 7,7% до 21 149, плугів – на 8,1% до 16 074, культиваторів – на 6,7% до 21 477,
борон – на 4% до 34 575. Як повідомляв LANDLORD, експерти оцінюють український ринок
сільгосптехніки у $1,3 млрд. У 2017 році агровиробники придбали 5 050 одиниць
вітчизняної сільгосптехніки на 1,9 млрд грн. В державному бюджеті на 2018 рік закладено 1
млрд грн на компенсацію 25% вартості техніки вітчизняного виробництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами landlord.ua
Компанія «Укрсільгоспмаш» планує виробляти
в Україні трактори YTO

18.05.2018

КП
«Електроавтотранс»
Івано-Франківської
міськради
за
результатами тендеру замовило ДочП «Автоскладальний завод №1» ПАТ
«Автомобільна «Компанія «Богдан Моторс» автобусів на 100,80 млн грн.
Цьогоріч поставлять 24 автобуси Богдан А70132 Євро5 2018 року випуску на 106
пасажирів і 30 місць по 4,20 млн грн. Вони матимуть функцію кнілінгу, кондиціонер у кабіні,
інформаційну систему, маршрутні покажчики. Гарантійний строк становить два роки або
100 тис км пробігу. У червні 2017 року «Богдан Моторс» продав комунальникам Сум такі
автобуси 2017 р. випуску на 9% дешевше – по 3,85 млн грн. Ціна нинішньої угоди на 13%
нижча від очікуваної вартості закупівлі у 115,20 млн грн. Науково-технічне підприємство
«СТГ Інженерінг» і ДочП «АвтоМАЗ-Україна» прийшли з автобусами ЛАЗ А183N1. Однак їх
не допустили до аукціону за відсутність сертифікату відповідності на пропоновані або
аналогічні поставлені автобуси. Допущеним конкурентом стало ТОВ «МАЗтранссервіс»,
записане на ТОВ «Укрпастех» Романа і Павла Шевченків, яке останнім часом часто конкурує
з «Богдан Моторс». Нагадаємо, «Богдан» і Мінський автомобільний завод (МАЗ, Білорусь) у
березні 2016 р. уклали угоду про спільне виробництво вантажівок подвійного призначення
у Черкасах. Співвласником переможця «Богдан Моторс» раніше був Петро Порошенко, а
тепер компанія належить його бізнес-партнеру Олегу Гладковському (Свинарчуку),
першому заступнику секретаря РНБОУ. Вона очолила Топ-10 постачальників транспорту
України у 2014-2016 рр.., друге місце якого зайняв теперішній суперник.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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29.05.2018

Компанія «Укрсільгоспмаш» планує виробляти в Україні трактори
китайської компанії YTO Group Corporation. Про це йдеться в повідомленні
прес-служби підприємства.
В рамках спільного проекту керівництво компанії «Укрсільгоспмаш» і «Херсонського
машинобудівного заводу» з метою налагодження тривалих відносин відвідало виробничі
потужності найбільшого виробника тракторів в Китаї компанії YTO. Результатом візиту
стало підписання довгострокового контракту про співпрацю з першими особами компанії з
перспективою постачання комплектуючих і подальшою організацією виробництва
тракторів на виробничих потужностях «Херсонмашу». Херсонське підприємство є дилером
китайського виробника з 1 січня 2018 року «Укрсільгоспмаш» – керуюча компанія двох
найбільших в Україні підприємств в галузі вітчизняного сільгоспмашинобудування - ТОВ
НВП «Херсонський машинобудівний завод» і ТОВ НВП «БілоцерківМАЗ». Підприємство має
власну торговельну мережу в усіх регіонах України і налічує понад 20 торгово-виставкових
майданчиків. Підприємство «Херсонський машинобудівний завод» планує випустити
більше 50 зернозбиральних комбайнів 5-го класу продуктивності Skif-280 Superior у 2018 р.
«Херсонмаш» засновано у 1887 р. Завод виробляє самохідні зернозбиральні комбайни
«Славутич» і «Скіф», жниварки для збирання зернових культур, кукурудзи та соняшнику,
пристосування для збирання ріпаку та гірчиці, візки для транспортування жаток…
Читати повністю >>>
За матеріалами landlord.ua

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

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

ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ подводят итоги демонстрационных
показов в юго-восточной европе

 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

01.06.2018

ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ приняли участие в трех международных
выставках стран Юго-Восточной Европы и продемонстрировали универсальность и энергоэффективность линейки дисковых борон «Дукат».
Так, 15-21 мая «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» приняли участие в выставке «International
agricultural fair» (Сербия). По итогам успешной демонстрации линейкой дисковых борон
«Дукат» заинтересовалось более 30 клиента не только из Сербии, но и из других стран, в
частности Хорватии, Словении и Франции. «Кроме этого, мы достигли договоренности о
партнерстве с одной из дилерских компаний Сербии, которая планирует в июне провести
демо-показ нашей дисковой бороны «Дукат-5». Ожидаем около полусотни посетителей», –
отмечает директор по продажам ВЭД Эдуард Чудопалов. Участие «ЛОЗОВСКИХ МАШИН» в
выставке «Agriplanta-Romаgrotec» (17-20 мая, г.Фундуля, Румыния) также поспособствовало
расширению дилерской сети. «По итогам участия в данной выставке мы достигли
предварительной договоренности о партнерстве с двумя дилерскими компаниями», –
отмечает начальник отдела продаж Марина Каменева. «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» хорошо
известны на рынке Болгарии. Это неоднократно подтверждает участие в выставке «BATA
AGRO». В этом году 15-18 мая (г. Стара-Загора) стенд компании посетило много аграриев,
которые уже успели оценить высокое качество борон «Дукат» и планируют расширить свой
парк сельскохозтехникой «ЛОЗОВСКИХ МАШИН».
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ГК «УПЭК»
 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА
 БРОНЕТЕХНІКА

Відбувся 8 успішний запуск ракети, у створенні якої
брали участь українці
21.05.2018

Американське космічне агентство NASA сьогодні успішно запустило
ракету-носій Antares, першу сходинку якої розробили українські фахівці.
Про це повідомляє radiosvoboda.org
Ракета з вантажним космічним кораблем стартувала з бази у Вірджинії приблизно
опівдні за київським часом. За запуском стежив посол України у США Валерій Чалий, він
опублікував відео запуску. Ракета-носій доставить на Міжнародну космічну станцію понад 3
тонни вантажу. У бюро «Південне» додають, що це був восьмий пуск, який компанія Orbital
АТК здійснила за контрактом з NASA, на листопад 2018 року заплановано ще один пуск
ракети-носія Antares. Головним розробником ракети-носія Antares є корпорація Orbital
Science Corporation (США). Основну конструкцію першого ступеня ракети розробило
конструкторське бюро «Південне», виготовив «Південний машинобудівний завод імені
Макарова» в кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків),
«Київприлад» (Київ), «Хартрон – ЮКОМ» (Запоріжжя), «Чезара» і «Рапід» (Чернігів).
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
ДКА та ЄК підписали Угоду про співробітництво
в рамках програми «Copernicus»
25.05.2018

ГК "Укроборонпром" сообщил о разработке
танка нового поколения
25.05.2018

ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения им.
Морозова" (ХКБМ), входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", ведет
работы по созданию перспективного танка нового поколения.
Работа, которая предусматривает проектирование абсолютно новой машины,
разделена на отдельные этапы. Ими предусмотрено создание моторно-трансмиссионного
отделения, разработка новых систем вооружения, защиты и системы управления огнем, а
также автоматизация большинства процессов для сокращения количества членов экипажа
из трех человек - до двух. Проектирование нового танка займет несколько лет. Сейчас
коллективом ХКБМ проведены предварительная разработка построения моторнотрансмиссионного отделения и расчеты основных параметров двигателя, а также идут
работы по изготовлению опытных образцов трансмиссии. Новый двигатель должен
получить мощность на уровне 1500 л. с., возможность работать на различных видах
топлива и их смесях и способность работать при критичных температурах …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ

КБ Луч испытало боевой модуль с
управляемыми ракетами

Державне космічне агентство України та Європейська Комісія
підписали Угоду про співробітництво в галузі доступу до даних і
використання даних супутників «Sentinel» програми «Copernicus».
Церемонія підписання Угоди відбулася 25 травня у рамках візиту делегації
Державного космічного агентства України на чолі з Головою Павлом Дегтяренком до м.
Брюссель (Королівство Бельгія). Укладання Угоди сприятиме налагодженню тісного
співробітництва між Україною та ЄС у сфері ДЗЗ та забезпечить реалізацію положень Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС. Крім того, під час зустрічі сторони обговорили подальші
кроки співробітництва у рамках реалізації Угоди. За результатами переговорів було
домовлено про проведення в Києві Інформаційного дня програми «Copernicus» для
потенційних споживачів стосовно можливостей використання даних супутників «Sentinel».
Відзначимо, Голова ДКА Павло Дегтяренко взяв участь у V Міжнародній виставці озброєння
та військово-технічного майна “KADEX-2018” (далі – виставка), яка розпочала роботу 23
травня в м. Астана (Республіка Казахстан). Захід проводиться з 2010 року та є на
сьогоднішній день одним з провідних світових виставкових майданчиків для демонстрації
озброєння, військової та спеціальної техніки, технологій в сфері інформаційної безпеки.
Міжнародну виставку відвідали офіційні делегації з 48 держав. Найкращі досягнення
оборонно-промислового комплексу та космічної галузі представили 318 найбільших
компаній з 28 країн світу. Одним з центральних діалогових майданчиків виставки став
вперше проведений на її полях Міжнародний форум «Дні космосу в Казахстані», який цього
року був присвячений 25-річчю з дня створення Аерокосмічного комітету Міністерства
оборонної та аерокосмічної промисловості Республіки Казахстан (Казкосмосу). Вперше на
виставці організований окремий павільйон космічної промисловості.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ДКАУ

24.05.2018

В Черниговской области успешно испытали новый боевой модуль,
разработанный конструкторским бюро Луч совместно с иностранной
компанией. Об этом сообщает портал liga.net
Модуль размещается на шасси бронетехники и оснащен современными
управляемыми ракетами Скиф. Система наведения модуля позволяет использовать его для
поражения неподвижных и подвижных бронированных целей с различными видами брони.
Также новое вооружение может поражать малоразмерные цели наподобие
долговременных огневых точек, танк в окопе, легкобронированные объекты, зависшие
вертолеты, надводные цели и живую силу противника в любое время суток. В ходе
испытаний все ракеты попали точно в цель, иностранные партнеры остались довольны
полученным результатом, отмечают в КБ. Ранее в мае 2018 года в Черниговской области
прошел финальный этап испытаний новой модификации противотанкового ракетного
комплекса Скиф – экспортной версии украинского ПТРК Стугна-П.
Читать полностью >>>
По материалам liga.net
 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ

Исполнительного директора СП "Шмайсер" подозревают
в убийстве журналиста А.Бабченко
31.05.2018

Фигурантом едва ли не самого скандального уголовного дела
последних недель оказался 50-летний Борис Герман, исполнительный
директор ООО "Украино-немецкое совместное предприятие "Шмайсер".
Адвокаты Германа уже заявили, что их клиент стал жертвой провокации, скорее
всего организованной СБУ и ГПУ. О похожей трактовке, как уверяют источники в силовых
структурах, говорит и сам Герман. По словам подозреваемого, на самом деле сначала
украинские "чекисты" уговорили его помочь им в осуществлении контрразведывательной
спецоперации Службы. Но, в конечном счете, сделали его крайним и задержали. Правда, на
суде он несколько изменил показания и заявил, что на него действительно выходил
представитель из Москвы, однако он тут же обратился по этому поводу в СБУ и начал
сотрудничать. А свое задержание и арест связывает с поиском "московских кротов" внутри
украинской спецслужбы. По его заявлению, полгода назад к нему обратился давний
знакомый, бывший гражданин Украины, который живет в Москве. Ряд изданий и блогеров
уже сообщили, что отцом Бориса Германа является хорошо известная в определенных
кругах личность. Речь идет о Льве Берковиче Германе, которого отдельные СМИ
характеризуют как "делового при блатных", который еще с 80-х годов сколотил первый
крупный капитал в эпоху "цеховиков" и кооперации. О Германе-старшем пишут, что он
поддерживает дружеские отношение с авторитетным человеком Семеном Могилевичем. И
ранее вел общий бизнес с Михаилом Бродским. К сфере их совместных интересов в свое
время относили торговый центр в Одессе на Дерибасовской. Это не единственная связь
Германа-старшего с известными в украинской политике лицами. Немало упоминаний о
связи Льва Берковича с Григорием Суркисом и "великолепной семеркой" пула СДПУ (о)
конца 90-х - начала "нулевых". Журналисты указывают, что внуком Германа является Юрий
Карпенко - один из соучредителей адвокатской компании "Би Ай Эм", свои также имели
долю Григорий Суркис и Виктор Медведчук. Тестем Льва Германа является Дмитрий
Притыка - бывший глава Высшего хозяйственного суда Дмитрий Притыка (вышел в
отставку в 2006 г.). Как пишет адвокат Евгений Солодко, по юридической стезе изначально
получил образование и сам Борис Герман. В свое время он был помощником нардепов
Михаила Гончарова и Игоря Плохого. …
Читать полностью >>>
По материалам strana.ua
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Ученые Беларуси и Украины договорились
вместе исследовать космос
28.05.2018

ГП "КБ Южное им.Янгеля" (КБЮ, Днепр) и Национальная академия
наук Украины (НАНУ) расширяют научно-техническое сотрудничество в
космической сфере с Национальной академией наук (НАН) Беларуси.
На днях состоялось первое заседание Координационного совета НАН Беларуси, НАНУ
и КБЮ, в ходе которого были отработаны меры практической реализации заключенного
сторонами в 2017 году Генерального соглашения о научно-техническом сотрудничестве в
космической сфере. Участники заседания утвердили принципы организации совместных
работ и состав координационного совета из 30 чел. - по 10 участников с каждой стороны,
создали трехсторонние группы по вопросам сотрудничества в создании космических
аппаратов, производства новых материалов, информационно-космических технологий,
дистанционного зондирования, изучения климата и экологии Земли. Партнеры также
наметили перспективные направления сотрудничества, к которым отнесены: совместное
участие в международной кооперации по освоению Луны; разработка технологий обмена
геопространственной информацией и данными дистанционного зондирования Земли
(ДЗЗ); создание совместного украинско-белорусского исследовательского спутника на базе
платформы YuzhSat; исследование аэрозолей земной атмосферы в целях определения их
воздействия на изменение климата и екологію. Стороны будут сотрудничать в создании
новых сплавов с требуемыми свойствами из порошковых материалов методом аддитивных
технологий; создании систем терморегулирования космических аппаратов на базе
тепловых труб, аккумуляторов тепла и холода, сорбционных теплотрансформаторов;
разработке новых коррозионно-стойких магнитомягких и высокопрочных полимерных
материалов, уточняют в КБЮ. ГП "КБ "Южное" им. М.К.Янгеля" - основной научный центр
Украины, владеющий передовыми космическими технологиями, весомая часть продукции
и услуг компании поставляется на экспорт, включая страны ЕС и США. В условиях новых
вызовов обороноспособности Украины ракетно-космическая отрасль задействована, в том
числе, в кооперации ОПК по созданию нового ракетного вооружения, а также в перспективных программах ВТС с инопартнерами в интересах оборонного сектора государства.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ДПЗКУ майже на третину збільшила обсяги експорту
зернових та олійних культур
LNZ Group увеличила земельный банк
на 16,7% - до 70 тыс. га

24.05.2018

21.05.2018

LNZ Group с приобретением 100% корпоративных прав ООО "ШполаАгро Индустри" (Черкасская обл.) увеличила земельный банк на 16,7% - до
70 тыс. га. Об этом сообщает fixygen.ua
«"Шпола-Агро Индустри" помогла нам нарастить до 10 тыс. га», - сообщил в
комментарии финансовый директор LNZ Group Сергей Щербина. Переговоры по покупке
корпоративных прав "Шпола-Агро Индустри" продолжались с ноября 2017 года. В апреле
2018 года Антимонопольный комитет Украины разрешил LNZ Group приобрести более 50%
акций "Шпола-Агро Индустрии". В планах компании - модернизация приобретенных
мощностей и увеличение объемов производства. LNZ Group создана на базе Лебединского
семенного завода. Специализируется на торговле семенами кукурузы, подсолнечника,
пшеницы, ячменя, выращивании сельскохпродукции, животноводстве. В обработке группы
находится 70 тыс. га земли, поголовье КРС составляет 4,6 тыс. голов. LNZ Group владеет
двумя елеваторами в Сумской и Кировоградской обл. общей мощностью хранения 170 тыс.
тонн зерновых, а также имеет собственный автопарк. В декабре 2017 г. LNZ Group
инвестировала более $15 млн в строительство элеватора в Белополье (Сумская обл.).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

З початку поточного календарного року Державна продовольчозернова корпорація України збільшила обсяги експорту зернових та олійних
культур майже на 30%. Про це заявили у прес-службі ДПЗКУ.
Згідно повідомленню, за перші 4 місяці 2018 року обсяги відвантаження на зовнішні
ринки склали майже 794 тис. тонн зернових та олійних культур, в той час як аналогічний
показник минулого періоду становив 613 тис. тонн. «Також ДПЗКУ значно активізувала
торгівлю зі своїм стратегічним партнером ССЕС. В рамках виконання двостороннього
зернового проекту Держкорпорація відвантажила на адресу головного партнера –
Китайської національної корпорації ССЕС – майже 484 тис. тонн кукурудзи. У порівнянні з
аналогічним показником попереднього сезону обсяги експорту фактично збільшилися
майже в 3,2 рази. За чотири місяці 2017 року було відвантажено лише 148 тис. тонн», —
кажуть в корпорації. Та додали, що вже освоєні нові ринки Індонезії, Ємену та Мозамбіку. В
планах і надалі торгувати з іншими країнами через головного партнера ССЕС, як це і
передбачено генеральним договором.
Читати повністю >>>
За матеріалами landlord.ua
ГК "Украгроком" и "Гермес-Трейдинг" намеренна завершить
покупку "Интер-Контакт-Агро" и ЧСП "Старт"
28.05.2018

Компанія МХП за І квартал 2018 р. збільшила
прибуток в 1,6 рази
22.05.2018

Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» за підсумками першого
кварталу 2018 року одержав $90 млн чистого прибутку, що в 1,6 рази
більше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Згідно з повідомленням холдингу на сайті Лондонської фондової біржі, його виторг
збільшився на 10% - до $306 млн, експортний виторг склав $162 млн (53% від загального
виторгу). Операційний прибуток МХП скоротився на 16% - до $62 млн, EBITDA - на 4%, до
$89 млн, валовий - на 6%, до $81 млн у порівнянні з січнем-березнем 2017 року. МХП в січніберезні ц.р. продав 135,307 тис. тонн курячого м’яса, що на 9% більше, ніж за аналогічний
період 2017 р. Експортні продажі агрохолдингу за цей період виросли в першому кварталі
на 28% - до 63,14 тис. тонн, а обсяг продажів на внутрішньому ринку скоротився на 4% - до
72,16 тис. тонн. «Миронівський хлібопродукт» є найбільшим виробником курятини в
Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів
м’ясопереробки. На європейський ринок МХП поставляє охолоджені напівтуші курей, які
переробляються, в тому числі, на його підприємствах в Нідерландах і Словаччині.
Засновником і мажоритарним акціонером МХП є український бізнесмен Юрій Косюк.
Чистий прибуток МХП в 2017 році зріс у 3,3 рази - до 230 млн доларів у порівнянні з 2016
роком. Його виторг за минулий рік збільшився на 13,4% - до $ 1,288 млрд.
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua
Польские инвесторы продали акции «Кернел» из-за
коррупционных скандалов
22.05.2018

Польские инвестиционные фонды под управлением TFI PZU SA
существенно сократили долю в украинском агрохолдинге «Кернел». Об этом
сообщает Варшавская биржа.
За один раз они продали 342,7 тыс. акций компании, сократив свое присутствие в
нем до 4,6%. Ранее от акций «Кернел» избавился и один из его ТОП-менеджеров. О том, что
компания трещит по швам давно пишут отечественные СМИ. Кризис признают и в самом
«Кернел». Отчет за третий квартал 2018 фингода свидетельствует о серьезном сокращении
продуктивности некогда крупнейшего переработчика масличных культур. Там указано, что
продажи зерна сократились на 21,8% до 1 млрд тонн, а подсолнечного масла в бутылках –
на 24% до 26 млн л. При этом неэффективное с точки зрения логистики управление
земельными активами вынудило «Кернел» сократить свой земельный банк. Помимо
финансовых показателей, репутацию «Кернел» подкосили перманентные коррупционные
скандалы и обвинения фискалов в махинациях с НДС. Во многом это совпало со временем
прихода в компанию «серого кардинала», «короля НДС», народного депутата от "Партии
Видродження" Виталия Хомутынника в 2015 г. С того времени «Кернел» стал лидером
среди агрокомпаний по возмещению экспортного НДС, получая ежегодно с бюджета
страны около 10 млрд грн. Но в то же время, один за другим стали появляться уголовные
производства против «Кернел» по факту махинаций с НДС, где фискалы уверяют, что
компания не платит налоги в бюджет, а «дует» их по преступным схемам. ...
Читать полностью >>>
По материалам golos.ua
IFC выделила "Астарте" кредит
на $30 млн
24.05.2018

Член группы Всемирного банка - Международная финансовая
корпорация (МФК, IFC) выделила компании "Астарта" кредит на сумму 30 млн
долларов. Об этом говорится в сообщении IFC.
Эта программа направлена на повышение эффективности использования ресурсов
путем внедрения стандартов наилучшей имеющейся техники на предприятиях компании, а
также на развитие сельского хозяйства и торговли зерновыми и масличными культурами
путем финансирования сельскохозяйственного оборудования и складских помещений.
Совет IFC утвердил данный проект 15 марта. Это четвертая инвестиция IFC в компанию с
2012 г. Отметим, холдинг «Астарта-Киев» за І квартал т.г. снизил показатель EBITDA на
69% до €13 млн. Консолидированная выручка сократилась на 39% до €91 млн, а чистая
прибыль - в 8,3 раза до €3,7 млн. Чистый долг составил €127 млн, что на 3% меньше, чем на
начало этого года. Экспорт составил 53% от общего объема продаж. «Финансовые
результаты трудно назвать сильными. Доходы, операционная и чистая прибыль в первом
квартале сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На это есть
несколько причин: цикличность рынков, макроэкономические факторы, а также высокая
база сравнения. В то же время, учитывая долгосрочную перспективу, есть несколько
важных моментов. В настоящее время компания действует на рынках, находящихся в
нижней части цикла. При этом, у «Астарты» относительно низкий долг, компания
настойчиво работает над повышением операционной эффективности, наращивает
экспортные продажи», - сообщил генерального директор Виктор Иванчик. Он подчеркнул,
что в 25-летней истории компании было несколько подобных периодов, когда рыночные
вызовы сделали «Астарту» сильнее и открыли новые возможности для роста. Напомним,
«Астарта» в 2018 г. введет в севооборот горох, нут и чечевицу. Введение бобовых связано с
тем, что они обогащают почву азотом и востребованы на рынке.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
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ГК "Украгроком" и "Гермес-Трейдинг" намеренна до 30 мая завершить
покупку ООО "Интер-Контакт-Агро" и ЧСП "Старт" (оба – Кировоградской
обл.), стоимость которых составит $5,6 млн.
Согласно сообщению на сайте группы, покупка компаний осуществляется в рамках
увеличения земельного банка до 120 тыс. га. Два агропредприятия управляют более чем 6,5
тыс. га сельхозземель в Кировоградской и Одесской обл. Группа компаний "Украгроком" и
"Гермес-Трейдинг" - сельскохозяйственная корпорация, специализирующаяся на
производстве зерновых и масличных культур, выращивании свиней и крупного рогатого
скота (КРС). Группа в настоящее время арендует около 114 тыс. га земель, имеет пять
элеваторов, общей мощностью 353 тыс. тонн единовременного хранения зерна, молочнотоварный комплекс и сахарный завод. Поголовье КРС в хозяйствах составляет 6 тыс.,
свиней - около 11 тыс. По данным Единого государственного реестра юридических и
физических лиц (ЕГР), конечным бенефициаром "Интер-Контакт-Агро" и "Старт" является
крупнейший акционер и председатель совета директоров агрохолдинга "Кернела" Андрей
Веревский. Выручка "Интер-Контакт-Агро" в 2017 году сократилась на 16,7% – до 30,92 млн
грн, а чистый убыток – вчетверо, до 4,28 млн грн. Данные за 2017 год пока отсутствуют.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Vitagro начала активно заниматься
выращиванием табака
30.05.2018

Группа компаний Vitagro увеличила нынешние площади под
табаком вдвое. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает
служба новостей портала delo.ua
"Для нас это отрасль нова. Прежде чем начать выращивать эту культуру, мы изучали
опыт наших коллег в Тернопольской области. Они и помогали нам на первых этапах
работы. Почвы у нас в районе все черноземы, и для табака оказались очень
благоприятными. В прошлом году сеяли 56 га табака и собрали хороший урожай. В этом
году мы увеличили посевные площади почти вдвое, ведь видим перспективу в этой
области. Таким образом в этом году мы обеспечим рабочими местами значительно большее
количество людей", — отметил Павел Посполита, руководитель сельскохозяйственного
участка Vitagro в селе Клинины. По его словам, новое направление позволило компании
задействовать более 100 сотрудников. В этом году Vitagro обеспечит рабочими местами
значительно большее количество людей. Напомним, компания инвестирует в расширение
семенного завода в селе Лесоводы Хмельницкой области. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
В Киеве за присвоение имущества на 145 млн
судят директора “Хлеб Инвестбуд”
31.05.2018

Прокуратурой города Киева завершено досудебное расследование в
уголовном производстве в отношении директора общества “Хлеб
Инвестбуд”, действия которого нанесли ущерб на сумму более 145 млн грн.
Правоохранителями установлено, что руководитель общества вместе с
неустановленными следствием лицами, в частности представителями российского
акционерного общества и предприятий-нерезидентов, создал ООО «ГПЗКУ-МТС». В 2011
году 100% уставного капитала этого общества было уступлено в пользу ООО «Хлеб
Инвестсбуд». В июне 2012 года, зная о наличии на балансе ООО «ГПЗКУ-МТС» активов в
особо крупных размерах, у директора возник преступный умысел незаконно завладеть
этим имуществом. Так, подделав официальные документы, служебное лицо предприятия
обеспечила беспрепятственный продаже доли уставного капитала ООО “Хлеб Инвестсбуд”
предприятию-нерезиденту с перераспределением доли участников общества. Как
следствие, владельцем 97,94% уставного капитала ООО “Хлеб Инвестбуд” стало
предприятие-нерезидент, что позволило в обход проведения оценки имущества продать за
500 гривен 50% уставного капитала «ГПЗКУ-МТС». …
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
Андрей Веревский продал завод
в Николаеве
01.06.2018

Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО “Совместное
предприятие “Южная Аграрно-Экспортная Компания” на приобретение
контроля над ООО “Экотранс”. Об этом сообщает АМКУ.
По данным госреестра юрлиц, конечным бенефициаром “Экотранс” является глава
агрохолдинга “Кернел” Андрей Веревский. Бенефициарами “ЮАЭК” указаны Юрий
Кормышкин и Ростислав Данильченко. Компания занимается выращиванием зерновых,
бобовых и масличных культур; разведение крупного рогатого скота; выращивания семян.
Общая площадь земель порядка 59 тыс. га Информацию о покупке завода подтвердил
генеральный директор группы компаний ПАЕК Юрий Кормышкин, передают НикВести.
“Да, АМКУ предоставил нам все соответствующие разрешения. Переговоры о покупке
компанией “ПАЕК” доли в уставном капитале предприятия ООО “Экотранс” велись
довольно долго… В первую очередь планируем модернизировать основные фонды
предприятия “Экотранс”, чтобы в дальнейшем его работа не приносила дискомфорт
жителям Намыва и Лесков”, — сказал Кормышкин.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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 РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Green Team вирощує кілограмові гарбузи для
Британської корони
24.05.2018

Рада планує спростити українцям доступ до
сільськогосподарських земель
22.05.2018

Вeрхoвнa Рaдa України плaнує спрoстити дoступ дo зeмeль сiльськoгoспoдaрськoгo признaчeння для грoмaдян Укрaїни. Зa вiдпoвiдний зaкoнoпрoeкт у пeршoму читaннi прoгoлoсувaли 230 нaрoдних депутатів.
Зoкрeмa, зaкoнoпрoeктoм пeрeдбaчeнo: зaпрoвaджeння, пoряд з трaдицiйними
зeмeльними тoргaми, aукцioнiв, учaсникaми яких мoжуть бути виключнo грoмaдяни
Укрaїни, якi є члeнaми сiмeйних фeрмeрських гoспoдaрств, якi нa мoмeнт прoвeдeння
aукцioну мaють в oбрoбiтку нe бiльшe 20 гa зeмлi; встaнoвлeння нaступних вимoг дo лoтiв,
якi вистaвляються нa зeмeльнi тoрги для ствoрeння тa рoзвитку сiмeйних фeрмeрських
гoспoдaрств: плoщa зeмeльнoї дiлянки нe мaє пeрeвищувaти 5 гa, стрoк oрeнди є
фiксoвaним i визнaчaється у 7 рoкiв (для бaгaтoрiчних нaсaджeнь -25 рoкiв, для
мeлioрoвaних зeмeль – 10 рoкiв); встaнoвлeння прaвилa, зa яким зaгaльнa плoщa зeмeльних
дiлянoк с/г признaчeння дeржaвнoї чи кoмунaльнoї влaснoстi, прaвo oрeнди нa якi
вистaвляється нa зeмeльнi тoрги для ствoрeння тa рoзвитку сiмeйних фeрмeрських
гoспoдaрств oдним oргaнoм викoнaвчoї влaди, oргaнoм мiсцeвoгo сaмoврядувaння, нe мoжe
стaнoвити мeншe 50% зaгaльнoї плoщi зeмeльних дiлянoк с/г признaчeння, прaв влaснoстi
тa кoристувaння якими булo нaбутo зa рeзультaтaми зeмeльних тoргiв, oргaнiзoвaних цим
oргaнoм у пoпeрeдньoму кaлeндaрнoму рoцi; встaнoвлeння, щo зeмeльнi дiлянки, oдeржaнi
в oрeнду нa зeмeльних тoргaх для ствoрeння тa рoзвитку фeрмeрськoгo гoспoдaрствa,
мaють викoристoвувaтись лишe для вирoщувaння бaгaтoрiчних нaсaджeнь, твaринництвa,
oвoчiвництвa, oргaнiчнoї прoдукцiї тa збeрiгaння i пeрeрoбки вирoщeнoї нa нiй прoдукцiї.
Читати повністю >>>
За матеріалами ilikenews.com.ua

Середня врожайність гарбуза у господарстві «Дніпровська перлина»
становить 20–25 т/га. Про це повідомляє сайт «Українського проекту
бізнес-розвитку плодоовочівництва».
І це при тому, що для експорту оптимальна вага одного гарбуза має бути близько 1
кг, говорить керівник господарства Андрій Козлов. Цю культуру у господарстві вирощують
з 2016 року. Тоді під неї відвели лише 9 га. На сьогоднішній день план по гарбузу складає 60
га. За словами Козлова, при умові крапельного зрошення собівартість вирощування гарбуза
становить 75 тис. грн/га. Збирання гарбуза проводиться вручну. 3–5 днів після збору він
має полежати на полі, щоб набрати цукру. Потім його завантажують у контейнер і
обов’язково перекладають соломою. У такому вигляді українські гарбузи «Дніпровська
перлина» відправляє до Великобританії. Нагадаємо, за підрахунками науковців
Кіровоградської державної с/г дослідної станції НААН, на виробництві гарбузового насіння
можна заробити від 2800 грн/га. При цьому урожайність має бути на рівні 50 тонн. Якщо
вдастся зібрати 55 тонн - прибуток складе 4800 грн, а 60 тонн - 6800 грн. Оскільки
гарбузове насіння та олія має стабільно високий попит у європейців і вищу ціну, олійні
сорти насіння можна продати в Європі за $1000/т. Ще вищий попит має голонасінне
насіння гарбузів, оскільки містить більше корисних речовин. До слова, посівна площа під
гарбузом в Україні становить ≈ 29 тис. га. За рік в вітчизняні підприємства виробляють 600
тис. тонн гарбузового насіння. Найбільше його вирощують у Київській, Полтавській та
Дніпропетровській областях. В основному виробництвом гарбузів займаються великі
агрохолдинги, що мають більше можливостей для придбання збиральної техніки. Проте,
дрібні господарства все більше проявляють інтерес до цієї культури.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroday.com.ua
 САДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО & ВИНОГРАДСТВО

 РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬ (ЗРОШЕННЯ)

Зустріч керівництва ФГ "Гадз" з представниками
італійських компаній

У НААН розробили план відновлення дренажних
систем вартістю 4,2 млрд грн.
22.05.2018

Вчені-економісти НААН розробили стратегію відновлення і розвитку
дренажних систем до 2030 року. Про це повідомляє служба новин порталу
agroinsider.com.ua
Вона дозволить щорічно отримувати 8 млн тонн зернових, ще 3,5 млн тонн
технічних культур і 11 млн тонн плодоовочевих. Вартість проекту - 4,2 млрд грн. Про це
розповів президент Національної академії аграрних наук Ярослав Гадзало. За його словами,
протягом найближчих 3-5 років Україна здатна збільшити валове виробництво зернових до
80 млн т, а через 5 років - до 100 млн т. Повідомляється, академія удосконалила методику
картографування грунту. Спільно з FAO розробили Національну цифрову карту змісту і
запасів органічного вуглецю. За словами міністра екології та природних ресурсів Остапа
Семерака, через деградацію грунтів, Україна щорічно втрачає 20 млрд грн. «Сума значна,
але це вигідне інвестування. За нашими розрахунками, проект окупиться за 4-6 років. Зараз
йде пошук потенційних інвесторів», - розповів Ярослав Гадзало. Всього для здійснення
плану НААН необхідно відновити 1,2 тис. га зрошуваних і 1 млн га дренажних систем.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroinsider.com.ua
 ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ
 РИНОК ЗЕРНОВИХ (ПШЕНИЦЯ, КУКУРУДЗА)

Минагро сообщило о самом лучшем состоянии
озимых в истории
22.05.2018

Благодаря благоприятным погодным условиям озимые культуры
продолжают вегетацию на 7,2 миллиона гектар (почти 100%), а погибло в
период перезимовки менее 0,1% от засеянных площадей.
«Такой успешной перезимовки озимых культур не наблюдалось на территории
Украины за всю историю наблюдений», - сообщает пресс-служба Министерства аграрной
политики и продовольствия. По данным Минагрополитики, в разрезе озимых культур
продолжают вегетацию пшеница и тритикале на площади 6,3 млн га, ячмень - 826 тыс. га,
рожь - 149 тыс. га, рапс - 1 млн га. Также продолжается посевная кампания - по состоянию
на 21 мая яровые зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) засеяны на площади
6,9 млн га (93% к прогнозу). Из них ранние яровые зерновые посеяны на площади 2,3 млн
га (96%). В том числе пшеница - 166 тыс. га (95% от прогноза), ячмень - 1,5 млн га (96%),
овес - 189 тыс. га (92%) и горох - на площади 416 тыс. га (99%). Кукуруза на зерно к 21 мая
посеяна на площади 4,4 млн га (95% от прогноза), гречка - на 69 тыс. га (46%), просо - на 32
тыс. га (57%). Кроме того, продолжаются работы по посеву технических культур: сахарной
свеклы посеяно 280 тыс. га (94%), подсолнечника - 5,4 млн га (98%), сои - 1,6 млн га (81%).
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
 ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ & ГРИБІВ

Syngenta і USAID відкрили Клуб стратегічних
партнерів плодоовочевого ринку
23.05.2018

В Україні з’явився Клуб стратегічних партнерів плодоовочевого ринку.
В Києві його презентували організатори - компанія Syngenta і проект USAID
(Підтримка агросільрозвитку).
«Результатом роботи клубу має стати зміцнення взаємодії між виробниками,
переробниками та продавцями плодоовочевої продукції, наповнення українського ринку
овочами та фруктами вітчизняного виробництва, поліпшення якості, розробка і
впровадження стандартизації і сертифікації продукції, а за рахунок цього - збільшення
експорту», - розповів керівник по маркетингу компанії Syngenta Микола Довгаль. За його
словами, загальна площа промислового вирощування овочів в Україні за останні 5 років
зменшилася майже на 20% (з 202 до 167 тис. га). Саме робота створеного клубу, на думку
засновників, повинна вплинути на просування українських плодів і овочів на внутрішньому
і зовнішньому ринках. Розвитку плодоовочевого ринку в Україні, на думку учасників клубу,
заважає нестабільність попиту, недосконалість контрактних форм продажів, дефіцит
професійного маркетингу, низька екологічна безпека продукції та слабка її якість. За
світовими тенденціями інтенсивно, як зазначив Довгаль, розвивається сегмент створення
доданої вартості продукції, тобто перепродаж. Потенціал для розвитку українського
плодоовочевого ринку експерт бачить в довготривалій співпраці його учасників і
підвищення професійних компетенцій. Саме клуб стратегічних партнерів буде здійснювати
навчання і консультування учасників, сприяти обміну досвідом та контактами.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroinsider.com.ua
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ФГ "Гадз" продовжує працювати у напрямку переробки сировини. Уже
наступного року ми плануємо виготовляти з овочів та фруктів не тільки сік,
пюре, джем та мармелад, а й продукти дитячого харчування.
Для нових можливостей необхідне й нове спеціальне обладнання. Саме тому
керівництво ФГ "Гадз" нещодавно зустрілося із представниками італійських компаній FME
та Navatta Group, які можуть забезпечити підприємство необхідною технікою. Також
обговорили пакувальні технології продукції та види упаковок, які будуть застосовуватися.
«Цього року ми плануємо укласти угоду про співпрацю з іноземними фірмами, які
виготовляють обладнання для переробки фруктів та овочів. Поки ми шукаємо ідеальну
технологію та устаткування для того, щоб виготовляти якісну продукцію високого рівня.
Вже наступного року плануємо запустити виробництво соку, пюре, джему та мармеладу на
повну потужність. Крім того, ми розвиватимемо виробництво продуктів дитячого
харчування для різних вікових груп, в залежності від потреб дітей»,- поділився технічний
директор ФГ "Гадз" Віктор Джула. Відзначимо, Фермерське господарсво «Гадз» створене 20
жовтня 2011 року і спеціалізується на вирощуванні фруктів та ягід. В період з 2012 по 2016
роки здійснено посадку більше 600 га саду. В майбутньому планується збільшення площі
саду до 2,5 тисячі гектарів, а також закладений розсадник плодових дерев площею 50
гектарів. Також в господарстві закладений малинник площею 5 гектарів. Організований
розсадник по вирощуванню саджанців яблуні для подальшого розширення площ даної
культури в господарстві та для реалізації.Планується виробництво 1 мільйона саджанців
щороку. В 2013 році господарством було введено в експлуатацію фруктосховище ємкістю 2
тисячі тонн. В 2015 р. збудовано сучасний холодильно-сортувальний комплекс загальною
площею 5250м2 , в якому розміщено також сортувальна лінія фірми Sorter. А в грудні 2016
року відкрито холодильний комплекс з регульованим газовим середовищем (РГС) ємністю
6,5 тис. тонн зберігання. В наступні 3-4 роки планується будівництво наступних черг
фруктосховища з регульованим газованим середовищем загальною ємкістю 40 тисяч тонн
з більш потужною сортувальною лінією та інфраструктурою для переробки фруктів та ягід.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ФГ "Гадз"
Есть куда расти: обзор рынка ранних
ягод Украины
23.05.2018

Украинцы уже давно привыкли к тому, что к концу весны на
прилавках начинают появляться ранние ягоды. Первой в торговлю
поступает клубника, вслед за ней подтягивается и черешня.
Эти два вида ранних ягод наиболее распространены в нашей стране. Исследование
рынка ягод говорят о том, что в последнее время все больше аграриев сосредотачиваются
на выращивании других ягодных культур, таких как малина и смородина. Набирают
популярность и нишевые ягоды, например, голубика, черника, ежевика, клюква, кизил,
брусника. Указанные тенденции, а также влияние кризисных факторов, таких как
подорожание рассады и расходных материалов, приводит в последние годы к уменьшению
площадей насаждений ранних ягод. Обзор ягодного рынка показывает снижение урожая
клубники и черешни в 2016 и 2017 годах по сравнению с 2015-м. К неблагоприятным
экономическим условиям в этот период добавились и не менее неблагоприятные
погодные. Особенно это характерно для 2017 года, когда весенние заморозки уменьшили
урожайность клубники на 12,3%, а черешни – на 4,6%. Выиграли от такой аномалии только
владельцы отапливаемых теплиц, но их доля на ягодном рынке Украины незначительна.
Основными производителями украинских ранних ягод являются небольшие фермы и
приусадебные хозяйства населения. В них собирается 88% клубники и 93-96% черешни.
Клубничные посадки распределены по стране более равномерно, чем черешневые сады.
Житомирская и Донецкая области обеспечили в 2017 году 18,5% общего урожая клубники.
В секторе черешни 40% общего сбора пришлось на три области - Одесскую, Запорожскую и
Донецкую. Научная база отечественных черешневодов сосредоточена в городе Мелитополе
Запорожской области. Отсюда родом знаменитые мелитопольские сорта, работы над
улучшением которых ведутся и поныне. В условиях сокращающегося внутреннего рынка,
ягодным хозяйствам могло бы помочь в развитии более активное освоение экспортного
потенциала. В частности, украинская продукция могла бы поставляться в Евросоюз,
который также пострадал от непогоды и цены на его ягодном рынке выросли. Однако, пока
существенных успехов на этом направлении экспорта добиться не удалось. Общий объем
поставок клубники и черешни за границу составляет менее 5,5 тыс. тонн. Причинами таких
скромных результатов являются высокий уровень конкуренции и более жесткие
стандарты продукции. Транспортировка свежей ягоды на большие расстояния довольно
затруднительна, связано это с небольшим сроком годности. Проблему могла бы решить
шоковая заморозка, но не у всех фермеров имеется возможность непосредственного
доступа к данной технологии. …
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua
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Крупный производитель черешни планирует построить
логистический центр

 МАЛА РОГАТА ХУДОБА (ВІВЦІ. КОЗИ)

01.06.2018

Группа компаний "Мелитопольская черешня" планирует построить
логистический центр, где будут сортировать, охлаждать и упаковывать
черешню и другую плодово-ягодную продукцию.
"Логистический центр позволит упаковывать черешню так, чтобы она хранилась до
40 дней. Это позволит экспортировать нашу продукцию морем в любую точку мира", —
рассказал в интервью журналу "Садоводство по-украински" руководитель группы
компаний "Мелитопольская черешня" Антон Лукоянов. Логистический центр будет
работать круглый год. Летом будет осуществляться предпродажная подготовка черешни,
земляники, персика и абрикоса. Осенью, чтобы переждать снижение цены и потом
продавать выгоднее, на хранение будут закладываться яблоки, виноград и слива. "Мы уже
нашли инвесторов, но их требование - европейский аудит и международный формат
финансовой отчетности для компании, - рассказал Антон Лукоянов. - И мы на это идем,
потому что подобные требования возникают даже при подписании контрактов с крупными
трейдерами". Напомним, "Мелитопольская черешня" планирует расширить площади
интенсивных садов до 700 га. В частности, площади под черешней возрастут до 300 га.
Сегодня площадь интенсивных садов черешни составляет 78 га, яблони - 45 га, под
ягодниками земляники - 38 га, малины — 4 га. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
В Винницкой области построят завод по переработке
грецких орехов за 227 млн грн
01.06.2018

Компания "Украинский грецкий орех" в 2019 г. планирует начать
строительство завода по переработке грецкого ореха в Винницкой области,
пишет propozitsiya.com со ссылкой на сайт Винницкой ОГА.
По словам председателя ОГА Валерия Коровия, завод будет строиться в МогилевПодольском районе вблизи села Лядова. Компания "Украинский грецкий орех" с 2015 года
уже посадила новые сады площадью 710 га на территории нескольких сельсоветов, в
частности на территории Яришевского и Кременского сельских советов Винницкой
области. Использовались саженцы калифорнийской селекции. В ближайшем будущем
площади будут расширяться до 970 га. "Украинский грецкий орех" начнет строить завод по
переработке ядер орехов, которые затем будут поступать как на внутренний рынок, так и
экспортироваться. Подольские орехи пользуются спросом в кондитерском производстве, сообщает Валерий Коровий. - Что касается ореховой скорлупы, то из нее сделают
абразивный материал, который добавляется к краске". Коровий также добавил, что в
следующем году начнется строительство первой из трех очередей перерабатывающего
завода. По его информации, инвестор уже освоил 227 млн грн, а в течение двух лет размер
инвестиций увеличится вдвое. Отметим, что Украина по итогам 2017 года вошла в тройку
мировых лидеров по производству орехов - на ее долю приходится 5% мирового
производства. В частности, Украина производит около 110 тыс. тонн орехов. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

 ТВАРИННИЦТВО
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Мета на 2025 рік — довести поголів’я молочних
корів до 2,76 млн голів
22.05.2018

Стратегічна мета АПК України на найближчі роки - стабілізувати та
наростити виробництво продукції тваринництва. Таку думку висловив
Президент НААН України Ярослав Гадзало
Під час наради з інноваційного розвитку тваринництва в ринкових умовах, він навів
приклад: за майже 30 років поголів’я корів скоротилося у 4 рази, свиней - у 2,9 рази, овець і
кіз - у понад 6 разів. Левова частка виробництва продукції тваринництва наразі припадає
на господарства населення. Тут виробляють 70% від загального обсягу молока, утримують
49% поголів’я свиней і 74% поголів’я овець. «Такий стан галузі зумовлює недостатній
рівень виробництва продукції на душу населення, а також надто високу частку м’яса птиці у
його загальній структурі», - додав Президент Національної академії аграрних наук України
Ярослав Гадзало. Проблему повинна вирішити Стратегія розвитку сільськогосподарського
виробництва в Україні на період до 2025 року. Вона передбачає підвищення продуктивності
тварин, зокрема середнього надою на корову близько 6 тис. кг, а у сільськогосподарських
підприємствах - до 7–7,5 тис. кг молока. Поголів’я молочних корів за цей термін потрібно
довести до 2,76 млн голів. Досягти цих показників планується за рахунок власного
відтворення, закупівлі телиць у населення та імпорту високопродуктивних нетелей. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agroperspectiva.com
За два роки кількість забійних пунктів
зменшилася на 9,4% - АТУ
01.06.2018

За два роки в Україні на 9,4% поменшало м’ясопереробних
підприємств, які здійснюють забій сільськогосподарських тварин. Про це
повідомляє Асоціація тваринників Україні з посиланням на дані Держстату.
Так, на початок 2018 р. в Україні працювало 299 забійників. Рік до того, на початку
2017 р., їх налічувалося 302. А на початок 2016 р. м'ясопереробних підприємств, що
здійснюють забій сільськогосподарських тварин, було 330. В АТУ заявляють про складну
ситуацію з забійними пунктами в Україні, зважаючи на вимогу держави з 2020 р. продавати
на ринках м’ясо домашніх тварин лише забитих на спеціальних пунктах. Інакше таку
продукція придатна лише для власного споживання. Йдеться про проект №7489 Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
заходів стосовно забезпечення простежуваності». «Таким чином, ситуація двояка: з одного
боку, держава вимагає забивати тварин лише у спеціалізованих забійниках, з іншого, їх і без
того невелика кількість в Україні скорочується», - зауважують в Асоціації. В АТУ вважають,
що держава має дати час тваринникам на розбудову забійних пунктів, доступних у кожному
населеному пунктів. Також має бути прийнята спеціальна державна програма розвитку
тваринництва та м’ясної галузі. А мережа забійників вирішить не лише питання контролю
епізоотичної ситуації в країні, переміщення і продажу м’яса в середині країни для власників
підсобних господарств. А також допоможе й виробникам-експортерам, які зможуть
продавати м'ясо не живцем, а в переробленому вигляді, отримуючи за нього більше коштів
як за продукт із доданою вартістю, підсумовують в асоціації.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-business.com.ua
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Овцеводство в Украине:
возраждение
21.05.2018

Ферма «Меринос-Запад» во Львовской обл.. не похожа на обычное
украинское хозяйство: частично созданные из дерева двора австрийской
конструкции, зеленые лужайки и мощеные плиткой дорожки.
Главные жители этих светлых просторных помещений – овцы породы
Мериноландшаф, невероятно красивые животные, которые в свое время покорили
Дмитрия Огнева. Когда он впервые прикоснулся к ним на ферме под Мюнхеном, понял, что
это дело его жизни. Компания «Меринос-Запад» начиналась как личное подворье - 40 голов.
Впоследствии хобби переросло в бизнес, в который вложено $1 млн. Сегодня поголовье
насчитывает 3500 овец. Компания продает племенных животных, а также поставляет
элитное мясо в рестораны и гостиницы. «Меринос-Запад» - крупнейшее овцеводческое
хозяйство Украины. Дмитрий Огнев развивает три типа ферм - семейную, традиционную
постсоветскую и европейскую, используя опыт австрийских и немецких фермеров.
Выращивание овец и коз полностью органическое - без использования премиксов,
комбикормов и стимуляторов роста. Цены на племенных овец колеблются в пределах $1501500 за голову. Например, популярная сейчас в Украине порода Мериноландшаф стоит от
$500. Доходность бизнеса, по оценкам экспертов, минимум 33%. Себестоимость баранины
составляет $3-3,5/кг, а продать ее посредникам можно за $5-5,5/кг. Однако цены на
баранину могут колебаться в пределах от 90 до 900 грн/кг, в зависимости от качества мяса.
Инвестиции в ферму окупаются через 4-6 лет.
Читать полностью >>>
По материалам arketing.rbc.ua
 СВИНАРСТВО

В Україні тестують американську систему
контролю якості свинини
23.05.2018

У рамках співпраці Асоціації «Свинарі України» та Міністерства
сільського господарства США в Україну завітали експерти-дорадники,
професори Університету Пердью (Purdue University, штат Індіана).
Мета їхнього візиту - аудити біобезпеки свиноферм та м’ясопереробних підприємств,
а також перевірка вітчизняних господарств за американською системою контролю якості
свинини PQA Plus. Для реалізації була розроблена низка опитувальників. Програма
стартувала цього понеділка і триватиме впродовж 2-х тижнів. Експерти вже відвідали
господарства у Чернігівській області. У США вже тривалий час діє програма сертифікації
для свинарів PQA Plus. Її розробили на основі принципів НАССР, які діють для переробників.
Мета програми - довести, що продукція харчування, яка потрапляє на полиці магазинів якісна та безпечна на всіх етапах виробницва, зокрема й первинного. Відтак, вирощування
свиней має відповідати принципам біобезпеки та благополуччя тварин. В цілому, програма
PQA Plus орієнтована на споживачів, їх упевненість у якості та безпечності продукції. «В
Україні відповідної системи немає, тому і запросили фахівців зі США, оскільки шукаємо
механізми популяризації вітчизняного продукту. Наша мета - щоб споживач був упевнений,
що вироблена в Україні свинина - якісна і надавав перевагу їй. Про результати аудитів,
наскільки вітчизняні свиногосподарства готові до її імплементації та відповідають вимогам
програми експерти розкажуть під час Х Міжнародного конгресу „Прибуткове свинарство“»,
- розповіли в Асоціації «Свинарі України». За результатами тестування програми в Україні є
ідея створити онлайн опитувальник, щоб кожен виробник зміг оцінити рівень біобезпеки ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Асоціації «Свинарі України»
Крупный производитель свинины планирует
взять кредит у ЕБРР
23.05.2018

Группа компаний «Нива Переяславщины» хочет привлечь креди
для
строительства
нового
десятого
комплекса,
современного
мясоперерабатывающего завода на новой производственной площадке.
Представители Европейского банка реконструкции и развития посетили «Ниву
Переяславщины» с ознакомительным визитом. Визитерам показали созданную
инфраструктуру: очистные сооружения, трансформаторную подстанцию, современную
паровую котельную, работающую на соломе. «Ознакомительный визит Европейского банка
реконструкции и развития - это следующий шаг после заключения в начале года
мандатного договора о подготовке проекта», - отметил основатель предприятия Александр
Мостипан. Для справки: Группа компаний «Нива Переяславщины» обрабатывает около 23
тыс. га, мощности по хранению зерна составляют около 150 тыс. тонн, ежегодный экспорт
зерновых - 100 тыс. тонн. В структуре группы - девять свинокомплексов. ГК планирует в
2018 году построить новое специализированное мясоперерабатывающее предприятия
мощностью убоя 240 голов/час. Ей также принадлежат комбикормовый завод, убойный цех
и мясокомбинат, выпускающий продукцию под ТМ «Пятачок». В апреле 2018 Совет
директоров Всемирного банка одобрил предоставление группы и компаний долгосрочного
кредита в размере $12,5 млн.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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БОРОШНОМЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Темпи зростають: Експорт українського борошна
побив 22-річний рекорд

Крупнейший производитель яиц в Украине "Авангард"
увеличил чистый убыток более чем в 2 раза
31.05.2018

Агрохолдинг "Авангард" в январе-марте 2018 г. получил чистый
убыток $11,404 млн, что в 2,1 раза превышает показатель за
аналогичный период 2017 года ($5,342 млн).
Согласно отчету компании, обнародованному на сайте Лондонской биржи в четверг,
консолидированная выручка возросла на 21% - до $41,099 млн, EBITDA оказалась
отрицательной и составила $9,058 против $0,1 млн в 2017 году. "На нашу валовую прибыль
негативно повлияли два основных фактора: повышение внутренних цен на основные
кормовые компоненты (зерновые и масличные культуры), что составило 68%, а также
низкие цены на сухие яичные продукты как в Украине, так и во всем мире", - приводится в
сообщении комментарий исполнительного директора "Авангарда" Натальи Василюк. В то
же время она пояснила, что рост консолидированной выручки в І квартале 2018 года
Avangardco обусловлен значительными экспортными продажами яиц и сухих яичных
продуктов: доля экспорта выросла до 42% общего объема продаж. Валовый убыток
"Авангарда" за І квартал 2018 года увеличился более чем вдвое по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил $3,6 млн ($1,6 млн в I кв.-2017).
Операционный убыток увеличился в 3,5 раза - до $12,8 млн. Общее поголовье птицы
"Авангарда" на 31 марта 2018 года незначительно уменьшилось и оценивалось в 13,3 млн
голов (14 млн в I кв.-2017), в том числе кур-несушек - 9,3 млн голов (10,6 млн).
Производство яиц за отчетный период увеличилось на 39% и составило 664 млн. шт.,
продажи возросли на 37% - до 493 млн шт., что обусловлено ростом экспортных продаж в
шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 200 млн шт. В
отчетном периоде доля экспортных продаж достигла 41% (8% в I кв.-2017), при этом
компания экспортировала яйца в 15 стран Ближнего Востока и Северной Африки, страны
Африки к югу от Сахары, Азии и СНГ. По итогам квартала производство сухих яичных
продуктов за данный период возросло на 68% - до 1,84 тыс. тонн, продажи сухих яичных
продуктов составили 1,651 тыс. тонн, что на 39% больше, чем за аналогичный период
годом ранее, экспорт возрос на 27% - до1,413 тыс. тонн. Кроме того Н.Василюк отметила
улучшения рыночных условий, включая рост цены на яичные скорлупы как на экспортных,
так и на внутренних рынках. ...
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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У березні цього року на зовнішні ринки поставлено 41,3 тис. тонн
українського борошна, що на 28% більше, ніж цього ж місяця минулого
року. Про це повідомляють експерти «УкрАгроКонсалт».

За підсумками 9 місяців поточного сезону Україна експортувала 353,7 тис. тонн
борошна, що на 17% більше від експортного постачання в аналогічний період минулого
маркетингового року. Зазначимо, що зовнішнє постачання борошна за 9 місяців 2017/18
МР перевищує обсяг експорту за весь 2015/16 МР, а також за кожен із попередніх сезонів з
1996/1997 по 2015/16 МР, тобто за 22 роки, інформує Економічні відомості, новини. Китай
залишається основним ринком збуту українського борошна з тенденцією зростання
постачання до цієї країни. У звітний період українські експортери відправили до Китаю
105,3 тис. тонн борошна, що вже на 30% перевищує експорт за весь минулий сезон. Отже,
частка Китаю в структурі експорту борошна з України досягла рекордних 30%. Аналогічне
істотне зростання постачання відзначено до Євросоюзу. За аналізований період у цьому
напрямку відвантажено 19,7 тис. тонн борошна, що на 20% більше, ніж за весь 2016/17 МР.
Поряд зі зростанням обсягів постачання, географія експорту українського борошна
скоротилася з 87 у 2016/17 до 58 країн у поточному маркетинговому році. Однак
постачання здійснюють до країн, розташованих майже в усіх регіонах світу. Водночас на
частку країн Азії та Близького Сходу припадає 64% від загальної структури експорту. Поряд
зі зростанням експорту виробництво борошна в Україні й далі скорочується. Так, у березні
випуск борошна становив 166,4 тис. тонн, що на 3% менше, ніж було в березні 2017 р. (172,2
тис. тонн). У першому кварталі 2018 р. українські борошномельні підприємства виробили
473,5 тис. тонн борошна проти 486,7 тис. тонн за аналогічний період минулого року.
Читати повністю >>>
За матеріалами eizvestia.com



ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Новий законопроект дозволить цукровикам розробляти
стратегію на 15 років вперед

 ЗВІРОВІ ГОСПОДАРСТВА

23.05.2018

Інвестор з Данії планує інвестувати у норкову ферму
в Житомирській області
01.06.2018

Данський інвестор Ганс Олесен планує побудувати норкову ферму в
Житомирській області, повідомляється на сайті обласної державної
адміністрації, передає Інтерфакс-Україна.
Згідно з повідомленням, меморандум про співпрацю підписав інвестор Г.Олесен і
голова Житомирської ОДА Ігор Гундич 30 травня 2018 року. "Інвестиційний проект
передбачає будівництво норкової ферми в Коростишівському районі на 5 тис. маткових
голів. Протягом п'яти років інвестор планує розширити ферму на 10 тис. Сума інвестицій —
EUR800 тис.", — наголошується в повідомленні. Крім того, інвестор планує розвивати
соціальну сферу та соціальні об'єкти району. Ферма надасть 10 робочих місць під час
будівництва та 30 робочих місць під час функціонування.
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону, яким
скасовуються мінімальні ціни на цукор і цукровий буряк. Це дозволять
виробникам цукру розробляти стратегію на 15 років вперед.
«В умовах вільного ринку виробники отримують умови для стратегічного
планування на майбутнє, до 15 років вперед. Ціна на цукор після скасування
держрегулювання ринкової. Її рівень буде визначатися попитом і пропозиціями, як і
повинно бути. Буде профіцит ресурсу цукру в Україні - ціни знизяться, при дефіциті ціни
зростуть. Також на цінову політику впливатиме кон’юнктура світового ринку», повідомила керівник аналітичного відділу Національної асоціації цукровиробників України
«Укрцукор» Руслана Бутило. За словами народного депутата України, заступника голови
Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин
Олександра Бакуменка для споживача новий законопроект не принесе жодних наслідків.
«Після того, як закон набуде чинності, ціна на цукрову продукцію просто буде ринковою, а
держава не буде втручатися в її формування. В таких умовах виробники зможуть планувати
свої інвестиції на розвиток виробництва», - вважає Олександр Бакуменко. Директор ПАТ
«Саливонківський цукровий завод» наголосив, що з огляду на профіцит на ринку цукру
(пропозиція близько 2 млн т при внутрішньому споживанні близько 1,3-1,45 млн т) було б
добре, щоб виробник отримав від держави підтримку у виході на зовнішні ринки. Це
підвищить валютні надходження в Україну і забезпечить зростання економіки країни.
Читати повністю >>>

 МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Читайте також: Держава залишає ринок
цукру: що потрібно чекати? >>>

За матеріалами kurkul.com
В Украине на треть сократили отстрел кабана, а
по косуле звеличили

В Україні скорочується виробництво
цукру

23.05.2018

Минагрополитики утвердило новые лимиты отстрела охотничих
животных на сезон 2018/2019 гг., сократив их по дикому кабану почти на
35%, и увеличив лимиты по косуле на 12,7% по сравнению с сезоном охоты
2017/2018.
Так, утверждены следующие лимиты: олень европейский - 644 особи плюс 37 можно
отловить для дальнейшего расселения; олень пятнистый - 383 особи можно будет добыть
плюс 111 для расселения; лань - 38 особей плюс 2 для расселения, косуля - 12 152 плюс 63
для расселения, дикий кабан - 6 059 плюс 91 для расселения. Кроме того, утверждены
лимиты на добычу 4 муфлонов, 296 сурков, 544 бобров, 336 куниц и 262 ондатр. По
муфлону весь лимит сосредоточен в Винницкой обл., для ЧП "Туристическо-рыболовецкое
хозяйство "Вепрь". На оленя можно будет поохотиться в Винницкой, Волынской,
Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской,
Львовской, немного в Николаевской и Тернопольской, Одесской, Полтавской, Ровенская,
Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской обл. На
лань - в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Херсонской
областях. Больше всего косуль можно будет добыть в Ровненской области - 1 648 особей и в
Житомирской - 1 439, дикого кабана - в Житомирской области - 1 291 зверь. Для сравнения,
на сезон охоты 2017/2018 лимиты были следующими: олень европейский - 661 в том числе
для расселения 68, олень пятнистый - 451 особь в том числе 114 для расселения, лань - 43
особи, косуля - 10 840 особей в том числе 67 для расселения, кабан - 9 449 особей, в том
числе для расселения 96, а также 5 муфлонов, 279 сурков, 461 бобер, 349 куниц лесных.
Согласно закону "Об охотничьем хозяйстве и охоте", на самца косули можно охотиться с 1
мая по декабрь включительно, на самцов лани, оленей европейского и пятнистого,
муфлона, кабана и взрослый молодняк - с августа по январь. На самок лани, оленей
европейского и пятнистого, косули муфлона, кабана и взрослый молодняк сроки более
короткие - с сентября по декабрь включительно. На сурка можно охотиться в июне сентябре, на бобра, ондатру, куницу - в октябре - феврале. При этом охотиться можно
начинать не ранее утверждения соответствующих лимитов.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
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В Україні 10 травня 2018 року завершилася сівба цукрових буряків,
всього на полях засіяли 280 тис. га «солодких» коренеплодів, що на 13% ніж
попереднього року. Про це повідомляє unn.com.ua
Через несприятливу цінову ситуацію аграрії змушені значно зменшувати посіви, а
деякі цукрові заводи взагалі відмовились переробляти цукровий буряк в наступному
сезоні. В результаті, маємо найменші посівні площі за останні три роки. Більше того,
агрономічні служби підприємств незадоволені ситуацією на своїх полях і вже занижують
прогнози, щодо густоти та врожайності. В поточному сезоні для бурякосіючих господарств
та заводів, негативні фактори ніби спеціально накладаються однин за одним. Світовий
профіцит цукру відобразився на падінні цін на Лондонській біржі в період із лютого до
квітня місяця, в результаті рівень цін «цукрових» ф’ючерсів знизився на 30 дол./т. В період
посівної кампанії падіння цін досягло критично мінімального рівня ціни за останні 10 років
- 310-320 дол./т. Як результат, низькі внутрішні та експортні ціни змушують господарства
відмовлятися від цукрових буряків, замінюючи їх менш затратними та більш
рентабельними соєю, кукурудзою та соняшником. Відтак, Південь України взагалі
залишився без цукрових буряків через закриття Засільського цукрового заводу (ТОВ
«Юкрейніан Шугар Компані») навіть попри те, що Миколаївська та Херсонська області,
завдяки іригаційним системам дощування отримували найвищі показники урожайності в
Україні, на окремих полях урожайність становила понад 80 т/га. Окрім Херсонщини,
значного скорочення посівних площ зазнали Харківська, Київська, Хмельницька, Львівська,
Волинська області. Також, не спостерігають суттєвих змін або мають незначне зменшення
площ: Вінниччина, Житомирщина, Рівненщина, Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина.
Лише підприємства Тернопільщини зможуть похвалитись невеликим збільшенням
посівних площ – плюс 3 тис. га до минулогічних. ...
Читати повністю >>>

Читайте також: Як отримати максимум
від цукрових буряків? >>>

За матеріалами unn.com.ua

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

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



ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ



МОЛОКОПЕРЕРОБНА (МОЛОЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

Канада выделит $1 миллион на строительство завода
по переработке молока на Львовщине

Обзор рынока подсолнечного масла Украины
на март 2017/18 МГ
18.05.2018

В марте 2017/18 МГ крупные и средние предприятия выпустили
417,1 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 2,5% меньше по сравнению с
прошлым месяцем и на 19,3% ниже показателя марта прошлого года.
В целом, объемы переработки подсолнечника в текущем сезоне держатся на
высоком уровне, однако, по сравнению с прошлым, наиболее удачным маркетинговым
годом, выпуск подсолнечного масла в сентябре – марте 2017/18 МГ сократился на 10,2% до
3092,4 тыс. т. против 3442,6 тыс. т. за аналогичный период прошлого сезона. Производство
рапсового масла уверенно опережает показатели прошлого сезона, отмечают аналитики
УкрАгроКонсалт. В марте 2018 года производство рапсового масла снизилось на 71% по
сравнению с февралем 2018 года до 0,229 тыс. тонн. Это также на 84% меньше, чем в марте
2017 года, когда было произведено 1,417 тыс. тонн данного продукта. Итоги 9-ти месяцев
текущего 2017/18 МГ показывают рост производства по сравнению с таким же периодом
прошлого сезона на 23%. Так, с июля по март 2017/18 МГ выпуск рапсового масла составил
81,2 тыс. тонн против 65,8 тыс. тонн за аналогичный период прошлого сезона.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
Названы крупнейшие переработчики
рапса в 2017 году

Пик сезона производства молока. Что происходит
на молочном рынке
21.05.2018

25.05.2018

Крупнейшим производителем рапсового масла в Украине за 2017 год
стала компания "Олияр" с долей на рынке 32,9%. Об этом сообщает служба
новостей портала delo.ua
В ТОП-5 производителей рапсового масла вошли: "Олияр" (Ставчанский МЭЗ) —
32,9%; "АДМ Ильичевск" (ADM, Archer Daniels Midland Company) — 32,5%; "Винницкий
масложировой комбинат" (промышленная группа ViOil) — 18,6%; Маслоэкстракционный
завод "Градолия" — 6,5%; "Запад-Агроинвест" — 4%. Напомним, что по данным Госстата, в
2017 году в Украине произведено 84,3 тыс. тонн рапсового, сурепного и горчичного
нерафинированных масел. Отметим, Украина по итогам января-марта 2017 года
экспортировала 1,41 тыс. тонн рапсового масла, что в 3,19 раза меньше аналогичного
периода 2017 года. Отмечается, что более 87,87% (1,23 тыс. тонн) рапсового масла
экспортировали в Польшу. В Литву за отчетный период поставили 153,4 тонн рапсового
масла. Ведущим переработчиком рапса в июле — августе 2017/18 МГ стала компания
"Олияр", на производственных мощностях которой было произведено около 40%
общеукраинского объема выпуска рапсового масла и шрота/жмыха. Как сообщает Delo.UA,
по итогам прошлого маркетингового сезона основными импортерами украинского
рапсового масла являются страны ЕС, в которые экспортируется 60% от объемов экспорта
данной продукции из Украины, Китай — 26,5% и Индия — 9,1%.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Компанія «Кернел» планує до 2021 р. збільшити
виробництво наливної олії до 1,9 млн тонн
29.05.2018

Одна з найбільших українських аграрних груп «Кернел» має намір до
2021 р. наростити виробництво наливної олії до 1,87 млн тонн та продажу до 1,75 млн тонн, повідомляється у фінансовому звіті компанії.
Зазначається, що відповідних показників «Кернел» планує досягти за рахунок
будівництва переробного заводу або придбання місцевої компанії в Західній Україні. Крім
того, «Кернел» планує до 2021 року наростити ви ручку від продажів бутильованої олії до
$150 млн при збереженні обсягу в 131 млн літрів, а також збільшити пропускну здатність
до 8,9 млн тонн за рахунок запуску нового зернового терміналу «Трансбалктермінал» у
2019 році. Також компанія планує наростити продажі зернових до 8 млн тонн і потужності
зберігання культур до 5 млн тонн. Як повідомляв LANDLORD, «Кернел» в третьому кварталі
2018 фінансового року (липень 2017 – червень 2018) отримав $39,1 млн чистого збитку
проти $32,9 млн чистого прибутку за аналогічний період минулого року. 2017 фінансовий
рік компанія завершила з чистим прибутком в $176,2 млн, що на 21,7% менше, ніж в 2016
ФР. «Кернел» – найбільший в світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний
виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського
басейну на світові ринки. …
Читати повністю >>>
За матеріалами landlord.ua
АМПУ і ТОВ "Дельта Вілмар" у присутності Порошенка
підписали меморандум про співпрацю
01.06.2018

Адміністрація морських портів України і ТОВ "Дельта Вілмар" у
присутності президента України Петра Порошенка підписали меморандум
про співпрацю. Про це повідомляє портал interfax.com.ua
"Меморандум забезпечує захист інвестора з Сінгапура, який забезпечує високий
рівень переробки продукції українського аграрного сектора для того, щоб не експортувати
сировину, а що робити все можливе, щоб Україна ефективно скористалася своїми
можливостями, які вона отримала після підписання угоди про асоціацію з Європейським
Союзом, договору про зону вільної торгівлі", - пояснив П.Порошенко суть документа. Пресслужба АМПУ пізніше поінформувала, що меморандум передбачає з боку інвестора
будівництво заводу з переробки сої потужністю до 2 тис. тонн на добу, термінала для
накопичення і одноразового зберігання 40 тис. тонн зернових і шроту, а також нового
причалу (№ 37а) з пропускною спроможністю до 3 млн тонн на рік для перевалки наливних
(рідкі рослинні олії) і насипних вантажів (зернові культури, шрот) в акваторії морського
порту "Южний". Проект дасть змогу створити в Одеському регіоні близько 200 нових
робочих місць. Реалізація проекту забезпечить вантажообіг в обсязі не менше ніж 1,2 млн
тонн на рік. Зі свого боку АМПУ зобов'язується видати інвестору всі необхідні для реалізації
інвестиційного проекту технічні умови, зокрема, проектну документацію з будівництва
нового причалу (№ 37а), також внести зміни до Плану розвитку морського порту "Южний",
включивши в нього відомості про реалізацію проекту. Також АМПУ зобов'язується
створити нову операційну акваторію завглибшки 15 м біля майбутнього причалу № 37а. Як
повідомлялося, в січні 2018 року виробник олійно-жирової продукції компанія "Дельта
Вілмар" призупинила інвестиційний план із будівництва заводу вартістю $150 млн через дії
благодійної організації, що вимагала у компанії гроші. Голова ради директорів компанії
тоді заявив, що ця організація звернулася до прем'єр-міністра з вимогою припинити
будівництво заводу в порту "Южний", поскаржилася на підприємство органам ДФС, митній
службі, а також направила свої скарги до Митного та Податкового комітету Індонезії, до
комісії з цінних паперів США, на фондову біржу Сінгапура. "Дельта Вілмар" у жовтні 2017
року заявила про плани будівництва олійноекстракційного заводу в морському порту
"Южний" (Одеська обл.) загальною потужністю переробки понад 600 тис. тонн на рік,
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Правительство Канады выделит в рамках проекта "Развитие
молочного бизнеса в Украине" $1 млн на строительство в 2018 г.
кооперативного молокоперерабатывающего завода во Львовской обл.
Как сообщается в сообщении Львовской облгосадминистрации, остальную сумму
($300 тыс.) выделят производители молока, которые будут сдавать на завод от 100 л/день
(инвестиции 50 тыс. грн) до 1500 л/день (инвестиции 750 тыс. грн). "Такие инвесторы
становятся акционерами завода на сумму, вдвое превышающую сумму их инвестиций", говорится в сообщении. Проект "Развитие молочного бизнеса в Украине" реализуется в
четырех областях - Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Херсонской и
финансируется правительством Канады. Проект направлен на решение проблем, стоящих
перед малыми и средними производителями молока путем создания новых и усиление
существующих кооперативов. Общий бюджет проекта 27,7 млн канадских долларов. Срок
реализации - 2014-2021 годы.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

В Украине сейчас максимально высокое предложение молока. Но
сбыт появившихся сырьевых излишков довольно затруднителен. Об этом
сообщает служба новостей портала infagro.com.ua
Наибольшую проблему создают возникшие сложности с экспортом сырных
продуктов. Теперь значительную часть сырья, которую ранее предполагалось использовать
для выпуска этого товара, нужно перенаправлять на сушку. Но с учетом нынешних цен
спроса на СОМ и сливочное масло, сушить, например, «колхозное» молоко невыгодно. Есть
надежда, что ближе к середине лета ситуация на мировом рынке положительно
скорректируется и цены на предлагаемые Украиной молочные продукты укрепятся.
Аналитики прогнозируют увеличение спроса на молокопродукты со стороны многих странимпортеров на фоне значительного подорожания нефти (+28% к прошлому году) и слабого
курса доллара США (минимальный за три года). В то же время, они допускают, что цены на
молокопродукты вырастут лишь в том случае, если мировое производство молока
увеличится не более чем на 1,5%. Так что ситуация на украинскм молочном рынке зависит
в том числе и от того, какой будет погода в Океании, и сохранятся ли нынешние
пессимистические настроения европейских и американских фермеров. Пока что выйти в
прибыльность производителям-экспортерам молокопродуктов крайне сложно, ведь для
этого нужно заметно снизить закупочную цену на молоко, что очень непросто, по крайней
мере, если дело касается сырья сельхозпредприятий. Сейчас они возмущаются больше
обычного, заявляя об убыточности молочного животноводства. Масла в огонь подливают
расчеты аналитиков FAO, которые показывают снижение УМИ (украинский молочный
индекс) в апреле сразу на 13,3%. В целом прибыльность производителей молока за первых
три месяца года оказалась на 8,2% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года и заработки аграриев упали. Но ситуация еще далека от кризисной, если учесть, что в
прошлом году операционная рентабельность производства молока во многих хозяйствах
достигала +40%. Так что возмущаться сельхозпроизводителям вряд ли стоит, тем более,
что молоко во второй половине лета, скорее всего, опять подорожает.
Читать полностью >>>
По материалам infagro.com.ua
Экспорт украинского молока
подскочил в 1,5 раза
22.05.2018

Экспорт молока из Украины в январе-марте т.г. увеличился на 48,2%
или 110,81 тыс. т до 229,70 тыс. т. Об этом говорится в сообщении
департамента Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB).
При этом импорт данной продукции вырос на 35% до 39,78 тыс. тонн. «По оценкам
аналитиков FAO индекс УМИ в апреле 2018 г. снизился на 13,3% — это наибольшее падение
за последние 3 года. В последнее такое резкое падение было зафиксировано в феврале 2015
года. Главным негативным фактором падения индекса являются цены на корма. В
частности, больше всего вырос в цене подсолнечный шрот — только в текущем году цены
на него выросли на 80,2%. Для сравнения в аналогичный период прошлого года цена на
шрот вообще не изменилась», — отмечают аналитики UFEB. Средневзвешенная цена на
молоко экстра сорта на рынке по состоянию на начало мая была на уровне 8,81 грн/кг с
учетом НДС. В общем диапазон колебался в пределах 8,80-9,00 грн/кг. Молоко высшего
сорта за месяц подешевело в цене и стоило 8,68 грн/кг, а первого — снизилось в стоимости
на 4,1% (8,63 грн/кг против 9 грн/кг в апреле 2018 г.). Согласно данным Государственной
таможенной службы, в апреле 2018 экспортный объем сыров всех видов в денежном
эквиваленте составил $3,7 млн, что на 9,2% превышает стоимость экспорта за аналогичный
месяц предыдущего года. За период январь–апрель 2018 г. экспортные поставки из
Украины выросли на 20,4% до 17,61 тыс. т. (в 2017 году экспорт сыров из Украины
составил 9,072 тыс. т). Импортный объем этого сегмента продукции в 1,5 раза превышает
экспортный. В апреле текущего года в Украину было завезено сыров общей стоимостью
около $5,3 млн. Общая стоимость импорта за период январь–апрель составила $19,7 млн и
демонстрирует прирост на 28,4% до 29,42 тыс. т. Экспорт сухого молока в апреле в
денежном эквиваленте составил $4,45 млн, что на 31,9% ниже показателя аналогичного
месяца 2017 года. Всего за первые четыре месяца текущего года Украина экспортировала
на международные рынки 9,826 тыс. т молока сгущенного и сливок (в т.ч. сухого молока).
Данный показатель на 29,3% ниже прошлогодних поставки за аналогичный период (13,9
тыс. т). Импорт сгущенного молока и сливок в 2018 году демонстрирует увеличение в
общем и денежном эквиваленте, если сравнивать с предыдущими годами. Согласно данным
Государственной таможенной службы, в апреле 2018 г. было поставлено сгущенного
молока и сливок (в т.ч. сухого молока) общей стоимостью $527 тыс. В целом за первые
четыре месяца года общая стоимость поставок составила $1,825 млн.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
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Спиртовая отрасль Украины под угрозой:
счета "Укрспирта" арестованы

В завод по производству замороженных хлебных изделий
инвестируют 22 млн евро
29.05.2018

Один из крупнейших производителей хлеба и хлебобулочных
изделий в Украине холдинг "Хлебные инвестиции" строит завод по
производству замороженных хлебных изделий.
Открытие завода планируется на август 2018 года в пгт Новые Петровцы Киевской
области, рядом с существующим хлебзаводом. "Холдинг приобрел участок земли, который
отвечает всем законодательным и экологическим нормам. Строительство началось больше
года назад",— сообщили в пресс-службе компании. Сумма инвестиций в проект составит 22
млн евро. Важно отметить, что предприятие строится за счет собственных средств и за счет
кредитных средств, привлеченных в "Райфайзен Банк Аваль". При введении всех
необходимых мощностей объем производства на предприятии составит 90 тонн в сутки.
Это позволит реализовывать продукцию как в Украине, так и на других рынках. Напомним,
что "Хлебные инвестиции" строят кондитерский цех на одном из своих заводов — "Луцком
хлебозаводе". "Первый столичный хлебозавод" находится в селе Новые Петровцы. Он был
открыт в 2012 году, а в 2016 году завод модернизировали и открыли вторую очередь.
Общая мощность предприятия выросла до 150 тонн продукции за сутки. В расширение
производства было инвестировано $6 млн. В состав холдинга "Хлебные инвестиции" входят
ПAO "Теремно Хлеб" (Волынская обл.), ООО "Бердичевский хлебозавод" (Житомирская
обл.), ПАО "Черновицкий хлебокомбинат" (Черновцы), "Первый столичный хлебозавод"
(Киев), ПАО "Ивано-Франковский хлебокомбинат" (Ивано-Франковск).
Читать полностью >>>
По материалам agrostory.com
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Суд арестовал все банковские счета ГП "Укрспирт" в рамках
производства о взыскании с него 187 млн грн, обусловленных налоговыми
начислениями 2012-2014 гг. Об этом говорится в сообщении ГП.
"С целью обеспечения проведения исполнительных действий, 24.05.2018 года
государственным исполнителем вынесено постановление об аресте средств должника,
которым наложен арест на все банковские счета ГП "Укрспирт"... Взыскания, наложенные
на предприятие, обусловлены несогласованными налоговыми начислениями 2012-2014
годов", - сказано в нем. Чиновниками госорганов подано в департамент государственной
исполнительной службы дубликат исполнительного письма с целью взыскания штрафных
санкций, несмотря на несогласованность налогового обязательства по решению о
применении санкций от 11 сентября 2014 года на общую сумму 186,957 млн гривен. По
словам "Укрспирта", предприятие в судебном порядке отменило решения, по которым
было наложено взыскание, но вопреки решению Высшего административного суда
приказы о взыскании были приняты к выполнению. ГП отмечает, что арест счетов
приведет к банкротству предприятия, что в свою очередь приведет к потере около 10 млрд
гривен акцизного налога в год. "Укрспирт" подчеркивает, что по состоянию на 31 мая у
предприятия нет задолженностей по налогам, сборам и платежам. При этом, в 1-м квартале
объем товарной продукции в действующих ценах составил 369 млн гривен, а отгрузки
этилового спирта составили 1,472 млн дал, в частности 136 тыс. дал на экспорт в Турцию и
Польшу. В связи с этим коллектив "Укрспирта" обратился к правительству с требованием
не допустить банкротства предприятия и уничтожения спиртовой отрасли Украины.
Читать полностью >>>
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Регулювання виробництва шоколаду в Україні:
якість і стандарти

РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО

22.05.2018

Українці звикли рахувати, що вітчизняні солодощі мають нижчу
якість, ніж закордонні. Але, у дійсності, український шоколад та цукерки
експортуються до більше ніж 50 країн світу.
Це не один, а кілька десятків виробників, які продають продукцію на іноземних
ринках із жорсткою конкуренцією та підвищеними стандартами. Так, за 2017 рік Україна
експортувала 240 тисяч тонн кондитерських виробів, із них 60 тисяч – шоколадної
продукції. Черговим кроком у сторону якості став закон Мінагропроду від 1 січня 2018 року,
який вимагає від виробників шоколаду дотримуватись певних норм вмісту какао-порошку
та какао-масла в своїх продуктах. Він не просто підвищує наші стандарти до європейських, а
змушує виробників стандартизувати виробництво. Тобто не виробляти окремо продукцію
для українського та зарубіжного ринку. Але використання натуральних какао-продуктів у
потрібних пропорціях не єдиний критерій якості. Зокрема Всесвітня організація охорони
здоров'я (ВООЗ) закликає виробників знижувати вміст цукру у шоколаді до необхідного
мінімуму. Так, український "Світоч" ще до 2016 року знизив вміст цукру у продукції на 8 %,
а до 2020 зобов’язався опустити його ще на 5 %. Справа у тому, що "Світоч" використовує ті
ж внутрішні стандарти виробництва шоколаду, що і Nestle в Швейцарії. Більше того, на їх
солодощах навіть зазначається розмір порції, яка може бути частиною щоденного
раціонального харчування. Пишуть це для того, щоб споживачі і шоколад їли, і про здоров’я
піклувались. Варто додати, що є норма цукру нижче якої також не варто опускатись. Адже
він використовується не тільки для солодкого смаку. Так, цукор надає продукту текстуру,
продовжує термін зберігання і допомагає розкривати інші смаки. Тому зменшення його
кількості доречне лише в певній мірі. Ще один важливий показник якості солодощів –
частка трансжирів – жирів, які погано виводяться із організму, закупорюють судини та, при
значному накопиченні, можуть призводити до серйозних захворювань. Вони зустрічаються
у багатьох продуктах природного походження, проте у зовсім незначній частці. Так, у м’ясі
та молочних продуктах, серед інших жирів, їх всього 6-8 %. Для шоколаду, за рекомендацією
ВООЗ, їх має бути не більше 2 %. Саме цього стандарту дотримуються деякі країни Європи,
серед яких Данія та Швейцарія. Відповідно серед українських виробників такого стандарту
дотримується "Світоч", як частина швейцарського Nestlé. З іншого боку, трансжири – це
саме та пробоїна, яку мають деякі виробники. Адже, на відміну від вмісту какао-продуктів
та цукру у шоколаді, на їх частку звертається значно менша увага. Досягнути
рекомендованої ВООЗ відмітки, зокрема у шоколаді та цукерках Nestlé, вдається завдяки
такому етапу виробництва, як повна гідрогенізація. На противагу якій є часткова
гідрогенізація, за якої частка трансжирів перевищує норму інколи у десятки разів, що
значно шкодить здоров’ю людини. Тому "Нестле" на глобальному рівні відмовилося від
використання частково гідрогенізованих жирів, як основного джерела трансжирів у
продуктах промислового виробництва. Як результат, ми маємо кілька ключових критеріїв
для вибору якісних солодощів: вміст какао-продукції (чим вищий, тим краще), вміст цукру,
рекомендовані порції та вміст трансжирів (має бути не вище 2%). Опираючись на них
можна самостійно обирати для себе якісну продукцію та піклуватись про своє здоров’я.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com




Читайте также: Интерьвю и.о. директора
"Укрспирта" Юрия Лучечко >>>

ТМ INKERMAN представила обновленню
линейку игристых вин
24.05.2018

INKERMAN сохранил верность классической технологии, что
позволило оставить неизменным полюбившийся украинцам вкус.
Изменения коснулись непосредственно дизайна.
Компания отошла от приверженности укороченной капсуле, характерной для
южноевропейских винных домов, отдав предпочтение классической французской форме.
Напомним, линейка игристых вин бренда представлена четырьмя позициями: брют (Brut
Inkerman), белое полусладкое (Semisweet White Inkerman), белое мускатное полусладкое
(Semisweet Muscat Inkerman) и розовое полусладкое (Semisweet Rose Inkerman). Все вина
отличаются ярко выраженной индивидуальностью, гармоничным вкусом и тонким
ароматом, отвечают самым взыскательным требованиям и могут стать украшением любого
мероприятия – будь то дружеская встреча или романтический ужин. «Игристые вина ТМ
INKERMAN давно завоевали свою аудиторию, – отметил бренд-амбассадор компании
Евгений Сеган. – Победы в многочисленных конкурсах – как в Украине, так и за рубежом –
убедили нас в правильности выбранного пути. В то же время меняющиеся тренды
потребительского восприятия мы отобразили в обновлении дизайна». Качество и вкус вин
Inkerman могут подтвердить не только украинские потребители и эксперты, но и
специалисты международного уровня. На крупнейшей винной итальянской выставке
Vinitaly 2018 авторитетные эксперты оценили высокое качество Brut Inkermаn, который
был представлен в категории «Игристые вина».
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua


ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Україна з початку року скоротила виробництво
сигарет на 30%
24.05.2018

Обсяг виробництва сигарет, що містять тютюн або суміші тютюну з
замінниками тютюну, в Україні в січні-квітні 2018 р. склав 19,8 мільярда
штук, що на 29,2% менше, ніж у січні-квітні 2017 р.
Зазначається, що в порівнянні з березнем 2018 року виробництво сигарет в квітні
поточного року збільшилося на 4,4%. Дані наводяться без урахування тимчасово
окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони
проведення антитерористичної операції. Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяг
виробництва сигарет, що містять тютюн або суміші тютюну з замінниками тютюну, в
Україні у 2017 році становив 92,1 мільярда штук, що на 6,2% менше, ніж 2016 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua

НАПОЇ
РИНОК МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ

Боржоми: вкус активного
лета
18.05.2018

Компания «IDS Borjomi International» представляет специальную
серию
«Боржоми»
в
новом
дизайне,
посвященном
активному
времяпровождению. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Лето – пора длинных дней, теплых ночей, новых открытий и искренних эмоций. Это
время оставить все заботы позади, погрузиться с головой в мир драйвовых развлечений и
получить максимум удовольствия от жизни. «Мы продолжаем развивать наш бренд, и этим
летом каждый из нас может ещё больше вместе с «Боржоми»! – говорит Оксана Панкина,
менеджер по маркетингу IDS Borjomi International. – Выбирайте развлечение по душе,
формат любимой воды – по ситуации, получайте заряд вулканической энергии на всё
задуманное – и наслаждайтесь каждой минутой!». Специальная серия «Боржоми»
представлена в формате: алюминиевой банки 0.33 л, ПЭТ бутылки со sleeve-этикеткой 0.5 и
0.75 л, а также в групповой упаковке – для запасливых потребителей.
Читать полностью >>>
По материалам прес-центра Компании «IDS Borjomi International»
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ

Объем выполненных строительных работ в Украине
в апреле 2018 года сократился на 7,4%

Пацієнтські організації закликали не маніпулювати
темою міжнародних закупівель
22.05.2018

Сорок одна організація звернулись з листом до Юлії Тимошенко із
проханням не поширювати неправдиву інформацію щодо міжнародних
закупівель та тим самим не дискредитувати важливу для пацієнтів реформу.
Це стало відповіддю спільноти на виступ Ю.Тимошенко на погоджувальній раді, на
якій вона озвучила “неправдиві цифри та дані щодо однієї з найуспішніших реформ, що
забезпечила ліками додатково десятки тисяч пацієнтів”, – йдеться у зверненні. Варто
нагадати, що за даними не лише Антикорупційних організацій, але й Рахункової палати
України закупівля ліків через міжнародні організації дозволила заощадити до 39%
бюджетних коштів. Деякі ліки закуповуються у 67 разів дешевше, ніж це робив МОЗ до 2015
року. Кількість додатково закуплених ліків на заощаджені кошти за деякими програмами
сягає до 70%. Понад 60% ліків міжнародні організації закуповують напряму у виробників, в
порівнянні з кількома відсотками виробників, які заходили на тендери Міністерства
охорони здоров’я. Саме за ініціативи пацієнтських організацій та гучних публічних акцій,
які у 2015 році було ухвалено антикорупційний закон, що дозволяє здійснювати закупівлі
ліків для України із залученням міжнародних організацій. Тим самим “домовленості” і
корупційні схеми було зруйновано. Після України позитивний досвід закупівлі ліків через
міжнародні організації перейняли інші країни, зокрема Молдова та Казахстан.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrpohliad.org


КОСМЕТИЧНА & ПАРФУМЕРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Топ-менеджер L’Oreal: Украина – фантастический рынок
для развития e-commerce
23.05.2018

Генеральный директор подразделения продукции массового спроса
компании ЛОреаль Украина Адам Нитецкий об особенностях работы в
Украине, отечественных потребителях и перспективах онлайн-торговли.
В обширном интервью порталу Liga.net генеральный директор подразделения
продукции массового спроса ЛОреаль Украина Адам Нитецкий поделился своим
восприятием Украины и украинского бизнеса, особенностями отечественного
потребителями, рассказал, с какими сложностями сталкиваются международные игроки и
какие перспективы развития сектора косметики и парфюмерии в стране, а также почему
бурный рост e-commerce неизбежен. RAU публикует тезисы этого интервью. «Рынок бьютипродуктов в Украине очень хорошо сегментирован. В прошлом году он показал рост,
который выражается двузначными цифрами. Конечно, рост частично спровоцировала
инфляция, но также мы отмечаем увеличение потребности в определенных категориях
товаров среди потребителей. Спрос на товары для красоты растет. И это очень хорошая
новость для всех: и для покупателей, и для производителей. Если говорить о росте в
разрезе категорий, то мы отмечаем, что самым динамичным является сегмент
декоративной косметики – make up. И это не только рост в классической дистрибуции —
магазинах косметики и аптеках. Активно развивается брендовый ритейл. А канал еcommerce, особенно в Украине, где огромное количество digital-специалистов, по моим
прогнозам, в скором времени покажет бум продаж. Я думаю, мы сможем повторить или
даже превзойти показатели прошлого года. Надеюсь, что в сегменте е-commerce сможем
вырасти более чем на 100%. На мой взгляд, Украина – фантастический рынок для развития
е-commerce. По моим прогнозам, рынок косметики в Украине будет расти, у нас очень
позитивные ожидания. Но здесь нельзя не упомянуть экономическую ситуацию – многое
будет зависеть от ее стабилизации. Если экономика будет расти, покупатели станут более
оптимистичны и бьюти-масс-маркет в Украине может показать даже больше, чем рост,
превышающий двузначные показатели», - говорит Адам Нитецкий ...
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Время отечественного производителя:
анализ рынка матрасов
18.05.2018

Матрас является совершенно необходимым элементом быта. Так
было еще во времена Ильфа и Петрова, мастерски описавших его роль в
жизни человека в романе «Двенадцать стульев», также остается и сейчас.
Нет ничего лучше для здоровья, чем полноценный отдых на удобном ортопедическом матрасе, изготовленном из натуральных материалов с антибактериальной пропиткой.
Правда, не всем украинцам такие матрасы по карману. Рынок матрасов в Украине больше
чем на 65% заполнен ватными матрасами. Причем в последние годы их доля увеличилась
на 4,5%, тогда как пружинных уменьшилась на 7,5%. Почти в два раза расширилась ниша
матрасов из современных полимерных материалов, на 90% обеспечивающейся одним
отечественным производителем. Анализ рынка матрасов показывает, что такое изменение
структуры произошло вследствие двукратного уменьшения импортной составляющей. В
результате резкого падения курса гривны, матрасы зарубежного производства стали
слишком дороги для украинских покупателей и перестали пользоваться спросом.
Потребители переключились на продукцию подешевле отечественного производства,
которое было развито в нашей стране еще с советских времен и модернизировано в годы
независимости. Отсюда и количественный рост выпуска матрасов в 2016 и 2017 гг. Уменьшившаяся конкуренция со стороны иностранных компаний позволила производителям
нашей страны более уверенно выходить на рынок матрасов Украины. Они охватывают
своим вниманием не только крупные города, но и населенные пункты поменьше, где
открываются новые магазины, заключаются соглашения с дистрибьюторами. Сами
производители размещены по территории Украины неравномерно. Так, в Житомирской
области выпускают более трети всех отечественных матрасов, развито их изготовление в
Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях. Проведенное исследование
рынка матрасов в Украине позволяет прогнозировать дальнейшее развитие
отечественного производства для удовлетворения спроса как на внутреннем, так и на
внешнем рынках. Объемы импортных поставок матрасов восстанавливаются значительно
медленнее, чем экспортные, что благоприятствует украинским компаниям. В ближайшей
перспективе на рынке матрасов Украины будут доминировать уже существующие
отечественные производители, так как иностранные компании не спешат открывать у нас
свои фабрики из-за сложных бюрократических процедур оформления и отсутствия
конкурентной сырьевой базы для беспружинных изделий.
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua
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Объем выполненных строительных работ в Украине в апреле 2018 г.
сократился на 7,4% по сравнению с апрелем 2017 года, при этом в марте2018 к марту-2017 показатель уменьшился на 4,3%.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без
учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны
проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Согласно информации
ведомства, объем выполненных стройработ в апреле-2018 сократился по сравнению с
мартом-2018 на 7,7% (по сезонно скорректированным данным – на 6,4%), тогда как в
апреле-2018 этот показатель вырос по сравнению с февралем-2018 на 21,8%. Согласно
сообщению, в апреле-2018 к апрелю-2017 объем работ сократился по всем видам
стротельства. По нескорректированным данным, спад наблюдался на 13,2% в жилом
строительстве, на 12,5% - в нежилом, на 1,4% - в строительстве инженерных сооружений.
По данным Госстата, в апреле объем выполненных стройработ в строительстве жилых
зданий сократился по сравнению с мартом на 29,2%, в строительстве нежилых зданий – на
9,7%. В строительстве инженерных сооружений произошел рост на 11,4% (все – по
нескорректированным данным). В январе-апреле-2018 по сравнению с январем-апрелем2017 снижение объемов строительных работ зафиксировано в 15 областях Украины, в
частности, в Луганской (на 65,5%, до 63,4 млн грн), Житомирской (на 26,1%, до 295,1 млн
грн), Сумской (на 33% до 202 млн грн) областях. Наибольший рост объемов выполненных
стройработ за два месяца зафиксирован в Запорожской (на 32,1%, до 783,7 млн грн) и
Черновицкой (на 30,8%, до 359,6 млн грн) областях. В Киеве объем выполненных работ по
строительству за четыре месяца сократился на 3,5%, до 6,6 млрд грн. Как сообщалось со
ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета
временно оккупированной территории Крыма и Севастополя) в 2017 году увеличился на
20,9% по сравнению с 2016 годом - 101 млрд 74 млн грн, при этом, согласно вновь
уточненным данным, увеличения показателя в 2016 году к 2015 году составило 17,4%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua


ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ.

Перелік будівельних робіт, на які
не потрібен дозвіл - зросте
29.05.2018

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України пропонує розширити перелік
будівельних робіт, що не потребують отримання дозволу на їх виконання.
«У минулому році разом з фаховими спеціалістами, експертами та громадськістю ми
розробили перелік нескладних будівельних робіт, на виконання яких не потрібен дозвіл.
Тоді було суттєво спрощено влаштування пандусів та інших засобів доступності, заміну
балконних, дверних та віконних блоків, перепланування у невеликих об’єктах із незначним
класом наслідків та інші. У цьому році ми ініціюємо доповнення цього списку новими
видами нескладних робіт, що не потребують дозволів», - повідомив заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе, інформує пресслужба Мінрегіону. Зокрема, пропонується включити в перелік роботи з: переобладнання
та заміни внутрішніх перегородок в нежитлових будинках; реконструкції, капітального
ремонту та технічного переоснащення внутрішніх систем опалення, вентиляції,
водопостачання та водовідведення; заміни трубопроводів та систем опалення, гарячого та
холодного водопостачання і водовідведення; технічного переоснащення систем
газопостачання; улаштування автоматизованих систем виявлення надзвичайних ситуацій
та оповіщення населення, систем протипожежного захисту тощо; будівництва,
реконструкції та технічного переоснащення електричних мереж напругою не вище 10кВ;
поточного ремонту та утримання об‘єктів благоустрою; відновлення інфраструктури
військових містечок; перепланування та технічного переоснащення установ виконання
покарань та слідчих ізоляторів. Крім цього, планується доповнити перелік роботами з
проведення теплоізоляції введених в експлуатацію житлових будинків з незначним (СС1)
та середнім (СС2) класом наслідків. Так, 23 липня 2018 року набирає чинності Закон
України «Про енергетичну ефективність будівель», згідно з яким планується розпочати
діяльність Фонду енергоефективності…
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Минрегион обновляет государственные
строительные нормы
01.06.2018

Минрегион обновляет государственные строительные нормы, в
частности, вносит изменения в части организации благоустройства на
придомовых территориях. Об этом сообщил замминистра Лев Парцхаладзе.
При проектировании новых или реконструкции существующих жилых кварталов
предлагается увеличить в 2 раза удельные размеры площадок для отдыха взрослого
населения и в 10 раз – для занятий физкультурой за счет хозяйственных площадей.
Соответствующие изменения содержатся в новом ГСН Б.2.2-12:2018 "Планировка и
застройка территорий". "Обязательное проектирования хозяйственных площадок на
придомовых территориях – устарелая норма в Украине, существует еще с советских времен.
Согласно ей в каждом жилом дворе до сих пор проектируются хозяйственные площади для
сушки белья или чистки ковров с расчетом 0,3 кв. м на человека. Это в несколько раз
больше, чем предполагалось, в частности, для площадок для отдыха или занятий спортом",
– пояснил Парцхаладзе. "В новом ГСН мы убрали эту устаревшую норму, зато в 2 раза
увеличили площади площадок для отдыха взрослого населения (с 0,1 до 0,2 кв. м на
человека) и в 10 раз – для занятий спортом (с 0,2 до 2 кв. м на человека)", – добавил
замминистра. При этом, согласно новым ГСН, по решению органов местного
самоуправления на придомовых территориях могут обустраиваться площадки для
хозяйственных целей из расчета 0,1 кв. м на одного человека или 0,25 кв. м на одну жилую
единицу (квартиру). Расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее
удаленного входа в жилое здание не должны превышать 100 м. Как сообщалось, ГСН
"Планировка и застройка территорий" уже опубликован и официально вступит в силу с 1
сентября. Проект разработан на замену ГСН 360-92 ** "Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений", ГСН Б.2.4-1-94 "Планировка и застройка
сельских поселений", ГСН Б.2.4-3-95 "Генеральные планы сельскохозяйственных
предприятий", ГСН Б.2.4-4-97 "Планирование и застройка малых сельскохозяйственных
предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств", ГСН Б.1-2-95 "Состав, содержание,
порядок разработки, согласования и утверждения комплексных схем транспорта для
городов Украины", ГСН II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
ЗЕМЛЯ

Суд признал Бугский лиман внутренними морскими водами,
отменив аренду 157 га его дна

Рынок строительных материалов Украины:
обзор 2018 г.
25.05.2018

Курсовые колебания, от которых зависит стоимость импортных
стройматериалов заставила пристальнее присмотреться к отечественному
производителю, в результате доля импорта в нашей стране сократилась.
Падение национальной валюты относительно доллара США вызвало уверенный
скачок цен на строительные материалы со стороны иностранных компанийпроизводителей и трейдеров. Рынку становилось все более невыгодно покупать
импортный товар, так как цена возрастала и делала продукт невостребованным.
Отечественные производители начали наращивать производство и во многих
направлениях преуспели, не уступив по качеству иностранным производителям, – идет
речь в аналитической публикации Property Times. Отрасль строительных материалов в
последние годы демонстрирует значительные объемы импортозамещения. Это связано с
несколькими причинами: во-первых, стоимость логистики отдельных материалов,
учитывая их объемно-весовые характеристики, достаточно высока, поэтому логично такие
производства размещать в Украине. Как и прежде, на месте производится бетон, все виды
ограждающих конструкций (кирпич, пенобетон, пеногазобетон и прочие), щебень,
арматура. Во-вторых, сама отрасль в последние годы получила новый виток развития:
сегодня в Украине производится подавляющая часть строительных материалов,
необходимых для возведения дома. Большой объем рынка занимают местные фасадные,
наружное остекление, системы инженерии, трубы, кабеля, электрика и даже лифтовое
оборудование». В целом, при строительстве многоквартирного дома доля импортных
строительных материалов составляет свыше 15-20 % от общего объема необходимых
строительных материалов. Основной конструктив здания может быть на 100 % выполнен
из отечественных материалов. Бетон, металлические конструкции, газо- и керамоблоки,
утеплители, оконные конструкции – все это производится в Украине. В объектах более
высокого класса могут применяться импортные материалы и оборудование – фасадные
системы, лифты, инженерия. Для объектов комфорт-класса, по мнению экспертов,
оптимальное соотношение выглядит как 80 % – отечественные материалы и 20 % –
импортные. При этом есть одна существенная ремарка: в производстве общестроительных
материалов, таких как, например, металлопластиковый профиль, фурнитура для
металлопластиковых окон также есть импортные составляющие. …
Читать полностью >>>
По материалам marketing.rbc.ua
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Кассационный
хозяйственный
суд
принял
решение
о
недействительности договора аренды донной поверхности Бугского лимана
и признал последний внутренними морскими водами Украины.
Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры, в октябре 2016 года прокурор
Николаевской области в интересах Кабинета министров подал в суд иск на Николаевскую
областную государственную администрацию и ООО Николаевское предприятие «ТерминалУкрхарчозбутсыровына» о признании незаконным и недействительным договора аренды
земли, которым обществу передана донная поверхность Бугского лимана площадью 157 га.
Хозяйственными судами разных инстанций Киева дело рассматривалось неоднократно,
однако в удовлетворении исковых требований прокурора необоснованно отказывалось. …
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Под Киевом в Козине из госсобственности
схемно вывели 13 га леса
23.05.2018

Прокуратура Киевской области предъявила очередной иск с
требованием вернуть государству земли лесного фонда площадью более 13
га. Об этом сообщает портал hubs.ua
Речь идет о землях на территории Обуховского района, которые Козинский
поселковый совет незаконно отвел в частную собственность граждан для строительства.
По данным правоохранителей, установлено, что на основании решения исполнительного
комитета Козинского поселкового совета Обуховского района в течение 2000-2001 гг. было
выведено из землепользования государственного лесного хозяйства земельные участки
общей площадью более 13 га и передал их физлицам. «В дальнейшем, указанные
земельные участки, которые были переданы для строительства и обслуживания жилых
домов и хозяйственных построек, а также для ведения личного подсобного хозяйства,
неоднократно отчуждались на основании гражданско-правовых сделок в пользу других
лиц», - уточняется в релизе. …
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua


ЦЕГЛА

БУДІВЛІ

Будинок Центральної Ради УНР: замість кабінету
Грушевського буде туалет?
12.05.2018

В Украине обвалился рынок кирпича
– эксперты
17.05.2018

За 4 мес. т.г. реализация кирпича украинскими предприятиями по
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. упала более чем на 50%. Об
этом сообщила генеральный директор ГК Евротон Ярослава Острожчук.
"Традиционно в весенний период в Украине наблюдался определенный дефицит
кирпича. Но в этом году впервые за много лет на складах производителей кирпича
фиксируются остатки продукции. Это отражается на загруженности кирпичных заводов. На
сегодняшний день в Украине нет ни одного завода по производству кирпича, который бы
круглогодично работал на полную мощность", - отметила она. Как подчеркнул президент
Всеукраинского союза производителей стройматериалов Иван Салий, падение реализации
кирпича в Украине является тревожным сигналом относительно общих негативных
изменений на строительном рынке. "Аналогичные сигналы уже начали поступать и от
других производителей стройматериалов, в частности металлоконструкций и тому
подобное. Падение спроса на строительные материалы отмечает сокращение количества
новых строительных проектов (главным образом жилых) в стране через низкий
платежеспособный спрос со стороны населения и отсутствие ипотечных и других
программ. Некоторое время застройщики пытались подогревать его через собственные
программы кредитов и рассрочек. Но и этот ресурс, судя по всему, тоже уже
исчерпывается", - сказал он. Иван Салий добавил, что по итогам I квартала 2018 индекс
строительной продукции по отношению к аналогичному периоду 2017 упал на 0,3%,
производство кирпича сократилось в I квартале 2018 на 3%. Но если вовремя не сделать
необходимые шаги на макроэкономическом уровне, падение может стать более заметным.
Читать полностью >>>
По материалам stroyobzor.ua


ЦЕМЕНТ. СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ

Президент взяв участь у запуску нової лінії
виробництва цементу
31.05.2018

Президент України Петро Порошенко взяв участь у запуску третьої
технологічної
лінії
виробництва
цементу
підприємства
«ІваноФранківськцемент». Про це повідомляє портал president.gov.ua
«Будуємо Україну щодня!» - мені дуже подобається гасло вашого підприємства
звернувся Президент до робітників підприємства «Івано-Франківськцемент». «Все це ми
можемо збудувати тоді, коли ми об’єднали зусилля», - наголосив Петро Порошенко.
Президент зазначив: «Хочу подякувати кожному з вас за те, що ми будуємо Україну щодня».
Водночас, він зауважив, що кожна перерізана стрічка, коли відкривається новий об’єкт,
замість природної радості викликає приступ гніву у політичних опонентів. «Всім бажано
фарбувати все чорною фарбою, одягати чорні окуляри, не помічати тих кардинальних змін,
які відбуваються в державі», - додав він. За словами Глави держави, виробництво цементу «це лакмусовий папірець будівництва держави». «Саме з цементу будуються дороги за
моєю програмою дорожнього будівництва», - зазначив Президент, підкресливши, що
дорожнє будівництво зараз є основним замовником продукції цементного виробництва.
Крім того, Глава держави нагадав, що нині збільшились бюджети розвитку місцевих
громад. Так само розвиток економіки регіонів, розвиток інфраструктурних проектів тягне
за собою ланцюгову реакцію відродження всієї економіки держави. За словами Президента,
угода про асоціацію з Євросоюзом, безвізовий режим, поглиблена та всеохоплююча зона
вільної торгівлі також сприяють економічному розвитку держави. «Дуже важливо, що
Угодою про асоціацію з ЄС сьогодні скористалась більшість українських товаровиробників.
Ваша продукція експортується до Польщі, Румунії, Хорватії, Латвії, Литви, Естонії,
Угорщини й багатьох інших країн Євросоюзу», - зазначив він. «Це є яскравим прикладом
ефективності нашої економічної політики», - підкреслив він. Президент наголосив, що
відкриття нової лінії це нові податки до бюджету, сотні робочих місць.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Музей Української революції 1917-1921 років (раніше називався
музеєм УНР) у київському Будинку вчителя розміщений у цій будівлі
невипадково. Про це пише Сергій Кот на radiosvoboda.org
Оригінал IV Універсалу Центральної Ради про проголошення УНР, документи за
підписами голови Центральної Ради УНР Михайла Грушевського; мапи України часів
Революції 1917-1921 років – така експозиція представлена у Музеї Української революції
1917-1921 років (раніше називався музеєм УНР) у київському Будинку вчителя. Тут сто
років тому засідала Центральна Рада, тут формувались її державницькі інституції. Але
подальша доля і самого будинку, і музею наразі не зрозуміла: науковці не виключають, що
після запланованого київською владою ремонту і реставрації будівля перейде у власність
інвестора, який буде її використовувати відповідно до своїх потреб. Вчені звернулись до
президента України Петра Порошенка з проханням забезпечити збереження і належну
реставрацію Будинку вчителя.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
Гостинний двір можуть віддати для
музею історії Києва
13.05.2018

Після повернення у комунальну власність Гостинного двору, у ньому
можуть розмістити музей історії Києва. Про це повідомив міський голова
Києва Віталій Кличко.
"Боротьба за цю історичну будівлю тривала 7 років. Апеляційний суд на початку
березня прийняв справедливе рішення. І ми продовжуємо наполягати на передачі
Гостиного двору в комунальну власність" , - сказав міський голова. Мер Києва нагадав, що
вулиця Сагайдачного і Контрактова площа стали пішохідною зоною і тепер міська влада
продовжить втілення плану по реконструкції Контрактової площі та інших ключових
об'єктів стародавнього Подолу. "Ми відкрили оновлену Поштову площу, те ж вчинимо з
Контрактовою площею та Гостинним двором. Ми повернемо його в комунальну власність як Київський велотрек і стадіон "Старт". Сподіваюся, ще один об'єкт - так званий
"вертолітний майданчик Януковича" - за сприяння Генпрокуратури, буде передана у
власність столичної громади", - зазначив Віталій Кличко. Щодо майбутнього використання
Гостинного двору, як зазначив мер столиці, однією із пропозицій є створення у його
приміщенні музею міста Києва. Концепцію використання об’єкту на благо громади столиці
після передачі Гостинного двору на баланс міста затверджуватиме Київрада.
Читати повністю >>>
За матеріалами umoloda.kiev.ua
ФГВФО продав історичну будівлю за 210 млн грн.
для фірми людей Жеваго
21.05.2018

За даними системи “Прозорро.Продажі”, Дельта Банк уклав з ТОВ “ЗВ
Ріелті” договір купівлі-продажу майнового комплексу площею 6,7 тис кв м за
адресою м. Київ, вул. І. Мазепи, 11. Ціна угоди - 210 млн грн.
Відповідний аукціон Фонду гарантування відбувся в грудні 2017 року. Предмет
купівлі-продажу - історична будівля, в якій за часів гетьмана Павла Скоропадського
розташовувалося військове міністерство Української держави. Як пише “БізнесЦензор”,
власником "ЗВ Ріелті" є Олексій Едуардович Шалаєв. Людина з такими ж ініціалами була
помічником нардепа Верховної Ради 6-го скликання Руслана Зозулі ( "Батьківщина"). У
2011 році Руслан Зозуля обіймав посаду почесного президента заводу з виробництва шин
"Росава" Костянтина Жеваго. Крім того, Шалаєв - керівник кількох компаній з Полтавської
області, які входять в бізнес групу Жеваго ( "Нова логістика", "Ворскла Жілпромсервіс"). Як
писав Finbalance, у держреєстрі кінцевим бенефіціаром ТОВ «Футбольний клуб «Ворскла»
(почесний президент якого - К. Жеваго) значаться Едуард Шалаєв, а серед засновників
фігурує в т.ч. ТОВ «Феррекспо». ТОВ «Футбольний клуб «Ворскла» було позичальником
банку “Фінанси та кредит”. За даними Фонду гарантування, на 01.04.2018 вкладникам
"Фінанси та кредит" у межах гарантійної суми виплачено компенсації на 9,92 млрд грн …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

Влада Києва легалізувала забудови
Войцеховського

Промінвестбанк передав нечужій росфірмі права
мільярдних вимог до "Альткома"
23.05.2018

Київська міська рада затвердила програму створення і оновлення
містобудівної документації у місті Києві. Про це повідомляє служба новин
порталу hromadske.ua
Вона передбачає затвердження 93 детальних планів території, серед яких ті, що
дають можливість ввести в експлуатацію незаконно зведені забудовником «Укогруп»
Анатолія Войцеховського житлові комплекси «Еліта центр», «Перлина Троєщини», «Східна
брама». За нову програму проголосували 65 депутатів. Термін дії попередньої програми
завершився у грудні 2017 року, відтоді процес затвердження Детальних планів території
заблокований. А виділити землю ошуканим інвесторам місто не може, оскільки потрібно
попередньо затвердити ДПТ. Депутати від «Самопомочі» та «Свободи» намагалися
блокувати проект, зазначивши, що пропонована програма передбачає затвердження 93
ДПТ, частина яких суперечить генплану території. Вони пропонували затвердити окремі
плани для житлових комплексів ошуканих інвесторів, а в подальшому ухвалити новий генплан території, котрий пройде відповідні комісії та експертизи. І вже потім, згідно нового
генплану та плану зонування територій, ухвалювати ДПТ. 17 травня ошукані забудовником
Войцеховським інвестори влаштували акцію під Київрадою.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
За І квартал 2018 року введено в експлуатацію
понад 22 тисячі нових квартир
30.05.2018

Альфа-Банк продал два бизнес-центра
в Киеве
22.05.2018

Альфа-Банк продал БЦ «Ренессанс» и часть «Торонто-Киев»
владельцу мебельной компании Merx Вадиму Григорьеву и крупнейшему
производителю товарного бетона в столице - группе «Ковальская».
«Мы подтверждаем продажу банком БЦ „Ренессанс“ и части помещений комплекса
зданий БЦ „Торонто-Киев“», - сообщила LIGA.net вице-президент, руководитель по
инвестициям в девелоперские проекты Альфа-Банка и Укрсоцбанка Ирина Скороходова.
Назвать покупателя и сумму продажи в банке отказались. По оценке специалиста
консалтинговой компании SV Development Сергея Костецкого, 7,5 тыс. кв. м «Торонто-Киев»
стоит $11 млн, а БЦ «Ренессанс» - до $25 млн. «Ренессанс» купил владелец группы Merx
Вадим Григорьев, а часть «Торонто-Киев» - группа «Ковальская», - сообщил на правах
анонимности инвестбанкир. Эту информацию подтвердили другие участники рынка. Как
сообщил генеральный директор «Ковальской» Сергей Пилипенко, промышленностроительная группа «Ковальская» действительно купила часть помещений БЦ «ТоронтоКиев». По его словам, сделку закрыли в конце апреля. Сумму сделки он назвать отказался.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Dragon Capital покупает участки под
склады возле Киева
23.05.2018

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Dragon
Capital Investments Limited Томаша Фиалы приобрести ООО "Корма
Девелопмент" (Киев), принадлежащее компании Europolis GmbH, которая
входит в крупный концерн недвижимости CA Immo Group (Вена, Австрия).
Ведомство предоставило разрешение Dragon Capital Investments Ltd на приобретение
доли в уставном капитале "Корма Девелопмент", обеспечивающей превышение 50%
голосов в высшем органе управления общества. Согласно данным Единого госреестра,
"Корма Девелопмент" является владельцем 100%-ной доли в уставном капитале ООО
"Европолис Проперти Холдинг" (Киев). Как следует из данных Кадастровой карты
Украины, "Европолис Проперти Холдинг" владеет несколькими участками в с. Колонщина
Макаровского р-на Киевской обл. недалеко от трассы Е-40 (М-06) , предназначены для
строительства и эксплуатации складских помещений. Площадь участков в общей
сложности составляет около 50 га. Согласно данным отчета австрийской CA Immo Group, в
2017 году она продала участок с неразвитым проектом в Украине. По состоянию на 2015
год компания оценивала стоимость украинского актива в 3,4 млн евро. Кроме того, АМКУ
предоставил разрешение Dragon Capital Investments Limited на приобретение доли в
уставном капитале ООО "Мартин Лофт" (Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов
в высшем органе управления общества. Dragon Capital Investments Limited входит в группу
компаний "Драгон Капитал", основанную в 2000 году и являющуюся одной из крупнейших
на инвестрынке Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг,
предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для
корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан
гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала. В конце 2017
года "Драгон Капитал" совместно с ко-инвесторами, среди которых - Goldman Sachs,
Джордж Сорос, OPIC, планирует в 2018 году обеспечить приток в Украину до $300 млн
инвестиций. "В pipeline у нас около 10 сделок", - сказал он, уточнив, что окончательная
сумма будет зависеть от реализации одной-двух крупных сделок с ко-инвесторами на
сумму до $150 млн. Фиала отметил, что в 2017 году оценивает объем инвестиций "Драгон
Капитал" в Украине в $100-150 млн. По его словам, в последнее время компания является
наиболее активным заявителем в Антимонопольный комитет на согласование сделок.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Министерство инфраструктуры анонсирует
строительство 10 автобанов
31.05.2018

За підсумками перших 3 місяців 2018 року прийнято в експлуатацію
майже 1,9 млн кв. м житла. Це на 3,1% більше, ніж за аналогічний період
минулого року. Про це повідомляє портал kmu.gov.ua
«2018 рік радує позитивними результатами! За перші 3 місяці цього року вже
введено в експлуатацію 22 404 нові квартири – це майже 1,9 млн кв. м житла. У порівнянні з
першим кварталом минулого року – це ріст на 3,1%. Будівельна галузь продовжує
демонструвати стабільні показники, які в минулому році були для неї рекордними», повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України Лев Парцхаладзе. За даними статистики, у містах
України було прийнято в експлуатацію 1218,1 тис кв. м житла (65,7%), у сільській
місцевості – 636,1 тис кв. м (34,3%). У багатоквартирних житлових будинках було введено в
експлуатацію 52,6% від всього житла, в одноквартирних – 47,4%. У розрізі регіонів
лідерами за обсягами введеного в експлуатацію житла стали Київська область (290,6 тис кв.
м), Львівська область (211,7 тис кв. м) та м. Київ (262,8 тис кв. м). Лідери за темпами –
Харківська (359,7%) та Кіровоградська (203,2%) області.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 КОМЕРЦІЙНА

29.05.2018

Госпсуд Київської області задовольнив позов ТОВ "КапиталЮгИнвест"
(Москва, РФ) до ТОВ "Фірма "Дар" (Керч, АР Крим) в справі №911/4255/15 та
вирішив стягнути з відповідача 1,17 млрд грн.
ТОВ "КапиталЮгИнвест" набуло право вимоги до боржника на підставі договору
цесії №39/368 від 02.03.2016, який був укладений з Промінвестбанком - первинним
кредитором “Фірми “Дар”. ТОВ “Альтцем”, ТОВ “Фірма “Дар” і ТОВ “Донспецмонтаж”
пов’язані з групою “Альтком”, до якої Промінвестбанк подавав позови щодо стягнення
заборгованості на мільярди гривень. Принаймні, один з численних позовів банку суди
задовольнили та вирішили стягнути з ТОВ “Шляхове будівництво “Альтком” 466 млн грн.
Щоправда, боржник отримав розстрочку на 48 місяців з виплатою по 9,72 млн грн
щомісяця, починаючи з лютого 2017 року. Додамо, що в рамках одного з судових процесів
Промінвестбанк намагався стягнути 1,2 млрд грн з компаній-поручителів, нечужих групі
“Альтком”. Однак суд вирішив стягнути з них лише 10 тис грн (заборгованості по комісії),
мотивуючи тим, що кредитор запізно пред’явив позовні вимоги. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

Министерство инфраструктуры Украины намерено до 2030 года
построить в стране 10 автобанов на условиях концессии."Наше видение – 10
автобанов, которые соединят всю Украину.
Они должны быть построены по концессионному принципу платных дорог.
Надеюсь, строительство первой дороги начнется уже в следующем году", – заявил глава
Мининфраструктуры Владимир Омелян. Первым направлением станет Львов – Краковец.
Дальше в планах правительства строительство дороги Киев – Белая Церковь. При этом
Омелян подчеркнул, что планируется строительство и ряда других автобанов. "Go Highway
(Гданьск – Одесса), строительство которого началось во время правительства Гройсмана.
Также автобан Via Carpathia, продление Одесса – Рени до Греции. Также развитие
внутренних направлений: Львов – Киев – Харьков – Донецк, Киев – Керчь, Полтава – Днепр",
– резюмировал министр.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua


КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 ОСВІТЛЕННЯ

В крупных городах власти устанавливают
LED-освещение
21.05.2018

До конца года в столице обещают установить новое энергоэффективное
LED-освещение на 163 объектах. Власти планируют заменить 13 тысяч
светильников, что составляет 17% от общего количества в городе.
По вечерам яркими обещают сделать бульвары Дружбы Народов и Вернадского, ул.
Электротехническую, Приречную, Шамо, Саксаганского, Жилянскую, просп. Павла Тычины.
Светодиодные светильники уже можно увидеть на улицах Генерала Алмазова, Петра
Сагайдачного, Елены Телиги и на бульваре Леси Украинки. Ранее сообщалось, что в 140
населенных пунктах Харьковской области установят фонари. Новые фонари устанавливают
в поселке Коломак, это Харьковская обл. Свет появится, говорят в ОДА, в конце месяца.
Осветить планируют и дорогу в местную школу. Всего установят почти три десятка
фонарей. Кроме того, в начале мая программа по освещению улиц стартует еще в 12
районах. Таким образом, к концу года почти в 140 населенных пунктах области станет
светлее. Отметим, центр Одессы будут освещать старинные фонари. По словам директора
КП "Одесгорсвет" Александра Прокопца, опоры фонарей будут стилизованы под те, что
ставили в городе в начале XIX века. А вот светодиодные светильники для них купят у
бельгийской фирмы и разместят на разной высоте: восемь-девять метров для проезжей
части и пять - для пешеходной. Напомним, на центральной аллее киевского Ботанического
сада им. академика А.Фомина завершили установку инновационных уличных
светильников, оборудованных солнечными панелями. Освещение профинансировала
энергетическая компания ДТЭК. Первые 10 светильников установлены в нижней, самой
слабоосвещенной части ботанического сада. В 2019 г. ДТЭК планирует оборудовать
фонарями всю центральную аллею. Общая сумма вложений составит около 1,5 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
 ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ (ТПВ & ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ)

Чому в Києві зникають пункти прийому
вторсировини?
23.05.2018

Повідомлення про те, що пункт прийому «Київміськвторресурсів» у
Солом’янському районі Києва можуть ліквідувати, з’явилось на Facebookсторінці підприємства наприкінці березня.
І вже незабаром від зеленого кіоску, де приймали на переробку пластик, макулатуру
та інші відходи, що йдуть на вторинну переробку, залишився лише порожній фундамент. За
словами громадського активіста Сергія Волкова, знесення пункту ініціював депутат
Київської міської ради Андрій Андрєєв. Він же – виконувач обов’язків директора КП
«Київблагоустрій», що відповідає за демонтаж малих архітектурних форм. Версії від міської
влади розійшлися: згідно з інформацією, яку надав «Київблагоустрій», пункт прийому
розмістили свого часу без належної дозвільної документації. Водночас Департамент
благоустрою, до складу якого входить комунальне підприємство, на запит Радіо Свобода
відповів, що отримував скарги від мешканців району, пов’язані з роботою пункту. Київська
влада в 2004 році затвердила програму «Відходи виробництва та споживання – в
господарський обіг». Вона передбачала, що в місті встановлять понад 170 контейнерів для
роздільного збору відходів. Департамент ЖКІ називає виконавцем цієї програми
«Київміськвторресурси». Волков пояснює: встановити встигли близько 200 кіосків, проте
зараз по місту діє лише 70. За його словами, пункти ліквідовували через постійні зміни в
регулюванні. Згідно з інформацією від Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
КМДА, зараз у столиці триває упровадження двоконтейнерної технологічної системи для
роздільного збору відходів. З грудня минулого року міська адміністрація доручила
впровадження системи роздільного збору сміття, одержання вторсировини та вилучення
небезпечних відходів комунальному підприємству «Київкомунсервіс». За офіційними
даними, по місту вже встановили 12 000 контейнерів для твердих побутових відходів,
близько 3 050 контейнерів для роздільного сміття і 67 – для небезпечних відходів. ….
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
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ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ

Было бы что возить: обзор рынка
логистики Украины

Аэропорт "Борисполь" намерен открыть терминал
"F" к маю 2019г

21.05.2018

Транспортная инфраструктура - основа функционирования рынка
логистических услуг. Задачу доставки грузов сегодня можно решить в
нашей стране несколькими способами.
Среди существующих в Украине видов транспорта наиболее задействованным все
еще остается железнодорожный. Он занимает более половины отечественного рынка
логистики. На втором месте – автомобильный транспорт. Железнодорожный транспорт
хорош для перемещения больших грузов на значительные расстояния. Интенсивность его
использования в большой мере зависит от состояния таких отраслей промышленности, как
металлургия и строительство. 54% тоннажа железнодорожных грузов в 2017 г. составили
железная и марганцевая руды, каменный уголь и стройматериалы. Велика роль железной
дороги и в осуществлении транзитных перевозок. Последствиями событий последних лет
стали потеря части территорий, спад промышленности и сокращение транзита. На
неподконтрольных территориях осталась часть вагонов и локомотивов. Все это негативно
сказалось на состоянии железнодорожного транспорта. Его доля на рынке постепенно
уменьшается в пользу автомобильного. Снижение интенсивности использования железной
дороги приводит к нехватке у отрасли средств для обновления подвижного состава, что
еще более усугубляет ее проблемы. Автотранспорт смог быстрее адаптироваться к новым
экономическим условиям, создавшимся на рынке логистики. Объемы автоперевозок
начали восстанавливаться уже в 2016 году и их рост продолжается по настоящее время.
Основные факторы риска этой отрасли - это состояние дорог и ограничения движения
крупногабаритного транспорта. Так, габаритно-весовой контроль Укртрансбезпеки хоть и
приносит дополнительные доходы в госбюджет, но и влияет на рост расходов на
перевозки. К отдельному сегменту автомобильного транспорта можно отнести так
называемую холодную логистику. Перемещение скоропортящихся продуктов питания на
значительные расстояния требует большего внимания и вложений со стороны участников
рынка, а также является элементом системы пищевой безопасности. …
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua



ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ.

Уряд схвалив Національну транспортну
стратегію до 2030 р.
30.05.2018

В середу, 30 травня 2018 року, під час засідання Кабінету Міністрів
України було схвалено Національну транспортну стратегію на період до 2030
року «Drive Ukraine 2030».
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян назвав Стратегію програмним
документом, який визначатиме розвиток транспортної та інфраструктурної галузей
найближчі 12 років: «Так, документ є досить модерновим і спрямованим не тільки на
вирішення проблем сьогодення, а й на створення нової інфраструктурної реальності. Ми
можемо нескінченно латати дороги або модернізовувати вагони, яким по 40 і більше років.
Але тільки амбітні плани і «велика інфраструктурна революція» можуть дати Україні нову
якість. Побудова модерної держави вимагає модерного підходу». За словами Володимира
Омеляна, стратегічною метою є інтеграція України у світову економіку та технологічний
стрибок у сфері інфраструктури. Міністр також відзначив, що над документом працювала
сильна команда з європейських експертів і консультантів, співробітників Міністерства та
офісу підтримки реформ. «Ми повинні вийти з-за меж внутрішньоукраїнського мислення і
ставити перед собою глобальні цілі. Стратегія-2030 – це не про транспорт. Стратегія-2030 –
про модерну Україну, про розвинену сильну державу, про людей, для яких ми створили
найкраще. Бо це – наш обов’язок. І наша робота», - додав Володимир Омелян. - «Drive
Ukraine-2030 – перетворення України на розвинену, високотехнологічну та інноваційну
країну завдяки розвитку сфери транспорту та інфраструктури, застосування новітніх
технологій. Drive Ukraine-2030 – цифрова інфраструктура, безпека на транспорті, безпілотні
автомобілі, транспортні коридори, єдина транспортна та інфраструктурна мережа з
Європейським Союзом». Презентація Стратегії відбудеться в рамках Міжнародного тижня з
торгівлі і транспорту, який триває в Одесі з 29 травня по 1 червня 2018 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Близько 90 млрд грн буде залучено цьогоріч в модернізацію
української інфраструктури
31.05.2018

Близько 90 млрд грн буде залучено цьогоріч в модернізацію
української інфраструктури. Це будуть інвестиції в дороги, залізницю,
аеропорти і звичайно ж українські порти.
Про це під час відкриття Ukrainian ports forum- 2018 повідомив Віце-прем’єр-міністр
України Володимир Кістіон. За його словами, морські порти України відіграють ключову
роль в розвитку української економіки і забезпечують до 45% експортно-імпортних
операцій зовнішньої торгівлі України. Загальний дохід, сформований ринком послуг у
морських портах України, за даними останньої звітності, склав 1,7 млрд дол., що дорівнює
2% ВВП країни. «Хочу відзначити особливу роль портів в енергетичній безпеці України. В
період штучно створеної вугільної блокади на Донбасі, у лютому 2017 року, ефективна
робота морських портів допомогла не тільки втримати стабільну роботу енергосистеми
України, а ще й накопичити достатньо енергетичного вугілля для сталого проходження
осінньо-зимового періоду 2017/18рр.», - зауважив Володимир Кістіон. Віце-прем’єр-міністр
вважає, що розбудовувати, розвивати та модернізувати порти потрібно паралельно з
розвитком сучасної інфраструктури. Адже, за оцінками експертів, Україні вистачає
потужностей портових терміналів, але є проблема в їхній ефективності та доступі до них. У
нас майже відсутня якісна наземна портова та припортова інфраструктура, є проблема зі
швидкістю завантаження суден та глибиною осадки. «Уряд України всіляко підтримує і
підтримуватиме проекти державно-приватного партнерства, які сприяють залученню
інвестицій для модернізації українських портів. Вже зараз у портах Одеського регіону на
різній стадії реалізації перебувають шість інвестиційних проектів. Ще кілька
перспективних проектів концесійного характеру буде презентовано в рамках
сьогоднішнього форуму», – додав Володимир Кістіон. Він повідомив, що до 2030 року
планується реалізувати 46 проектів розвитку морських портів із залученням інвесторів,
сукупна вартість яких складає майже 44 млрд грн. Більша частина проектів передбачає
реконструкцію і будівництво нових перевантажувальних потужностей, включаючи
будівництво нових причалів і тилових комплексів. «Це дасть можливість створити
додатково біля 5 тисяч робочих місць, забезпечити пропускну потужність на рівні 157 млн
тонн вантажу», - уточний Віце-прем’єр-міністр. І додав, що Україна відкрита для інвестицій
в портову галузь, про що говорить досить приваблива тарифна політика. На залізничні
перевезення Південь-Захід-Південь в Україні встановлено тарифні ставки, які в середньому
на 25% нижче, ніж у світі.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Международный аэропорт "Борисполь" намерен запустить терминал
"F" к началу летней навигации 2019 г, сообщил первый заместитель
гендиректора аэропорта Евгений Дыхне на пресс-конференции.
Он не связывает открытие этого терминала с началом работы в аэропорту
крупнейшей европейской лоукост-авиакомпании Ryanair. "В пиковые нагрузки аэропорт
"Борисполь" исчерпал свои возможности, так что терминал "F" откроем к летней навигации
2019 года ", - сказал он. Ранее руководитель аэропорта Павел Рябикин заявлял, что в случае,
если авиакомпания Ryanair обеспечит не менее 15 рейсов в день, ныне
законсервированный терминал "F" будет открыт. Международный аэропорт "Борисполь"
является крупнейшим аэропортом Украины с общей занимаемой площадью около 1000 га.
Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м и шириной 60 м, вторую длиной 3,500 тыс. м и шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских
терминала и почтово-грузовой комплекс.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Николаевский аэропорт получил сертификат на
право принимать самолеты
24.05.2018

Коммунальное
предприятие
«Николаевский
международный
аэропорт» получило последний сертификат, который дает право принимать
грузовые и некоторые пассажирские судна.
Сетрификат введен в действие со вчерашнего дня, 23 мая, и действует на
протяжении трех лет - до 2021 г. Отмечается, что технические возможности коммунального
предприятия дают возможность принимать воздушные судна типа АН-124 (Руслан крупный и самый грузоподъёмный в мире серийный грузовой самолёт, — ред.), ИЛ-76, ТУ154, АН-12, В737 (300-900), А319, А320, DC 8-10,20, DC 9-10,15, MD-81. MD 82/88. MD-83. MD87 и другие. Отметим, 18 марта 2018 г. в Николаеве в собственной квартире совершил
самоубийство 29-летний и.о. директора коммунального предприятия "Николаевский
международный аэропорт" Владислав Волошин. В прошлом году председатель ОГА Алексей
Савченко назначил его заместителем директора аэропорта, а после увольнения
руководителя из-за подозрения во взятке Волошина оставили исполнять обязанности
директора. Жители Николаева в социальных сетях создали хештег с требованием отставки
председателя Николаевской ОГА Савченко вследствие этого самоубийства. Многие
считают, что именно из-за скандалов в аэропорту у бывшего летчика не выдержали нервы.
Читать полностью >>>
По материалам mayu-pravo.com




ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
ПОРТОВА ІНФРАСТРУКТУРА

Херсонський та Скадовський морські порти планують
модернізувати за 925 млн грн.
22.05.2018

На Херсонщині розпочато проект модернізації об’єктів портової
інфраструктури Херсонського та Скадовського морських торговельних
портів. Йдеться в інформації Херсонської ОДА.
Так, на замовлення ТОВ «Група компаній «Содружество» розроблено концептуальну
записку щодо здійснення державно-приватного партнерства реалізації проекту
«Модернізація об’єктів портової інфраструктури Херсонського та Скадовського морських
торговельних портів та підвищення ефективності їх використання». Вартість реалізації
проекту оцінюється у сумі 925,1 млн грн ($34 млн). Тривалість реалізації - 13 років.
Читати повністю >>>
За матеріалами ksza.ks.ua
Україна має нові морські ворота – реконструкція Одеського
морського вокзалу завершена
01.06.2018

Реконструкція Одеського морського вокзалу, яка проводилася за
дорученням Кабінету Міністрів України, завершена. Про це за результатами
візиту на даний об’єкт повідомив Віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон.
«Це був непростий проект, його складність полягала в тому, що він перший такий в
Україні, відповідно це був виклик для проектувальників, конструкторів та будівельників.
Але, незважаючи на проблеми, Одеська філія Адміністрації морських портів України
відповідально справилася із поставленим Урядом завданням – Україна тепер має нові
морські ворота», - заявив Володимир Кістіон. Він зауважив, що було багато скептиків, які не
вірили в цей проект, закидали, що будівля Морського вокзалу перетворюється на типовий
довгобуд. «Сьогодні новий кінетичний фасад Одеського морського вокзалу – це сучасна
конструкція, до речі, в світі таких лише дві, яка під дією вітру створює ефект хвилі.
Тематично, правда? І похвально», - резюмував Віце-прем’єр-міністр.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ТЕРМІНАЛИ

Йеспер Педерсен назначен гендиректором
Терминала М.В. Карго и Cargill
21.05.2018

Генеральным директором зернового терминала Cargill и MV Cargo в
порту "Южный" (Одесская обл.) назначен экс-гендиректор Maersk Ukraine
Йеспер Педерсен, сообщил совладелец и гендиректор порта "ТИС".
"Ключевая задача Йеспера – загрузить наш терминал зерновыми грузами на базисе
профит-центра, сделать его одинаково доступным и комфортным в работе для всех
клиентов, включая конечно Cargill", - сообщил на своей странице в Facebook совладелец и
генеральный директор порта "ТИС" Андрей Ставницер. Ранее Й.Педерсен в течение пяти
лет управлял украинским офисом самой крупной судоходной линии мира - Maersk Line.
Руководил различными направлениями в MSC, CMA CGM, Fesco. Имеет опыт в логистике и
управлении терминалами от Гонконга до Кипра. Закончил Копенгагенскую школу бизнеса,
где получил в том числе и степень МBA. Согласно сообщению на странице компании в
Facebook, в MV Cargo Й.Педерсен сосредоточится, прежде всего, на развитии терминала,
расширении и управлении его клиентским портфелем. Помимо назначения гендиректора,
А.Ставницер также сообщил, что руководство терминала приняло решение о ребрендинге и
объявило конкурс о лучшем названии зернового терминала.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Коммунальные парковки Киева
приватизируют

В "Укрзалізниці" серйозно розглядають
здачу вокзалів в оренду
22.05.2018

Топ-менеджмент "Укрзалізниці" нині серйозно розглядає можливість
здачі будівель вокзалів в оренду. Про таке заявив директор із економіки та
фінансів ПАТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев.
У компанії припускають, що це сприятиме розвитку українського бізнесу та
збільшенню рентабельності залізничних пасажирських перевезень. "Ми передбачаємо
державно-приватне партнерство. Розвиток вокзальної мережі обговорюється, як приклад –
може бути концесія. За кордоном вже є така практика, коли ми пропонуємо приватним
особам отримати споруду в концесію, міняти чи перебудувати її, але генерувати прибуток
від площ як від торгівельних чи розважальних майданчиків. При цьому – щоб і ми мали
прибутковість", - пояснив Рязанцев. Також в "УЗ" кажуть, що відповідні приклади
співробітництва є, зокрема, в Польщі. Перейняти досвід сусідів українська компанія може
вже цього року. До того ж, на різних станціях. "Це корисно не лише для "Укрзалізниці", а й
для всього українського бізнесу – у нього з'являється нове джерело для рентабельного
фінансування і отримання прибутку. Якщо клієнт просто сів і зійшов з поїзда – це не покриє
нам витрати. Якщо ж поєднати це з іншим видом послуг, з певним чеком клієнта на певній
станції, то, можливо, ми й за цей рахунок вийдемо на рентабельність пасажирських
перевезень, і в тому числі – зацікавимо пасажирськими перевезеннями і нові компанії, які б
захотіли возити наших пасажирів з високою якістю", – уточнив Рязанцев.
Читати повністю >>>
За матеріалами 5.ua

01.06.2018

В системе электронных торгов Prozorro.Sale состоялся аукцион на
право обустройства и эксплуатации парковочных площадок для платной
парковки транспортных средств КП "Киевтранспарксервис".
Как сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, удалось реализовать
два лота. Первый – площадка для парковки по адресу: пл. Спортивная (I территориальная
зона, 92 машиноместа), второй лот – площадка для парковки по адресу: ул. Курская, 13-Б (II
территориальная зона, 26 машиномест). Победителем торгов по первому лоту признан
предприниматель с конечным результатом 250,1 тыс. грн. (начальная цена лота составляла
57,9 тыс. грн.). Победитель торгов по второму лоту готов заплатить за площадку 112 тыс.
грн. (начальная цена лота 37,62 тыс. грн.). Указанная цена является одноразовой платой за
предоставление права на обустройство мест для платной парковки транспортных средств.
А плата за ежемесячную эксплуатацию мест для платной парковки устанавливается
согласно тарифам на услуги по парковке. Так, парковка на пл. Спортивной будет приносить
69,72 тыс. грн. в месяц, на ул. Курской, 13-Б – 5,35 тыс. грн. в месяц.
Читать полностью >>>
По материалам address.ua


КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Правительство утвердило кредиты городам
на закупку нового транспорта

Рух Бескидським тунелем офіційно відкрито:
Петро Порошенко проїхався ним
24.05.2018

Президент Петро Порошенко офіційно відкрив рух Бескидським
тунелем. Він прибув із західного на східний портал тунелю мотрисею
Львівської залізниці, перетнувши символічну стрічку.
Церемонія здачі в експлуатацію розпочалася на західному порталі тунелю з боку
Закарпаття і продовжиться на східному порталі на території Львівщини. У коментарі
журналістам, інженер дирекції з будівництва Бескидського тунелю Володимир Харлан
назвав новозбудований тунель «найбільшими залізничними воротами України в Європу».
Тунель належить до п’ятого Пан’європейського транспортного коридору, з’єднає шість
країн починаючи зі станції Трієст в Італії і закінчуючи Києвом. «Відкриття тунелю
пришвидшить інтеграцію України в європейську економіку за рахунок збільшення
товарообороту і пасажирообороту», – зазначив Харлан. Рух пасажирських поїздів через
Бескидський тунель розпочнеться з 25 травня, а вантажних вже від сьогодні – 24 травня.
Старий тунель буде використовуватися як аварійний у випадку непередбачуваних
ситуацій. Як зазначають на залізниці, пропускна спроможність нового тунелю становить
100 пар поїздів на добу, у той час через старий тунель могли пройти 44 пари поїздів, що
спричиняло простої. За даними «Укрзалізниці», будівництво Бескидського тунелю, що
розташований на межі Львівської та Закарпатської областей, профінансовано за рахунок
коштів ПАТ «Укрзалізниця» із залученням кредитних коштів МФО, зокрема Європейського
банку реконструкції та розвитку в рамках проекту «Впровадження швидкісного руху
пасажирських поїздів на залізницях України» та Європейського інвестиційного банку в
рамках проекту «Бескидський залізничний тунель». Загальна кошторисна вартість проекту
становить 2 931 734 тис. грн. Новий тунель зведено на відстані 30 метрів від старого
одноколійного. 26 вересня 2017 року підрядник ПрАТ «Інтербудмонтаж» завершив основні
роботи зі спорудження двоколійного Бескидського тунелю: його проходку, постійне
оздоблення склепіння та стін тунелю. Роботи тривали з 29 жовтня 2013 року. Довжина
тунелю – 1764,5 м, ширина –10,5 м, висота – 8,5 м.
Читати повністю >>>

Читайте також! Шлях до Європи: Україна
відкрила Бескидський тунель >>>

За матеріалами zik.ua
Сможет ли окупиться железная дорога между Киевом
и аэропортом Борисполь
28.05.2018

Министерство инфраструктуры возобновило когда-то скандальный
проект по строительству железнодорожного сообщения между Киевом и
главным аэропортом страны.
Теперь он обойдётся государству значительно дешевле, чем планировалось, а
закончить работы собираются до конца года. С чем связана такая спешка и сможет ли
"Воздушный экспресс" выйти на самоокупаемость? В одной из популярных телепередач о
путешествиях ведущий с небольшим бюджетом на отдых в каждом городе мира выбирает,
как ему добраться до центра: на такси, поездом, метро, автобусом или пешком. Что касается
главного аэропорта Украины — вариант пешком для путешественника отпадает, т. к. до
центра Киева от Борисполя добрых 35 км. Пока для выбора доступны вариант такси или
автобуса, но уже с декабря этого года, если всё пойдёт по плану, добавится поезд.
Укрзализныця анонсировала запуск проекта "Воздушный экспресс". Впервые о том, чтобы
построить альтернативное автомобильному сообщение Киева с аэропортом, заговорили
лет 7 назад. Тогда Государственное агентство по инвестициям подписало кредитный
договор с Экспортно-импортным банком Китая. Сумма предполагалась в $372,3 млн.
Украинская сторона получила первый транш в $52,1 млн и уплатила около $40 млн
страхового платежа. Китайские деньги бесследно пропали, экспресс не построили. Но идея
не канула в лету. Нынешнее руководство Министерства инфраструктуры Украины решило,
что строить нужно, но своими силами и за меньшие деньги. Сегодня речь идёт уже о 580
млн грн. В марте этого года начали готовиться к строительным работам. В середине мая
премьер-министр Украины Владимир Гройсман получил заверение главы Укрзализныци
Евгения Кравцова в том, что к 1 декабря 2018 года инфраструктура для запуска
"Воздушного экспресса" будет готова. Планируется, что рельсовые автобусы Pesa будут
курсировать от центрального железнодорожного вокзала Киева до терминала D
международного аэропорта Борисполь. Возможно, по дороге будут остановки на станциях
"Выдубичи" и "Дарница", но окончательно это ещё не утверждено. Добраться из столицы до
Борисполя можно будет примерно за 35 минут. В Укрзалиныце обещают, что в будние дни
рейсы будут ежечасными, в выходные — раз в 30 минут. В 2019 году, по планам
руководства УЗ, экспресс должен перевозить около 3 млн человек ежегодно. Стоимость
проезда составит 80 грн. Срок окупаемости проекта — около 10 лет.
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua

21.05.2018

Министерство
инфраструктуры
Украины
одобрило
шесть
городских проектов для получения кредита от Европейского
инвестиционного банка.
Отмечено, что под председательством заместителя министра инфраструктуры по
вопросам европейской интеграции Виктора Довганя состоялось второе заседание комитета
проекта Европейского инвестиционного банка Городской общественный транспорт
Украины. Комитет одобрил шесть подпроектов по развитию городского пассажирского
транспорта на общую сумму 89 млн евро", - говорится в сообщении. Отмечается, что два из
шести проектов - львовские. Таким образом, ЛКП Львовэлектротранс получит 12 млн евро
на приобретение новых трамваев, а АТП-1 - 12 млн евро на приобретение автобусов. За
средства кредита ЕИБ Львов планирует приобрести десять новых трамваев и 100
крупногабаритных автобусов. Как сообщается, кроме Львова, средства на обновление
общественного транспорта получат Харьков (45 млн евро на обновление подвижного
состава метрополитена, десять млн евро на приобретение троллейбусов), Чернигов (шесть
миллионов евро на приобретение троллейбусов) и Сумы (четыре млн евро на обновление
подвижного состава коммунального перевозчика Електроавтотранс). Предполагается, что
после получения согласования от ЕИБ на финансирование этих подпроектов,
коммунальные предприятия смогут начать процесс подготовки и подписания соглашений
о передаче средств и тендерные процедуры. Мининфраструктуры ожидает, что тендеры на
приобретение транспорта за счет ЕИБ в города состоятся до конца 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
К 2022 году в Киеве могут убрать
все маршрутки
24.05.2018

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам
транспорта предлагает убрать маршрутки и обновить парк автобусов,
троллейбусов и трамваев.
Депутаты 22 мая согласовали разработку Городской комплексной целевой
программы повышения организации и обеспечения безопасности дорожного движения до
2022 года. В частности, предлагается убрать маршрутки и обновить парк автобусов,
троллейбусов и трамваев. Сейчас 40% маршрутных такси в столице курсируют незаконно,
и действенного контроля за работой таких перевозчиков не наблюдается. Целевая
программа должна решить эту проблему. "Главная идея проекта - переход от
прецедентного подхода формирования инфраструктуры Киева к стратегическому.
Развитие транспортной отрасли столицы должно происходить параллельно с
гармонизацией отношений между пешеходами и автомобилистами, так как на первый план
вынесен вопрос обеспечения безопасности движения", - отмечает автор инициативы,
депутат Киевсовета Александр Пабат. Если разработку соответствующей целевой
программы утвердят депутаты на пленарном заседании Киевсовета, департамент
транспортной инфраструктуры должен в течение 6 месяцев разработать документ по
повышению организации и обеспечения безопасности дорожного движения до 2022 года. В
феврале мэр Виталий Кличко заявил, что столичная власть вкладывает средства в закупку
современного коммунального общественного транспорта, чтобы он стал альтернативой
опасным маршруткам.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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ФІНАНСОВІ РИНКИ
РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Partners Group викупив половину акцій
компанії GlobalLogic

В НБУ назвали основную причину
банковского кризисна

23.05.2018

Компанії GlobalLogic, APAX Partners і Partners Group повідомили про
угоду, якою 48% акцій GlobalLogic, які належали APAX Partners, будуть
продані інвестиційному фонду Partners Group.
Partners Group є світовою інвестиційною компанією з ринковою вартістю активів в
$74 млрд. Ставши новим стратегічним інвестором GlobalLogic, він замінив на цій позиції
групу Apax Partners. За результатами угоди між Partner Group і Apax Partners компанія
GlobalLogic була оцінена в більш ніж $ 2 млрд. Після закриття транзакції Partners Group і
Канадський пенсійний фонд CPPIB (акціонер з 2017 р.) стануть рівнозначними інвесторами
в GlobalLogic. За підсумками 2017 р., розмір доходу GlobalLogic склав більше $500 млн.
Компанія є новатором в області цифрових інжинірингових послуг і сьогодні співпрацює з
більш ніж 12 тис. спеціалістів по всьому світу. З них близько 3500 – українські інженери.
GlobalLogic в Україні надає R&D в різних сферах, таких як автомобільна індустрія, медицина,
медіа, телеком та інші. GlobalLogic – міжнародна компанія-лідер із розробки програмних
продуктів у сферах цифрових медіа, медицини, телекомунікацій, автопромисловості та ін.
Серед клієнтів GlobalLogic чимало провідних світових компаній. GlobalLogic в Україні
входить до TOП-5 найбільших IT-підприємств країни. Компанія співпрацює із понад 3500
спеціалістами у Києві, Харкові, Львові і Миколаєві.
Читати повністю >>>
Читайте також: Чому сервісні IT-компанії
інвестують у власні продукти >>>
За матеріалами mind.ua

22.05.2018

Некачественное корпоративное управление стало главной причиной
банковского кризиса, который начался в 2014 г. Об этом сказала
заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.
"Основной причиной банковского кризиса было отсутствие качественного
корпоративного управления", - заявила Рожкова во время конференции "Корпоративное
управление в банковском секторе Украины". Она также отметила, что с 2014 года
Национальным банком Украины с рынка было выведено 94 банка, в том числе из-за
проблем с капиталом в связи с нераскрытием владельцев. "Только 2 банки были закрыты
из-за аннексии Крыма", - отметила Рожкова. Она отметила, что те банки, которые, по сути,
будут иметь недостаточный уровень корпоративного управления, будут получать более
рискованный балл от регулятора, будут иметь более тщательный надзор, более жесткие
требования по оценке своих рисков и другое. Напомним, что затраты Украины на решение
банковского кризиса, в результате которого обонкротились десятки финучреждений, за
три года составил примерно 14% ВВП. Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка
Дмитрий Сологуб. По словам Сологуба, проблемы в банковском секторе Украины
сформировались вследствие финансового кризиса еще с 2008-2009 годов, с которым
отечественные регуляторы так и не сумели справиться.
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua


Комитет по спасению Укртелекома: кто и как будет
возвращать национального оператора

МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

ВБ обсудил с НБУ сокращение
доли госбанков

23.05.2018

Пока суд не очень спешит с окончательным решением в деле о
передаче «Укртелекома» государству, ФГИ уже практически закончил все
процедуры, необходимые для возвращения «Укртелекома».
Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации, 22
мая одобрила доработанный проект Постановления Кабинета Министров «О создании
межведомственной рабочей группы по вопросам координации действий по возвращению
пакета акций ПАО «Укртелеком» в госсобственность и дальнейшего обеспечения
стабильной хозяйственной деятельности общества». InternetUA удалось получить копию
доработанного Фондом госимущества проекта Постановления Кабмина. О том, кто будет
возвращать национального оператора и как будут вершить судьбу «Укртелекома» после
возвращения – ниже. Всего в состав межведомственной рабочей группы войдут 13 человек,
из которых трое – представители Фонда госимущества. Согласно проекту, руководить
межведомственной рабочей группой будет Первый заместитель Председателя Фонда
государственного имущества Украины Дмитрий Парфененко или один из заместителей
руководителя ФГИУ. Парфененко известен тем, что долгое время занимает руководящие
должности в Фонде и даже успел несколько раз поруководить ФГИУ при разных
правительствах (был и.о. Главы во времена Тимошенко-Ющенко, с июня 2014 по май 2015
исполнял обязанности руководителя ФГИУ после увольнения Александра Рябченко и с
апреля по сентябрь 2017 – после увольнения Игоря Билоуса). Также Парфененко курировал
продажу акций «Криворожстали». Заместителем руководителя рабочей группы также
будет представитель ФГИУ – Директор Департамента Фонда государственного имущества
Украины (заместитель директора Департамента ФГИУ). Кто именно будет «замом» в
межведомственной группе – неизвестно. На эту должность, судя по описанию, подходят
сразу около десятка сотрудников структурных подразделений ФГИУ. Секретарем
межведомственной рабочей группы также будет представитель ФГИУ. ...
Читать полностью >>>
© Владимир Кондрашов
По материалам internetua.com

22.05.2018

Представители Всемирного банка отметили высокую эффективность
реформ, проведенных в финансовом секторе Украины, - сообщает прессслужба НБУ на своей странице в facebook.
«На прошлой неделе в рамках турне по Восточной Европе Украину посетили 10
исполнительных директоров Всемирного банка. В рамках своего визита они провели серию
встреч с украинскими чиновниками для обсуждения дальнейшего сотрудничества.
Представители Всемирного банка отметили высокую эффективность реформ, проведенных
в финансовом секторе», – говорится в сообщении НБУ. Темами обсуждения стали
дальнейшие шаги Национального банка и Министерства финансов относительно развития
банковской системы Украины. В частности, стороны сосредоточились на вопросе решения
проблемы неработающих активов, а также сокращения высокой доли государственных
банков в банковской системе Украины. Национальный банк подчеркнул необходимость
дальнейших законодательных изменений, а именно принятие Верховной Радой законов о
возобновлении кредитования, о совершенствовании функционирования финансового
сектора в Украине, а также о регистрации и последующем одобрении уже разработанного
законопроекта о компаниях по управлению активами. Отметим, Всемирный банк за 25 лет
сотрудничества реализовал в Украине проекты стоимостью около $12 млрд. Об этом
сообщил премьер-министр В.Гройсман «Уровень нашего сотрудничества достаточно высок.
За 25 лет мы реализовали более 70 важных проектов стоимостью около 12 млрд долларов»,
– отметил премьер. Он подчеркнул, что такого рода поддержка нужна Украине и сейчас, во
время фундаментальных перемен в различных сферах.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
В Минфине спрогнозировали продажу госбанка
иностранному інвестору
22.05.2018

Turkcell вложила в Украину $2 миллиарда,
– директор
30.05.2018

Главный исполнительный директор компании Turkcell (владеет
украинским оператором Lifecell) Каан Терзиоглу заявил, что в Украину было
инвестировано $2 миллиарда.
"Да, это большая инвестиция. И мы считаем, что надо смотреть на нашу деятельность в Турции, где мы - самая быстрорастущая телеком-компания в мире. И очевидно, что
мы сейчас находимся в том состоянии, чтобы повторить этот опыт и здесь", - сказал он,
объясняя инвестиции в Украину. "Чтобы использовать наши возможности по полной, нужна была сеть 4,5G. Представьте себе среду, где люди привыкли смотреть ТВ, слушать музыку, читать газеты на их смартфонах. Это совершенно новый бизнес. И мы заинтересованы в
бизнесе, где мы будем цифровым оператором", - добавил он. Терзиоглу объяснил, что с
начала введения 3G и с учетом старта 4G в этом годуTurkcell инвестировал $400 млн. "Я бы
ожидал, что мы потратим, по крайней мере, еще $150 млн, чтобы убедиться, что у нас
покрытие в каждой части страны и возможность оказывать цифровые услуги на этой сети",
- рассказал он. По его словам, сеть Lifecell будет работать на автодорогах, железной дороге и
по всем городам Украины. "Понятно, что сначала мы покроем города. Но вы также увидите
нашу сеть на дорогах, ЖД-дорогах. Мы сейчас на одном ЖД-маршруте уже пилот проводим.
Устанавливаем в поездах специальное оборудование, которое позволит нам предоставлять
цифровые услуги - например, чтобы кино смотреть. Это внутренняя сеть, которая будет
позволять смотреть видео на вашем смартфоне", - сказал он.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Международная структура IFC может войти в капитал Укргазбанка до
конца 2018 года. Об этом заявила первый замминистра финансов Оксана
Маркарова, передает finclub.
"Мы (Министерство финансов – ред.) нестандартный акционер, который хочет не
увеличивать свое присутствие, а наоборот сократить его в банковском секторе. Для нас
ключевой приоритет - это конкуренция на рынке, поэтому мы хотим выйти полностью из
тех банков, которые были национализированы - Приватбанка и Укргазбанка", - сказала она.
По ее словам, Укргазбанк будет первым в этом направлении. "Мы уже активно работаем с
Международной финансовой корпорацией и, возможно, в этом году будут следующие шаги
по вхождению корпорации в капитал банка", - отметила замминистра. Также Макарова
напомнила, что задача министерства сократить свое присутствие в банковском секторе до
25% в пятилетней перспективе. Добавим, что согласно стратегии развития госбанков, 20%
Укргазбанка должно быть продано в этом году. IFC - сестринская организация Всемирного
банка и подразделение Группы Всемирного банка. Является одним из ведущих
международных инвесторов в частный сектор Украины: за последние 10 лет размер ее
капиталовложений в долгосрочные проекты в ряде секторов экономики Украины достиг
более $3,2 млрд. Укргазбанк создан в 1993 году, на начало 2018 года 94,94% акций
финучреждения владеет государство в лице Министерства финансов.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
Президент України зустрівся з Президентом Європейського
банку реконструкції та розвитку
24.05.2018

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом
Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті. Про це
повідомляє портал president.gov.ua
«У нас є велика історія співпраці між Україною та ЄС. Сьогодні відкрито Бескидський
тунель – найбільший інфраструктурний проект в Україні, що реалізований за допомогою
міжнародних партнерів, в тому числі ЄБРР. Впевнений, що кожного року ми можемо спільно
впроваджувати низку великих проектів у різних сферах» - наголосив Президент України.
Співрозмовники обговорили стан та перспективи розвитку партнерства Україна – ЄБРР.
Глава Української держави закликав Президента ЄБРР подвоїти обсяги фінансування
проектів та розширити сфери їх впровадження в Україні. Окремо Президенти обговорили
реалізацію реформ в банківській сфері, енергетиці та енергоефективності. Співрозмовники
відзначили, що засідання Національної інвестиційної ради, що відбудеться 25 травня, має
стати важливою подією для представлення результатів реформ іноземним інвесторам та
залучення інвестицій для економічного розвитку України. Президент Європейського банку
реконструкції та розвитку відзначив готовність і надалі підтримувати Україну на шляху
впровадження структурних реформ в економіці.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

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

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



БАНКИ & БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ

Президент провів зустріч з операційним директором
Міжнародної Фінансової Корпорації
24.05.2018

В Чехии умер мажоритарий
ДиВи Банка

Президент України провів зустріч з операційним директором
Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) та членом Національної
інвестиційної ради при Президентові України Стефані фон Фріденбург.
Глава держави проінформував про хід реформ в Україні, в тому числі щодо
покращення інвестиційного клімату. У свою чергу, Стефані фон Фріденбург повідомила, що
IFC цього тижня підписала та підпише нові угоди з українськими агрокомпаніями. Крім
того, за її словами, Міжнародна Фінансова Корпорація готує угоду про співпрацю та
фінансування пілотного муніципального проекту з Маріуполем. Глава держави зауважив,
що вчора відвідав Миколаївську область і запропонував розглянути Миколаїв та інші
українські міста для фінансування проектів із модернізації інфраструктури.
Співрозмовники обговорили питання прискорення входження IFC до капіталу ПАТ
«Укргазбанк» через механізм конвертованого кредиту. Міжнародна Фінансова Корпорація
веде діяльність в Україні з 1993 року і інвестувала в Україні понад $3,2 млрд в 90 проектів у
різних секторах економіки. Останні кілька років IFC фокусувалась на підтримці АПК.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Скончался акционер ДиВи Банка Александр Горбачевский, которому
принадлежало 40% уставного капитала финучреждения. Об этом банк
сообщил в системе раскрытия информации НКЦБФР.
«Полномочия члена наблюдательного совета А.Горбачевского прекращаются в связи
с его смертью (21 мая получено нотариально заверенную копию свидетельства о смерти,
выданную 9 мая в Карловых Варах Чешской республики)», - говорится в сообщении. На
должности члена наблюдательного совета Александр Горбачевский находился с 26 апреля
по 5 мая 2018 г. Александру Горбачесвкому принадлежало 40% акций ДиВи Банка, Ирина
Горбачевская владеет 25%, Сергей Горбачевский - 17%, Наталья Доага - 9,7% и Ольга
Бунецкая - 8,3%. Напомним, в начале мая ДиВи Банк подал в НБУ план прекращения
деятельности. Ранее акционеры ДиВи Банка одобрили прекращение банковской
деятельности финучреждения с сохранением юридического лица.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

Україна та Європейський інвестиційний банк підписали
важливі міжнародні угоди

ВиЭс Банк выплатит дивиденды
в размере 334,7 млн грн

22.05.2018

24.05.2018

Україна та Європейський інвестиційний банк підписали важливі
міжнародні угоди, які стосуються питань оновлення енергосистеми держави
та безпеки українських доріг.
Підписання документів відбулося в рамках візиту Прем’єр-міністра України до
Брюсселю. В числі підписаних угод - Меморандум про взаєморозуміння з Міністерством
фінансів України та Європейським інвестиційним банком, Гарантійна угода між Україною
та Європейським інвестиційним банком в рамках проекту «Програма підвищення
надійності підстанцій», а також фінансова угода між державним підприємством НАК
«Укренерго» та Європейським інвестиційним банком. Проект «Програма підвищення
надійності підстанцій» покликаний підвищити ефективність та надійність роботи
вітчизняної енергосистеми для її інтеграції з мережею системних операторів передачі
електроенергії Європи шляхом заміни застарілого обладнання високовольтних підстанцій
із одночасним переходом на сучасні схеми розподільчих пристроїв та встановленням
автоматизованих систем керування технологічними процесами на підстанціях ПівденноСхідного регіону України. Проект передбачає здійснення реконструкції 11 підстанцій на 330
кВ та 1 підстанції на 750 кВ Дніпровської електроенергетичної системи. Процес буде
реалізований в Дніпропетровській області на 8 підстанціях («Нікопольська», «Прометей»,
«Південна» «Першотравнева» «Кам’янська» «Дніпровська», «Павлоградська» «Гірнича»), у
Запорізькій області – на 2 підстанціях («Мелітопольська», «Запорізька»), у Кіровоградській
області (підстанція «Кварцит»), у Донецькій області (підстанція «Південнодонбаська»).
Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським інвестиційним банком
передбачає, в тому числі реалізацію проекту «Підвищення безпеки автомобільних доріг у
містах України». Мова про отримання позики у сумі 75 млн євро на фінансування
відповідних робіт у містах Дніпро, Львів, Одеса, Кам’янець-Подільській, Харків, Київ. Спектр
робіт – від безпосереднього оновлення доріг до використання допоміжних заходів, а саме
будівництва велодоріжок, облаштування зупинок, зменшення викидів.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Міжнародний валютний фонд попередив
про ризик зриву траншу - ЗМІ
01.06.2018

Міжнародний валютний фонд (МВФ) незадоволений останніми
рішеннями Кабінету міністрів про обмеження повноважень Міністерства
фінансів і перепідпорядкування Державної фіскальної служби (ДФС).
Відповідний лист 29 травня на адресу українського уряду направив глава місії МВФ в
Україні Рон ван Руден, повідомляє Liga.net із посиланням на документ, продемонстрований
джерелом у Кабміні. У Фонді зазначають, що цим Україна порушує зобов'язання, взяті під
час отримання попереднього траншу від МВФ. Йдеться про ще неопубліковані постанови
уряду, якими нібито Мінфін буде позбавлений повноважень щодо затвердження
фінансових документів уряду. Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що такі
рішення Кабміну вже були отримані Мінфіном. Але поки ні Мінфін, ні апарат Кабміну не
оприлюднили проекти постанов. "Уряд поки не хоче оприлюднювати ці рішення. Для
країни це був би великий удар і загрозою зриву програми МВФ", - сказав міністр на зустрічі
з підприємцями та пресою. "Якщо їх все ж опублікують, Мінфін буде оскаржувати обидва
рішення. Але я впевнений, що Кабмін не піде на такий крок", - зазначив Данилюк. У пресслужбі прем'єра спростували інформацію про прийняття рішень. Там стверджують, що на
закритому засіданні піднімалося питання застосування принципу "мовчазної згоди" у тих
випадках, коли Мінфін затягує узгодження документів. "Чинні норми говорять про те, що
якщо такі питання виносяться на голосування в Кабміні, за винятком мовчазної згоди, то
Мінфін залишається при своїх правах", - повідомили в прес-службі прем'єра в коментарі
виданню. Нагадаємо, 23 травня Данилюк на засіданні уряду домагався призначення свого
радника Яни Бугримової на посаду заступника міністра. Після короткої перепалки з
Гройсманом міністру було відмовлено. Прем'єр-міністр, коментуючи ситуацію з міністром
фінансів, припустив, що той хоче змінити місце роботи і вирішив це зробити так, щоб
виглядати жертвою в ситуації, що склалася. За інформацією ЗМІ, після виходу Данилюка,
уряд підтримав два вищеназваних рішення. У листі до послів Великої сімки Данилюк
поскаржився на "тиск" і спроби призначити до нього в заступники людей впливових
депутатів Блоку Петра Порошенка Ігоря Кононенка та Ніни Южаніної. За версією Данилюка,
спочатку кандидатом в його заступники просували Ігоря Уманського, а потім Світлану
Воробей. "Цей лист був крайнім заходом - я вичерпав можливості для нормального діалогу з
главою уряду щодо підпорядкування ДФС", - підтвердив пізніше Данилюк.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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Согласно сообщению, ВиЭс Банк (Львов) выплатит дивиденды в
размере 334,778 млн грн, сообщил банка в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Соответствующее решение приняли акционеры на собрании 27 апреля 2018 г. Срок
выплаты - с 23 мая по 26 октября 2018 г. Как сообщалось, в марте-2018 наблюдательный
совет ТАСкомбанка (Киев) утвердил план действий по реорганизации путем
присоединения ВиЭс Банка. Группа "ТАС" основана в 1998 году, имеет активы в финансовом
и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных
проектах. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, Универсал банк, ВиЭс Банк, две
страховые компании и ряд других организаций. Основателем и основным акционером
группы является Сергей Тигипко. По данным НБУ, на 1 января 2018 года основным
владельцем ТАСкомбанка является С.Тигипко, которому принадлежало 99,86851% ценных
бумаг. В начале ноября 2017 года Нацбанк Украины согласовал С.Тигипко опосредованное
приобретение 99,9% акций ВиЭс Банка. Прямым покупателем выступила кипрская
компания Bailican Limited. Сделка была закрыта в начале декабря 2017 года. Сбербанк
продал ВиЭс Банк в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

БАНК КРЕДИТ ДНІПРО першим із українських банків продав кредитний
портфель на відкритих торгах у системі RIALTO
25.05.2018

Банк Кредит Дніпро став першим банком, який оцінив можливості та
переваги відкритих електронних комерційних торгів у системі RIALTO для
продажу кредитних портфелів.
Фінустанова виставила на аукціон портфель із 5 тис. беззаставних кредитів фізичних
осіб загальним обсягом 41,6 млн грн. У результаті конкурентних торгів, що відбувалися у
три раунди, банк утричі збільшив початкову вартість лота і продав його за 665,7 тис. грн.
Переможцем аукціону стало ТОВ «Росвен Інвест Україна», запропонувавши найвищу ставку
– 1,6% від загальної вартості заборгованості. «Позитивний досвід Банку Кредит Дніпро –
важливий крок для усієї банківської сфери. Використання системи комерційних торгів
може стати конкурентною перевагою та допоможе оптимізувати бізнес-процеси, – зазначає
Анна Теселько, керівник проекту «Публічні аукціони» торговельного майданчика
Zakupki.Prom.ua. – Наразі банки – досить активні учасники державної системи закупівель
«ProZorro.Продажі», але там продаються переважно активи фінустанов, що перебувають у
стані ліквідації. Цей аукціон продемонстрував, наскільки ефективними можуть бути
відкриті комерційні торги. Здорова конкуренція та прозорість, які є головними
принципами роботи системи RIALTO, дозволять банкам суттєво розширити коло компанійпартнерів та отримати найкращу цінову пропозицію». Банк Кредит Дніпро завчасно
повідомив своїх партнерів про проведення аукціону. Майданчики-учасники системи також
активно долучилися до запрошення в торги потенційних покупців. Отже, в аналітиків
зацікавлених компаній була можливість провести ретельну оцінку портфеля кредитів. «Ми
вперше проводили подібний аукціон за допомогою системи RIALTO, – коментує Валентина
Страхова, начальник відділу супроводу процесів стягнення Банку Кредит Дніпро. – Завдяки
нашій злагодженій співпраці з торговельним майданчиком Zakupki.Prom.ua захід пройшов
успішно, результат повністю відповідає нашим очікуванням. Відкриті аукціони –
ефективний інструмент поліпшення якості кредитних портфелів банків».
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби БАНКУ КРЕДИТ ДНІПРО
Приватбанк декларує прибуток 4 млрд грн
за січень-квітень
27.05.2018

Відповідно до звітності Приватбанку, за підсумками січня-квітня він
задекларував прибуток 4 млрд грн (за І квартал - 3,65 млрд грн). Про це
повідомляє портал finbalance.com.ua
Заявлений банком показник достатності регулятивного капіталу на початок травня
- 24,1% (вимога НБУ - не менше 10%). Нагадаємо, за даними НБУ, в І кварталі торговий
результат Приватбанку був негативним - 708,4 млн грн, у т.ч. від`ємний результат від
операцій з фінансовими активами та зобов`язаннями на рівні 4,1 млрд грн, водночас
результат від переоцінки був позитивним - 3,1 млрд грн, а від операцій купівлі-продажу 268 млн грн. Чистий комісійний дохід Приватбанку в І кварталі становив 3,44 млрд грн.
Заявлений чистий процентний дохід - 3,23 млрд грн: процентні витрати - 3,51 млрд грн,
тоді як процентні доходи - 6,74 млрд грн (з яких від операцій з юрособами - 3,4 млрд грн, з
фізособами - 3,34 млрд грн). У грудні 2017 р. НБУ заявляв про проблеми з обслуговуванням
тієї частини корпоративного портфелю Приватбанку, яка була трансформована
(реструктуризована) восени 2016 року (перед націоналізацією) та охоплювала позики на
127 млрд грн. Як зазначалося, “тіло” цих кредитів “вже прострочене”, і “в середньому
обслуговується менше 2% від того, що повинно обслуговуватися”. “У листопаді від усього
портфеля в банк надійшло лише 15,1 млн грн відсотків. В результаті - вже нараховано
більше 11,3 млрд грн відсотків і 11,2 млрд грн з них прострочено», - додавали в Нацбанку. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Альфа-банк не смог разместить облигации
на 300 млн гривен

RETAIL & HORECA
 МАКРОСТАТИСТИКА

29.05.2018

ПАО “Альфа-банк” (Киев) по итогам размещения облигаций серии “R”
на сумму 300 млн грн не продал ни одной ценной бумаги, сообщило
общество в системе раскрытия информации НКЦБФР.
“Альфа-банк” в начале сентября 2017 г. выпустил процентные облигации серий “Q”,
“R” и “S” общей номинальной стоимостью 1,1 млрд грн. Ценные бумаги эмитированы
номиналом 1 тыс. шт. в количестве: серия “Q” — 500 тыс. шт., серии “R” и “S” по 300 тыс. шт.
Согласно проспекту эмиссии, размещение облигаций проходит на фондовой бирже
“Перспектива” (Киев) в периоды: серия “Q”- с 23 октября 2017 года по 23 декабря 2017 года,
серия “R” — с 23 ноября 2017 года по 24 апреля 2018 года, серия “S” — с 27 июня 2018 года
по 28 мая 2019 года. Процентная ставка по облигациям серии “Q” на первый процентный
период (с 23 октября 2017 года по 21 января.2018 года) была установлена на уровне 13,5%
годовых, серии “R” на первый-второй процентные периоды (с 23 ноября 2017 года по 23
мая 2018 года) — 15% годовых, серии “S” на первый-четвертый процентные периоды (с 27
июня 2018 года по 25 июня 2019 года) — 14% годовых. Процентный доход начисляется и
выплачивается ежеквартально. Срок обращения облигаций — пять лет, в то же время
условиями выпуска предусмотрена ежегодная оферта. Ранее сообщалось, что безуспешным
оказалось также размещение облигаций серии “Q”.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Ющенко ушел из большой политики
и стал банкиром
30.05.2018

Третий
президент
Украины
Виктор
Ющенко
возглавил
наблюдательный совет «Альпари Банка» (Киев), - следует из объявления
финансового учреждения в системе раскрытия информации НКЦБФР.
В информации также указано, что он был избран на эту должность решением
единственного участника финучреждения 25 мая 2018 года. Как известно из открытых
источников, ранее председателем наблюдательного совета банка был экономист и политик
Владимир Лановой. Напомним, «Альпари Банк» был зарегистрирован Национальным
банком Украины 26 октября 2012 г. По данным банковского регулятора, по состоянию на 1
января 2018 г. единственным акционером финучреждения являлся Бахтари Хедаятоллах. В
НБУ ранее отмечали, что по состоянию на 1 января 2018 г. по размеру чистых активов
(206,126 млн грн) банк занимал 84-е место среди 84 действовавших в Украине банков.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ


РИНОК ЛОТЕРЕЙНИХ ПОСЛУГ

Афілійована з нардепом від БПП лотерея стала
найбільшою в Україні
22.05.2018

Лотерея, право купівлі якої визнав народний депутат від БПП
Олександр Третьяков, за два роки стала найбільшою на ринку. Про це
повідомляє служба новин порталу zaxid.net
З 2016 року «Українська національна лотерея» (УНЛ) стала найбільшим з трьох
лотерейних операторів країни і продовжила збільшувати частку на ринку у 2017-му,
йдеться сюжеті програми розслідувань «Наші гроші з Денисом Бігусом». До Революції
Гідності УНЛ була найменшим лотерейним оператором. Компанія набрала обертів після
того, як два іншіх власники лотерейних ліцензій – «М.С.Л.» і «Патріот» – потрапили до
санкційного списку РНБО. Уперше це сталося наприкінці 2015-го. З того ж часу УНЛ почали
пов’язувати з народним депутатом від БПП Олександром Третьяковим. У 2016 Олександр
Третьяков повідомляв, що має опціон на викуп частки в УНЛ. А наприкінці 2015-го політик
з’явився в офісі УНЛ під час обшуку – тоді тривав корпоративний конфлікт між
українськими та іноземними акціонерами лотерейного оператора. Серед українських
співвласників компанії історично присутній Валерій Коваленко. Він як виявилося, є
приятелем нардепа Третьякова. Відповідно до даних фінзвітності, яка є у журналістів
програми «Наші гроші з Денисом Бігусом», задекларований обіг коштів «Української
національної лотереї» 2017 року становив 934 млн грн. Її найближчий конкурент –
компанія «М.С.Л.» – тепер має втричі менші прибутки. Торік вона мала 308 млн грн обігових
коштів. На своєму сайті УНЛ повідомляє, що випускає, зокрема, електронні лотереї
«Космолот», «Фаворит-спорт», «Лото Парі-Матч» та інші. «Космолот» і «Фаворит-спорт» – це
мережі гральних залів, які працюють за ліцензією УНЛ. Під брендом «Парі-матч» в Україні
здійснювали букмекерська діяльність, яка від 2009 року заборонена законом.
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net
Украина отменила санкции против операторов лотерей
ООО «М.С.Л» и ЧАО «Патриот»
24.05.2018

Украина отменила санкции против операторов лотерей ООО "М.С.Л"
и ЧАО "Патриот". Об этом свидетельствует указ Президента №126 от 14
мая 2018 года, передают Українські Новини.
В сентябре 2015 года Министерство финансов применило санкции к операторам
лотерей ООО "М.С.Л." и ЧАО "Патриот". К этим операторам применялись пять видов
санкций, среди которых предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и
блокировка активов. Отметим, сегодня ПрАО «Патриот» - это один из лидеров операторов
государственных лотерей Украины, свою деятельность по выпуску и проведению
государственных лотерей ПрАО «Патриот» совершает на основании выданной
Министерством финансов Украины Лицензии и закона Украины "О государственных
лотереях в Украине" №5204-VI від 06.09.2012р. Деятельность ПрАО «Патриот» - это выпуск,
проведение и сопровождение более 30 видов современных мгновенных лотерей. Наши
продукты выделяются нетривиальностью игрового процесса, охватывают широкий спектр
тематического оформления билетов, имеют большую частоту выигрыша и обеспечивают
конкурентный призовой фонд. ПрАО «Патриот» имеет большую партнерскую сеть на
территории всей Украины. Среди наших партнеров - более 5000 отделений "Ощадбанка",
около 12000 региональных отделений "Укрпошты", а также - большое количество
агентских предприятий, которые имеют основной вид деятельности, - реализацию
мгновенных государственных лотерей. В тоже времья, оператор государственных лотерей
«М.С.Л.» имеет представительства во всех регионах Украины и более 6 500 пунктов сети
распространения. Все лотереи компании «М.С.Л.» реализуются через сеть современных
электронных терминалов, замкнутую на центральную систему, которая в режиме он-лайн
мониторится государственными органами. В портфеле компании более 80
государственных лотерей, которые имеют лицензию Министерства финансов Украины. Это
весь спектр развлечений для искателей лотерейной удачи - мгновенные, числовые, бинго и
спортивные лотереи.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Український роздріб цього року вже наторгував
майже на 300 мільярдів
23.05.2018

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-квітні 2018 р. зріс на 7%
порівняно з аналогічним періодом 2017 р. (у порівнянних цінах) до 283,308
млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
Напередодні Держстат оприлюднив тільки процентне співвідношення. Водночас,
минулого року Держстат повідомляв, що за січень-квітень 2017 р. обіг роздрібної торгівлі
становив 226,7 млрд грн. Цей показник на 24,9% менше у порівнянні з даними за 2018 рік. У
відомстві пояснили, що порівняння даних відповідних періодів 2017 р. є некоректним,
оскільки в 2018 році враховано індекс цін, також минулий період може уточнюватися за
даними квартального звіту. Згідно з повідомленням, найбільше обіг роздрібної торгівлі зріс
у Вінницькій (на 11,1%- до 7,63 млрд грн), Закарпатській (на 9,2%- до 6,656 млрд грн),
Сумській (на 8,9%- до 5,755 млрд грн), Черкаській (на 8,8%- до 6,819 млрд грн) і
Чернігівській (на 8,7%- до 5,587 млрд грн) областях. Найменше зростання роздрібного
товарообігу в січні-квітні ц.р. зафіксовано у Чернівецькій та Рівненській обл.. (на 3,3% - до
4,462 млрд грн і на 2,6% - до 5,085 млрд грн відповідно). При цьому зниження не
зафіксовано в жодній області. Обсяг роздрібного товарообігу підприємств, які здійснюють
діяльність з роздрібної торгівлі, в січні-квітні 2018 р. становив 204,149 млрд грн, що на 7%
більше показника за січень-квітень 2017 р. Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в
2017 році зріс на 8,8% порівняно з 2016 р. (у порівнянних цінах) до 816,553 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
В Украине все меньше магазинов:
куда они исчезают
23.05.2018

За последний год в Украине серьезно сократилась сеть объектов
розничной торговли – магазинов, киосков и автозаправочных станций. Об
этом сообщает портал kurs.com.ua
Такой вывод позволяют сделать данные Укрстата о численности предприятий,
которые указали розничную торговлю основным видом своей деятельности. Так, если на 1
января 2017 года в Украине насчитывалось 38 439 магазинов, то к 1 января 2018-го их
было уже 32 662, или на 15% меньше. Киосков год назад было почти 4,5 тыс. – осталось
2854, т. е. на 38% меньше. С АЗС ситуация даже чуть хуже: за год их число сократилась с 6,4
тыс. до 3789 – более чем на 40%. Суммарно на 1 января 2017 года в Украине насчитывалось
49,3 тыс. объектов розничной торговли, а спустя год осталось 32,6 тыс. То есть за год
закрылась примерно каждая пятая торговая точка. Годом ранее, с 2016 до 2017 года, общее
количество объектов розничной торговли уменьшилось менее чем на 1%: с 49 587 до 49
326 единиц. С 2015-го по 2016-й сокращение тоже было небольшим: всего на сто единиц.
Сколько магазинов должно быть в Украине. Чтобы понять, стоит ли говорить о
намечающемся дефиците торговых площадей, нужно вспомнить о существовании такого
социального норматива, как количество торговых площадей на тысячу жителей. По этому
показателю судят, в частности, о том, насколько обеспечены бытовые потребности людей.
Согласно приказу Минэкономики от 2008 года, к 2015 году на тысячу жителей Украины
должно было приходиться 423 кв. м. торговых площадей, в т. ч. 169 кв. м – отведенных под
торговлю товарами ежедневного спроса и 254 кв. м – под торговлю непродовольственным
товарами. Конечно, этот норматив напрямую зависит от покупательской способности
населения, и действующие нормы разрабатывались до последних двух кризисов. Кроме
того, следует различать, сколько построено торговых площадей (или приспособлено под
торговлю) и сколько из них используются по назначению. По данным Укрстата, на тысячу
жителей сегодня приходится около 165 кв. м площади, на которой действительно ведется
торговля. (общая площадь магазинов и киосков составляет 7 млн 30 тыс. кв. м). Это в 3 раза
меньше, чем предусмотрено нормативом.
Количество магазинов зависит от зарплат покупателей. По мнению экспертов,
уменьшение количество розничных магазинов связано, увы, не с переходом торговли в
онлайн, а исключительно с состоянием покупательской способности украинцев. "В
последние 2 года есть тенденция к уменьшению торговых площадей, – подтверждает
гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. –
Количество физических лиц – предпринимателей уменьшилось достаточно резко, где-то на
300 тысяч за последние полторы года. А это означает, что многие из них не вели
деятельность. В Украине лидирует занятость в торговле, поэтому естественно, что
закрывались прежде всего торговцы. Это привело к росту вакантных торговых мест по
рынкам и неспециализированным местам торговли. И если мы подведем еще итоги и по
аренде торговых мест за последний год, я думаю, картина будет еще хуже, чем эти данные
Укрстата". В то же время в отдельных регионах ситуация, наоборот, улучшается, говорит
Алексей Дорошенко. "В отдельных регионах, где сейчас оживает малый бизнес, ситуация с
торговыми площадями в последнее время улучшилась. Например, в Закарпатье. Даже те
площади, которые последние года три были свободные, сейчас используются под
торговлю. Там проявились новые продуктовые магазины, магазины одежды. Это
объясняется, в частности, тем, что за последние 3 года там очень существенно выросла
заработная плата. Увеличивается спрос, поэтому оживает торговля. Но в большинстве
регионов такой положительной динамики нет. Даже в Киеве мы видим постепенное
сокращение. В том числе за счет одежных рынков. Да и на продуктовом "Столичном"
раньше все места были заняты, а теперь там много свободных площадей", – делится
наблюдениями эксперт.
Магазины укрупняются. Еще одна причина сокращения числа розничных торговых
точек – тенденция к укрупнению. "Идет процесс укрупнения структур, через которые идут
продажи товара. Бизнес концентрируются в крупных торговых центрах, сетях, а они как раз
расширяют свое присутствие", – говорит эксперт-аналитик Борис Кушнирук. "Сейчас
продолжается динамика с уменьшением торговых площадей, но это не касается крупных
торговых центров, где, наоборот, заполняемость могла увеличиться", – подтверждает и
Алексей Дорошенко. А вот сокращение числа киосков эксперты связывают с политикой
муниципальных властей. "Идет принудительное закрытие киосков, т. е. небольших
торговых точек, по всей Украине. В Киеве, например, киоски закрывают сотнями и даже
тысячами", – напоминает Борис Кушнирук. Тем не менее в перспективе эксперт
прогнозирует увеличение розничной торговой сети. "Мы еще не имеем той плотности
торговых площадей на душу населения, которая соответствовала бы европейским
показателям. Так что торговые сети будут развиваться", – говорит он.
Еда – не самый "ходовой товар". В крупных городах – Киеве, Харькове,
Днепропетровске, Львове – обеспеченность магазинами по крайней мере приближается к
нормативной. Так, больше всего магазинов и киосков было и осталось в Киеве – 3924
единицы. Это как в Черновицкой, Тернопольской, Сумской, Ивано-Франковской и
Закарпатской областях вместе взятых. После Киева наибольшее число магазинов находятся
в Харьковской области (3183), Львовской (3066) и Днепропетровской областях (3007). …
Читать полностью >>>
По материалам kurs.com.ua
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СЕТАМ за три роки продав майна на
понад 6 мільярдів
01.06.2018

За три роки OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України)
продав майна на понад 6 млрд грн. Про це інформує прес-служба Мін'юсту,
передає портал ukrinform.ua
«Кількість проданого на OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України)
сягнула 6 036 077 492,58 грн. За 3 роки проведено 42 505 успішних торгів, в яких взяли
участь 231 254 учасники. Зареєстровано 50173 користувачі», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що найбільшу кількість лотів складає нерухомість - 47131 одиницю, на
другому місці - транспорт - 40648, на третьому - товари для дому - 32843 одиниці. У пресслужбі інформують, що найактивніший «надавач» майна - Державна виконавча служба
(81,6%), далі - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (8,6%) та АБ «Укргазбанк» (5,3%).
«Ми недарма доклали зусиль до збільшення відкритості. Середнє підвищення ціни у ході
торгів після впровадження інноваційної технології Blockchain збільшилися з 12% до
17,8%», - розповів генеральний директор ДП «СЕТАМ» (OpenMarket) Віктор Вишньов.
OpenMarket (ДП “СЕТАМ” Міністерства юстиції України) - це простий та ефективний засіб
реалізації майна через мережу Інтернет. Система працює на всій території України з 2014 р.
Читати повністю >>>

Ознайомитися зі статистикою
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За матеріалами ukrinform.ua
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АТБ внедрила оплату с помощью
Apple Pay
18.05.2018

Сервис Apple Pay стал доступен всем покупателям торговой сети
«АТБ» и теперь они могут рассчитаться на кассе одним касанием своего
Apple iPhone. Об этом сообщает портал sostav.uaы
У кассы необходимо просто разблокировать смартфон и поднести его к любому
терминалу оплаты. Для настройки сервиса нужно воспользоваться встроенным
приложением «Wallet», предварительно добавив данные своих банковских карт. «Как
показывает опыт европейского ритейла, внедрение передовых технологий, концепций и
практик – новый тренд в развитии формата дискаунтер. Наряду с такими европейскими
лидерами, как Lidl, Aldi, корпорация «АТБ» рассматривает это направление в качестве
ведущего в своей инвестиционной деятельности» - отмечает Борис Марков, генеральный
директор корпорации «АТБ». Реализация сервиса Apple Pay в магазинах торговой сети
«АТБ» - является очередным шагом ритейлера в рамках стратегии диджитализации и
улучшения уровня покупательского сервиса. Отмечаем, что ранее компанией «АТБ-Маркет»
уже была внедрена возможность для покупателей рассчитаться мобильным телефоном под
управлением Андроид с поддержкой NFC.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
Fozzy Group откроет первый супермаркет
Сільпо в Фастове
31.05.2018

Начало работы нового объекта одной из ведущих торговых сетей
Украины запланировано на 1 июня.Супермаркет находится по адресу ул.
Ивана Ступака, 4.
Площадь магазина – 661 кв. м, посетителей будут обслуживать девять касс. Кроме
традиционного ассортимента продуктов и товаров повседневного спроса, в магазине
предлагается пицца собственного изготовления, кулинария, выпечка, соления, а также
рыба и мясо, приготовленные в коптильном цехе Сільпо. Также около магазина
предусмотрена собственная парковка.
Читать полностью >>>
По материалам zagorodna.com

Магазин электроники COMFY станет арендатором ТРЦ Smart Plaza
Obolon в Киеве. Договор заключен эксклюзивным брокером объекта компанией UTG.
Новый супермаркет площадью около 1000 м2 разместится на втором этаже
торгового центра. "Один из лидеров рынка бытовой техники и электроники в Украине компания COMFY постоянно расширяет свою сеть в столице. Компания открывает свои
магазины только в лучших торговых центрах, рассматривая их с точки зрения удобства
расположения и подбора арендаторов. И строящийся ТРЦ Smart Plaza Obolon идеально
подходит под данные критерии", - сообщает Евгения Локтионова, директор компании UTG.
Читать полностью >>>
По материалам utgcompany.com
 DIY

ТС «33м2» открывает свой первый строительный
супермаркет в Павлограде
31.05.2018

Открытие первого в городе объекта сети «33м2» площадью 5200 кв. м
состоится 9 июня 2018 года по адресу ул. Войновой, 3 (район ПЗТО). Об этом
сообщила пресс-служба компании.
Ожидается, что праздничное событие посетят более 3000 семей, для которых
организаторы подготовили акционные предложения, конкурсы с подарками, мастерклассы от партнеров и поставщиков, аниматоров для детей, розыгрыш ценных призов и
много ярких эмоций. Во время официальной части основатели компании, генеральный
директор, операционный директор розничной сети скажут слова приветствия. Новый
супермаркет «33м2» — это современный и комфортный формат самообслуживания на
торговой площади 5200 кв. м, где ассортиментный ряд насчитывает более 60 000
наименований в 11 товарных группах: от материалов для строительства до бытовой
техники и средств для уборки дома. Сеть строительно-хозяйственных супермаркетов
«33м2» уже более 25 лет активно развивается и является одним из лидеров в сегменте
розничной торговли строительно-хозяйственными товарами. На 2018 год сеть
насчитывает 40 магазинов и супермаркетов в разных регионах Украины: Херсонской,
Николаевской, Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях. Общая торговая
площадь насчитывает более 90 000 кв. м. Центральный офис находится в городе Херсон,
официальный сайт 33m2.net
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
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Стихийная торговля и «недоремонт»: как выглядит
переход на Святошино
21.05.2018

В 2018 г. в Киеве запланирован капитальный ремонт 9 подземных
пешеходных переходов. Среди них обновлений ждет и переход в
Святошинском районе на площади Героев Бреста.
На ремонт всех входов и выходов перехода у метро «Святошин» выделили 62 500
гривен. Реконструкция должна завершиться в декабре 2018 года. Информатор, изучив
данные распоряжения Киевсовета, решил отправиться на место, чтобы проверить, как
выглядит этот переход до обновлений. В подземном переходе есть пандусы и перила, но
ступеньки не в лучшем состоянии. Плитка со стен постепенно осыпается. Вход в переход
облюбовали продавцы одежды, а под землей торгуют цветами, газетами и журналами.
Отметим, что стихийная торговля в переходах незаконна. Похоже, что в подземке убирают
и даже ремонтировали один их выходов, но очевидно, что ремонт всего комплекса нужен.
Ведь мамам с детскими колясками или людям на инвалидных креслах пробираться сквозь
ларьки и вазы совсем не просто. ...
Читать полностью >>>
По материалам kiev.informator.ua
В районе Шулявского путепровода запланирован
снос киосков
21.05.2018

Metro предлагает украинским рестораторам
бесплатные digital-инструменты
31.05.2018

Mеtro Cash & Carry Ukraine предлагает рестораторам бесплатный
онлайн-конструктор сайтов и инструмент для бронирования столиков. Он
уже доступен для всех HoReCa-клиентов ритейлера в Украине.
Согласно аналитическим данным компании, около 43% украинских ресторанов пока
не имеют собственных веб-сайтов. Именно для таких клиентов был разработан сервис
EatBU – автоматизированный инструмент для создания сайтов за несколько минут. В
отличие от других подобных сервисов, позволяющих автоматически создавать веб-сайты,
EatBU разработаны специально для HoReCa-бизнеса, поэтому он включает лишь важные
для ресторана или гостиницы блоки, например общее описание заведения, меню, часы
работы, способы оплаты, специальные услуги и тому подобное. При создании сайта можно
загрузить собственные фотографии заведения или выбрать из более 500 изображений,
доступных в банке данных сервиса.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
 NOT-FOOD
 H&O

Сеть COMFY откроет магазин в
ТРЦ Smart Plaza Obolon

В ближайшее время КП «Киевблагоустрий» начнет постепенный
демонтаж временных сооружений, расположенных в районе будущей
реконструкции Шулявского путепровода.
Как сообщил исполняющий обязанности директора коммунального предприятия
Андрей Андреев на своей странице в Facebook, цель демонтажа - полностью освободить
будущую строительную площадку, где будет работать тяжелая техника (бульдозеры,
краны, грузовики и т.п.). Масштабные строительные работы начнутся только после того,
как в этой зоне будет обеспечена техника безопасности. «Подробностей по конкретным
объектам, подлежащим демонтажу, пока не знаю: они будут сформулированы в поручении
на демонтаж, которое готовится в Департаменте благоустройства и, скорее всего, уже на
этой неделе будет вручено демонтажникам», - говорится в сообщении. Андреев также
подчеркнул, что владельцам законных временных сооружений власть предложит новые
легальные места расположения, а все незаконные сооружения в районе будущей
реконструкции будут демонтированы.
Читать полностью >>>
По материалам bigkiev.com.ua

Датская сеть товаров для дома JYSK открыла
магазин в ТРЦ Атмосфера
01.06.2018

В последний день весны украинское подразделение датского бренда
товаров для дома и уюта JYSK открыло свой очередной магазин. Об этом
сообщается на официальном сайте ритейлера.
Новый объект находится в столичном ТРЦ Атмосфера по адресу Столичное шоссе,
103 и занял площадь 1200 кв. м. В торговой точке представлен широкий ассортимент
товаров для дома и дачи: мебель для спальни, детской, гостиной и офиса, домашний
текстиль, товары для сна, декоративные предметы интерьера, а также садовая мебель,
светильники, шезлонги и многие другие товары для активного отдыха летом. Очередной
магазин JYSK станет 14-м в Киевской области и 39-м в Украине. JYSК – международная
розничная сеть, предлагающая полный ассортимент товаров для дома. Первый магазин
был открыт в 1979 году в Дании Ларсом Ларсеном.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
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 HORECA

Курортний сезон: чиновники задекларували
близько сотні власних готелів

В Черкассах открылся новый
МакДональдз
31.05.2018

Компания МакДональдз открыла новое заведение в Черкассах. Этот
ресторан стал вторым заведением в Украине с форматом опыта будущего и
вторым МакДональдз в г. Черкассах.
Ресторан разместился в зоне фуд корта на третьем этаже ТРЦ «Любава» по адресу:
бульв. Шевченко, 208/1. Площадь заведения составляет 183,48 м. кв. В зоне фуд корта
торгового центра одновременно сможет отдыхать до 200 посетителей. График работы
МакДональдз: ежедневно с 10:00 до 22:00. Новый МакДональдз в Черкассах стал вторым
заведением в Украине с опытом будущего. Первый МакДональдз такого формата был
открыт в Киеве в марте 2018 года
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Первая на Оболони Евразия откроется в
ТРЦ Smart Plaza Obolon
01.06.2018

Вскоре жители одного из самых густонаселенных районов столицы Оболонского смогут посетить первый в данном районе ресторан "Евразия",
который разместится в новом ТРЦ Smart Plaza Obolon.
Соответствующий договор аренды заключен эксклюзивным брокером объекта компанией UTG. Новый ресторан площадью более 500 м2 разместится на втором этаже
торгового центра. "Рестораны "Евразия" давно знают и любят поклонники японской и
европейской кухни. И уже в конце текущего года эта сеть пополнится еще одним объектом,
который станет 22 по счету в Киеве. Мы рады, что новый ресторан "Евразия" порадует не
только жильцов Smart Plaza, но и всех жителей Оболони", - подчеркнула директор
компании UTG Евгения Локтионова.
Читать полностью >>>
По материалам utgcompany.com

ПОСЛУГИ B2C

29.05.2018

Як відомо, мало хто радіє літу більше за школярів і власників готелів
біля моря. Виявляється, що до другої категорії відносіться і декілька
десятків українських чиновників.
Зазвичай готелі оформлюються на компанії, тому, як наслідок, у декларації не
потрапляють. Проте нам вдалося знайти 74 держслужбовців, які записали їх безпосередньо
на себе та членів сімей. Найбільшим готелевласником виявився перший заступник голови
Попаснянської РДА Луганської області Віталій Проскурко. Йому з дружиною належить
готель та половина нежитлової будівлі навчально-метродичного центру-готелю загальною
площею 7 811 кв. м. Проте, згідно з декларацією, жодних доходів ця нерухомість подружжю
Проскурків не приносить, адже залишилася в окупованому Луганську. 5 готельними
комплексами і 3 магазинами з готелями загальною площею 5 962 “квадрати” володіє на
Закарпатті депутат Воловецької сільради Іван Бирак. Окрім участі у місцевому
самоврядуванні, він також зареєстрований як фізична особа-підприємець, а основним
видом його діяльності вказані заклади тимчасового розміщення. У 2017 році цей бізнес
приніс Бираку понад 1,3 млн гривень доходу. А от нардеп Аркадій Корнацький у цій сфері
робить поки що тільки перші кроки - будує у місті Первомайську Миколаївської області
готель площею 5 137,8 кв. м. Власницею 1 239-метрового готелю і частини будівлі кафе та
готелю з оздоровчими функціями площею 2 893 “квадрати” є дружина голови Східницької
сільради Львівської області Івана Піляка Мар’яна. І замикає топ-5 нашого рейтингу депутат
Нерішинської міськради Хмельницької області Сергій Вознюк, який вже має один власний
готель і будує ще два. Площа добудованих і недобудованих апартаментів Вознюка у сумі
склала 3 253 кв. м. Загалом у 2017 році 74 українських держслужбовці задекларували 97
готелів. Їхня загальна площа становить понад 80 тисяч кв. м., проте ця цифра не є
остаточною, оскільки майбутній метраж трьох недобудов залишаються невідомим. …
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами bihus.info

 WELLNESS & HEALTH (ІНДУСТРІЯ КРАСИ ТА ЗДОРОВ'Я)
 МЕДИЦИНА (ЛІКУВАННЯ & ОЗДОРОВЛЕННЯ)

 TURIZM & REST (ТУРИЗМ. ВІДПОЧИНОК & РОЗВАГИ)

Медицинская компания "Добробут" планирует
построить родом

Google запустив сайт із 3D-турами
Києвом
21.05.2018

25.05.2018

Компанія «Google Україна» в партнерстві з Київською міською
державною адміністрацією представили сайт “Мандруй Київщиною”. Про це
повідомляє vechirniykiev.com.ua
Він став доповненням до представлених раніше проектів інших областей України. За
допомогою зручної навігації та інтерактивної карти всі охочі зможуть знайти на сайті
відомості про найцікавіші для відвідування об'єкти в Києві та обл. На сайті можна знайти
багато корисної інформації, зокрема готові варіанти туристичних маршрутів Києвом з
аудіогідами, відео-прогулянки містом в режимі 360 градусів і багато іншого. Спеціально для
проекту були створені 3D-тури цікавими і малодоступними місцями Києва. Так, можна
спробувати себе в ролі дигера і зробити віртуальну прогулянку Микільською дренажноштольневою системою; походити Подільським мостовим переходом, який зараз ще
будується; піднятися сходами Будинку з химерами і роздивитись вишуканий інтер'єр цього
шедевра архітектури. Крім того, навіть якщо ви боїтеся висоти, ви зможете за допомогою
3D-панорами опинитися на щиті монумента “Батьківщини-Матері” (куди зазвичай вхід для
відвідувачів закритий) або оглядовому майданчику і помилуватися видами Києва.
Читати повністю >>>
За матеріалами vechirniykiev.com.ua

Медицинская сеть "Добробут" планирует в 2018 г. начать
строительство родильного дома. Об этом Delo.UA рассказал генеральный
директор медицинской сети Олег Калашников.
При этом на данный момент "Добродут" строит третий корпус стационара в Киеве
на базе лечебно-диагностического центра в Соломенском районе. В конце мая открылось
одиннадцатое медучреждение сети - поликлинику в Киеве, на Оболони. Инвестиции в
проект составили $3 млн. "В ближайших планах - открытие поликлиник на Печерске и
Софиевской Борщаговке",- добавил он. В планах на 2019 год - развитие ключевых
направлений, таких как дитинология (педиатрия), а именно расширение детского
стационара, кардиохирургия, онкология, хирургия, неотложная помощь. В планах и выход
на рынок Харькова и Одессы. Роддом медицинской сети "Добробут" будет пятым частным
родильным домом в Украине. Напомним, что в ноябре 2016 г. открылся четвертый - роддом
"Лелека". Инвестиции в строительство этого частного роддома в Украине составили $17
млн. В начале ноября 2015 года открылся частный родом - Adonis. Указанное отделение
стало третьим частным роддомом в Украине после клиник "Исида" и "Генезис Днепр".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

 ГОТЕЛІ. ЗАМІСЬКІ КОМПЛЕКСИ. БАЗИ ВІДПОЧИНКУ. ПАНСІОНАТИ. КУРОРТИ. ТОЩО

 КОНВЕРТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ

ПОСЛУГИ B2B

Податківці ліквідували великий
конвертаційний центр

Сеть Marriott открыла первую гостиницу
в Украине
22.05.2018

Международная гостиничная сеть Marriott International 18 мая во
вторник официально открыла гостиницу Aloft Kiev на пересечении ул.
Бассейной и Эспланадной, ставшей первым объектом компании в Украине.
Городской голова Киева Виталий Кличко в ходе официальной церемонии отметил,
что открытие новой гостиницы в преддверии проведения в столице финала Лиги
чемпионов УЕФА является позитивным событием. "В этом направлении сейчас много
спекуляций, цены повышаются. Поэтому скажу: очень хорошо сейчас, перед финалом Лиги
чемпионов, открывать дополнительные номера, дополнительную гостиницу", - сказал он.
Как уточнили в пресс-службе гостиницы Aloft Kiev, по состоянию на день ее открытия все
номера уже выкуплены. По ее данным, номерной фонд гостиницы составляет 310 номеров
разных категорий, общая площадь объекта – более 18 тыс. кв. м. Его инфраструктура также
включает три конференц-зала, ресторан в формате Grab&Go и пр. Кроме того, гостиница
обустроена системой SPG Keyless, обеспечивающей доступ в номера с помощью телефона
без необходимости получения ключа на стойке регистрации. Техническое открытие
гостиницы Aloft Kiev состоялось 27 февраля 2018 г. Бренд Aloft принадлежит американской
сети Starwood Hotels & Resorts, приобретенной компанией Marriott International в 2016 г.
Как сообщалось со ссылкой на Киевсовет, ранее участок 0,2 га по адресу гостиницы Aloft в
Киеве арендовало ООО "Информзащита" сроком на 15 лет под строительство торговоофисной недвижимости. По данным госреестра, владельцем "Информзащиты" выступает
"Далберг Интегро ЛЛП" (Лондон, Великобритания), конечный бенефициар – Джина Сандра
Килиндо (Сейшелы). Уставный капитал компании составляет 169 млн грн. Marriott
International объединяет более 6 тыс. гостиниц под 30 брендами в 122 странах мира.
Центральный офис расположен в Бетесде (пригород Вашингтона, США). Доход компании в
2016 году составил более $17 млрд. Под брендом Aloft работают 120 гостиниц в странах
Америки, Азии, Европы, Среднего Востока и на Карибах. Также Aloft Hotels планирует выход
в 15 новых стран. Как сообщал БизнесЦензор, Marriott International переносила открытие
первой гостиницы сети под брендом Aloft в Украине с 15 февраля на 1 мая 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Співробітники Державної фіскальної служби (ДФС) ліквідували
міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 250 млн грн в
Дніпрі. Про це повідомили в ДФС.
За даними служби, група осіб незаконно надавала підприємствам реального сектора
економіки послуги з ухилення від сплати податків шляхом оформлення безтоварних
операцій та незаконного переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівку.
Для функціонування схеми фігуранти створили і зареєстрували на підставних осіб без мети
здійснення підприємницької діяльності 13 суб'єктів господарювання. На їх розрахункові
рахунки компанії реально діючого сектора економіки, які займаються оптовою торгівлею і
продають товари за готівкові, без відображення в бухгалтерському та податковому обліку,
перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності
(роботи, послуги). В подальшому кошти знімалися готівкою і поверталися замовникам за
винятком 12%, які служили винагородою за послугу конвертації. Протягом 2017-2018 років
було проконвертовано понад 250 млн грн. В результаті обшуків вилучено печатки та
відбитки печаток підконтрольних компаній, комп'ютерну техніку, чорнові записи та
бухгалтерські документи клієнтів конвертаційного центру. Слідчі дії тривають.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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ЗМІ & ВИДАВНИЧА СПРАВА
 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ. ПОЛІГРАФІЯ & ДРУК

 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Украина ввела санкции против изданий «Экономические известия»
и «Украинский бизнес портал» на 3 года

Рынок организации праздников: взрывной рост
или стабильная стагнация?
23.05.2018

После кризиса 2014-2015 гг. рынок ивент-услуг оживает. Появляются
новые виды развлечений и услуг, на рынок выходят новые игроки. Хотя до
показателей докризисных времен еще далеко.
Можно долго спорить о том, есть ли сезонность в ивент бизнесе. Большинство ивент
агентств предпочитают зарабатывать на высокомаржинальных услугах, таких как
корпоративы, свадьбы, и конференц сервис. Конечно, в этом сегменте есть сезонность. Если
мы говорим о корпоративах, горячий сезон это - декабрь, свадьбы - с мая по сентябрь,
конференц сервис - осень. Но есть много других услуг, на которые сезон не влияет:
организация дней рождений, юбилеев, детских праздников. Активно развивается и входит
в моду индивидуальное поздравление. Это тот тип мероприятия, когда люди отказываются
от банкетов и приемов, а заказывают креативное поздравление. Также развивается B2B
направление - бизнес мероприятия, или как называют на западе event conference. Только в
Киеве проводятся десятки конференций во всех сферах бизнеса и экономики. Но реальную
и полную информацию знают только участники рынка. Им слово. ...
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
Справами українського офісу Havas Group
відтепер займається Париж
24.05.2018

В Києві 23 травня в Клубі Кабміну вперше зібрались представники
міжнародної групи Havas, щоб обговорити стан медіа-ринку країн Східної
Європи, Кавказу та Середньої Азії.
HAVAS є французською компанією, яка працює у 48 країнах, 350 офісах та спец підрозділах, налічує у загальному понад 19,5 тис працівників по всьому світі. Головна місія
компанії – Створення змістовних зв’язків між людьми та брендами через креативність,
медіа та інновації. Головний офіс групи HAVAS знаходиться у Парижі, Франція. Два
головних бізнеси HAVAS поділяються на Havas Creative Group та Havas Media Group. Arena
Media Expert є частиною Havas Media Group. Модератор зустрічі Сергій Томіленко (голова
Національної Спілки журналістів України) яро виступав за незалежність медіа, які можуть
набратися досвіду у міжнародних, адже вони фінансуються незалежними організаціями та
мають потужності для взаємодії на глобальному ринку. "Для мене очевидно, що реальна та
професійна журналістика може гарантуватися лише економічною незалежністю медіа". ...
Читати повністю >>>
За матеріалами espreso.tv
Украинские рекламщики попали в ТОП-10 эффективных
рекламных агентств в мире
31.05.2018

Организаторы международной премии Effie Awards опубликовали
рейтинг самых эффективных рекламных агентств в мире Effie Effectiveness
Index 2018. Об этом сообщает портал novavlada.info
На третьем, пятом и девятом местах в списке оказались украинские компании
Kinograf, Banda и Rockets. Growth R&D. В список вошли финалисты национальных конкурсов
Effie Awards за январь и декабрь прошлого года. Публикуем работы агентств, которые
оценивались на Effie. Агентство Kinograf создало рекламную кампанию для паба Beer Point.
В рамках продвижения команда Kinograf приглашала депутатов Европарламента в Украину
на пиво. Тему подхватили украинские издания и бренд получил 150 упоминаний в СМИ.
Агентство Banda Agency занималось ребрендингом магазина Сomfy: изменили цвета,
разработали новый шрифт и придумали яркого персонажа. Еще в арсенале Banda −
проекты Work.ua и Евровидения. Команда Rockets. Growth R&D подготовила спонсорскую
кампанию для бренда Martini на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Для алкогольного
бренда это стало первым спонсорством подобного фестиваля в истории компании. Еще
одно украинское агентство не попало в десятку. Компания Postmen оказалась на 14 месте.
Победителем же в рейтинге стало румынское агентство McCann Worldgroup.
Читать полностью >>>
По материалам novavlada.info

01.06.2018

На Церемонии награждения Киевского Международного Фестиваля
Рекламы 2018 были объявлены долгожданные результаты. Об этом
сообщает kiaf.com.ua
Гран-при фестиваля получил проект «Thirsty Tags», созданный грузинским
агентством Redberry. 85 членов жюри из 27 стран мира оценили 655 конкурсных работ 120
агентств-участников из 10 стран мира. Конкурсная программа КМФР 2018 состояла из 12
конкурсов: Film, Film Craft, Print & Publishing, Out Of Home, Radio & Audio, Design & Branding,
Digital & Mobile, Advertising Campaigns, Media, Branded Content & Visual Storytelling, Industry
Categories и Best Marketing Innovations. Уникальная система оценивания КМФР – это
результат для каждого участника. Она дает возможность каждому, кто решился подать
работу в конкурсную программу девятнадцатого КМФР, увидеть судейскую оценку своей
работы. Открытость результатов каждой работы позволяет ориентироваться тем, кто, к
сожалению, не дошел до финала, насколько далеко они были от победы или нет, и усилить
свои работы для подачи на другие международные фестивали.

По материалам kiaf.com.ua

 КНИГОВИРОБНИЦТВО

У Києві стартував VIII міжнародний фестиваль
«Книжковий арсенал»
31.05.2018

Устолиці у НКММК «Мистецький арсенал» офіційно відкрили VIII
міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». Про це повідомляє
Міністерство культури України, передає портал kmu.gov.ua
Цього року одну із найбільших інтелектуальних подій країни, яка об’єднує
літературу й мистецтво, відвідає рекордна кількість гостей - близько 200 українських
письменників і 95 гостей з 31 країни світу. Понад 150 видавництв і нішевих проектів
представлять свої найкращі новинки, а дизайнери, ілюстратори, художники – виставкові
проекти. Фокус-тема «Книжкового арсеналу-2018» - «Проект майбутнього». «Книжковий
арсенал - масштабна подія, яка є ще одним якісним та яскравим кроком у нашій подальшій
презентації України на провідних європейських світових книжкових форумах. Робота з
промоції читання, розвитку книговидавничої сфери, формування «книжкового обличчя»
України є одним із пріоритетних завдань, які ставить перед собою держава. Сьогодні ми
вважаємо одним із найважливіших і найбільш дієвих форм культурної дипломатії –
забезпечення представництва України на міжнародних культурних форумах, заходах та
фестивалях. Зокрема, одним із яскравих прикладів якої є потужне представлення
національної книжкової галузі на найавторитетнішому заході у сфері книговидання Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку. Також важливим є те, що цьогоріч
Україна долучились до Європейської премії з літератури», - наголосив під час свого виступу
Міністр культури України Євген Нищук.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
 МАКРОЕКОНОМІКА

Україна, ймовірно, потребуватиме нової підтримки МВФ
найближчими роками – IIF
22.05.2018

Стали известны результаты
19-ого КМФР!

Читать полностью >>>

24.05.2018

Украина ввела санкции против ООО "Медиа инновейшн групп" (Киев,
издание "Экономические известия") и ООО "Украинский бизнес портал"
(Киев), которые входят в холдинг Media Invest Group, на 3 года.
Как говорится в указе Президента Украины №126, которым вводятся специальные
экономические и другие ограничительные меры против ряда юрлиц и физлиц, санкции
вводятся на три года в виде запрета интернет-провайдерами предоставления доступа к
ресурсам компаний, в частности к сайтам eizvestia.com и ubp.com.ua. Также
предусматривается блокирование счетов и активов, ограничение торговых операций,
предотвращение выводу капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения
экономических и финансовых обязательств, а также запрет на использование
радиочастотного ресурса, прекращение использования телекоммуникационных сетей. По
информации на сайте Media Invest Group, в холдинг также входит еженедельный деловой
журнал "Эксперт Украина", сетевое деловое издание "Статус. Экономические известия" и
деловой журнал для участников металлорынка "Металл". Согласно данным Единого
госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателем "Медиа инновейшн групп"
является "Джиранол трейдинг лтд" (Кипр), а "Украинского бизнес портала" - ПАО "ЗНВКИФ
"Восточно-европейский инвестиционный фонд" и "Воломано холдингс лимитед" (Кипр).
Как сообщалось, также Украина ввела санкции против издания "РИА Новости Украина".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Полный список результатов
доступен по ссылке >>>

Україна, ймовірно, потребуватиме нової програми допомоги МВФ у
найближчі роки, щоб заповнити прогалину у своєму фінансуванні на суму
до $5,5 млрд за рік, застерігає Інститут міжнародних фінансів (IIF).
Україна сподівається отримати давноочікуваний транш на $1,9 млрд з поточного
пакету МВФ протягом наступних 3-6 місяців, однак новий аналіз, зроблений вашингтонським Інститутом міжнародних фінансів, накреслив нестабільну довгострокову картину
країни. Реальний експорт зараз приблизно наполовину дорівнює рівню 2008 р, економічне
зростання краще, але не захмарне – 2,5-3% на рік, а рахунки за імпорт енергії зростають
разом зі світовими цінами на нафту та газ. При тому інститут зазначає, що найбільший
ризик представляють зовнішні фінанси країни. Для того, щоб Київ залишався «у комфорті»
наступного року, боржникам на ринку облігацій доведеться знову перепозичати 100% своїх
кредитів для країни. Однак якщо б ставка перепозичання залишилася на рівні 85 відсотків
минулого року, уряд зіткнувся б із фінансовим дефіцитом розміром у $3 млрд та $5,5 млрд,
якщо ставка знизиться до 75%. «Якщо надходження капіталу не будуть суттєво залучені, то
Україна, ймовірно, потребуватиме нової підтримки МВФ найближчими роками», щоб
задовольнити свої потреби, говориться в аналізі IIF. «Кумулятивний фінансовий дефіцит на
2019-2021 може скласти $16,5 млрд, або 90% міжнародних резервів за сценарієм з низькою
ставкою продовження кредиту». Поточна програма МВФ в Україні повинна завершитися
наступного року. До нинішнього часу країна отримала $8,4 млрд того, що спочатку
передбачало $17,5 млрд допомоги. Загальна сума короткострокової заборгованості країни
скоротилася, а її резерви зросли впродовж програми більш ніж удвічі, однак, за прогнозами,
обидві тенденції можуть обернутися в протилежну сторону ближче до кінця. Віднині до
2021 року країна має 20 мільярдів доларів МВФ та інших боргових зобов'язань «офіційного
сектору». Державні доходи також будуть стиснуті, говориться в аналізі IIF, оскільки нові
газопроводи дозволяють Росії прокачувати газ навколо України, а не через неї, а це означає,
що їй більше не доведеться платити транзитну плату.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Щоб економіка повернулася до стану хоча б 2013 року,
потрібно 10-15 років

НА ПОЧАТОК

:: СУСПІЛЬСТВО

22.05.2018

В Україні фактично розпочалася президентська передвиборча
кампанія. Основні політичні гравці активізували свої зусилля і вже формують
коаліції та передвиборчі блоки.
Лейтмотив переважної більшості експертних оцінок – це провальна економічна
політика у 2014-2018 рр. На своїй сторінці у Facebook академік Володимир Семиноженко
зазначає, що «зміни у владі в 2014 році, по суті, є повторенням 2005. І ці зміни знову
закінчуються занадто великими втратами для країни. Хоча в 2005, незважаючи на серйозні
помилки в економічній політиці, гуманітарній сфері, все-таки не були допущені ні
кровопролиття, ні втрати території, хоч країна була до цього і близька через невгамовні
ініціативи Ющенка. Адже, давайте говорити чесно, це саме він своєю політикою привів
країну до перемоги Януковича. Нова влада таким же чином веде до перемоги на виборах
представників колишньої Партії регіонів, які зараз фрагментовані під різними брендами. І,
незважаючи на всю нелюбов до Партії регіонів і Януковича, люди сьогодні вже розуміють,
що для того, щоб економіка повернулася до стану хоча б 2013 року, потрібно років 10-15.
Тому цілком можна припустити, навіть з високою ймовірністю, нове перезавантаження
влади і повернення тих політиків, які, по крайній мірі, можуть професійно розвивати
економіку, промисловість і т.д.». Нагадаємо, що економічна політика двох останніх урядів
зорієнтована на співпрацю з МВФ, який надання чергового траншу фінансової допомоги
супроводжує вимогами, які негативним чином впливають на благополуччя переважної
більшості населення. Ситуація в країні вимагає корекції економічної політики з метою
упередження подальшого сповзання національного господарства у фазу стагнації.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua-ekonomist.com

Днями відбувся Фестиваль молодіжних інновацій U-inn Fest «Молодь.
Демократія і права людини. Інновації», який проводить Програма розвитку
ООН в Україні за підтримки Міністерства молоді та спорту.
Ця подія зібрала шість команд-переможниць конкурсу молодіжних інновацій U-Inn,
які поділилися своїм досвідом реалізації проектів. Під час фестивалю відбулися нетворкінг,
інтерактивні сесії із питань інклюзивного розвитку, прав людини, цікаві ігри із призами та
пізнавальна дискусія на тему «Молодь. Інновації. Демократія». Успішні молоді
реформатори, підприємці, громадські активісти розказали, як досягнути синергії між цими
сутностями. Окрім того, представники інших молодіжних організацій, ініціативних груп
презентували свої інноваційні проекти та ідеї. Заступник Міністра молоді та спорту
Олександр Ярема під час проведення заходу зазначив, що 37% молодих людей в Україні
готові розвивати свої місцеві громади згідно з дослідженням «Молодь України 2017».
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Українські економісти попереджають про ризик дефолту,
валютної та політичної кризи ще до виборів

Кияни подали 52 проекти громадського
бюджету на 31 млн грн.

ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ
ВИЩА ОСВІТА
ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ

U-Inn Fest зібрав переможців конкурсу
молодіжних інновацій
22.05.2018

22.05.2018

Недостатні темпи реформ за ключовими економічними напрямами
загрожують Україні дефолтом і валютною кризою, що можуть перерости в
політичну кризу ще до проведення президентських і парламентських
виборів в 2019 році, вважають економісти з проекту VoxUkraine і Київської
школи економіки (KSE).
"Сьогодні величезні боргові платежі та можливі макроекономічна та валютна криза
вимагають термінових дій. Якщо ці ризики реалізуються, уряд не зможе виконати свої
зобов'язання, зокрема й соціальні виплати. Це призведе до політичної кризи напередодні
виборів", - йдеться в редакційній статті VoxUkraine. Серед її авторів перший заступник
голови ради НБУ Тимофій Милованов, головний економіст ІК "Драгон Капітал" Олена Білан,
директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень і політичних консультацій
Вероніка Мовчан, економісти, які працюють у західних університетах, Юрій Городниченко і
Олександр Талавера. Вони зазначають, що кілька років економічної стабільності і слабкого
зростання в Україні не слід сприймати як належне, оскільки її економіка залишається
залежною від світових товарних ринків, а сусідні європейські країни зросли за останні два
роки у середньому на 3,2% і 5,7% проти 2,4% і 2,5% у нашій країні. Економісти
попереджають, що зміна зовнішньої кон'юнктури може ускладнити обслуговування
держборгу, як показує нещодавній досвід Аргентини та інших країн, що розвиваються.
"Залучення зовнішнього фінансування залишається критичним для того, щоб утримати
економіку на плаву", - констатується в статті. Її автори нагадують, що поточна програма
МВФ на $17,5 млрд, за якою отримано 4 з 12 запланованих траншів на $ 8,4 млрд,
завершується в березні 2019 р. саме напередодні довгого виборчого циклу, що складається
з президентських виборів у березні наступного року і парламентських у жовтні. "Але влада
не має часу до березня наступного року, адже чималі виплати за зовнішнім боргом потрібно
зробити у цьому році", - наголошують автори, уточнюючи, що лише за зовнішнім боргом у
цьому і наступному році доведеться заплатити $8,5 млрд (що становить майже половину
валютних резервів НБУ), зокрема майже дві третини суми - МВФ, Світового банку та
офіційним кредиторам, таким як США. Вони констатують, що без нових валютних позик
резерви Нацбанку вже до кінця 2018 впадуть нижче загальноприйнятого порогу безпеки в
три місяці імпорту. "Постійне виснаження резервів на тлі посиленої невизначеності
напередодні виборів і несприятливих сезонних чинників можуть сильно підштовхнути
девальваційні очікування. Тиск на національну валюту швидко зросте, створивши загрозу
стрімкого знецінення гривні", - описується можливий сценарій у статті. Згідно з ним, НБУ
буде змушений реагувати на це підвищенням облікової ставки, повторним введенням
валютних обмежень і впровадженням інших антикризових заходів, що негативно вплине на
і так слабке економічне зростання і, ймовірно, підриватиме європейський курс України і
вкладе нові козирі до рук проросійських і популістських сил. Автори висловлюють
припущення, що, Україна може опинитися на порозі дефолту ще раніше. Вони пояснюють,
що більшість виплат за держборгом ($2 млрд у цьому і $4,7 млрд - у наступному році)
припадає на уряд, темпи бюджетних доходів якого відстають від плану, а валютні залишки
на кінець першого кварталу становили лише $1,4 млрд (зокрема й кошти на рахунках у
державних банках), чого вистачить для дотримання графіка виплат за зовнішнім боргом
лише до серпня-вересня. У статті економісти пропонують низку заходів, за допомогою яких,
на їхню думку, Україна могла б уникнути такого негативного сценарію. Серед них зняття
мораторію на продаж землі, підвищення захисту майнових прав, запуск антикорупційного
суду, приватизація державних підприємств, зменшення концентрації ринкової влади в
окремих учасників ринку, впровадження ринків природного газу та електроенергії,
підвищення адресності субсидій.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Станом на 22 травня, активні кияни зареєстрували 52 проекти
Громадського бюджету на загальну суму 31,640544 млн грн. Про це
повідомляє служба новин порталу glavcom.ua
Серед проектів переважають ініціативи у сферах освіти (21), громадянського
суспільства (6), соціального захисту і спорту (по 5). Автори та їхні креативні команди
планують за кошти міського бюджету облаштувати нові сквери, публічні простори, сучасні
лабораторії, ігрові кімнати, бібліотеки та спорткомплекси у школах міста, проводити
тренінги з дитячої безпеки та футбольний турнір. Цікаво, що серед зареєстрованих авторів
проектів (41 особа) більше жінок – 27 осіб, що складає 66%. А вік активних киян переважно
складає 26-35 років (17 проектів, тобто 41%) та 36-45 років (14 проектів або 34%).
Реєстрація проектів на сайті Громадського бюджету gb.kyivcity.gov.ua триває до 6 червня. За
новим Положенням про Громадський бюджет, затвердженим рішенням КМР від 17.07.2018
№ 436/4500 (kmr.gov.ua/uk/provisions-public-budget), мінімальна вартість проекту становить 50 тис. грн., максимальна – 3 млн. Обов’язковим є 20%-й резерв у кошторисі. Проекти
можна подавати за напрямами: безпека, дороги і транспорт, комунальне господарство,
енергоефективність, культура й туризм, екологія, громадянське суспільство, освіта,
охорона здоров'я, соціальний захист, спорт, ІТ, публічний простір тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua
Другий Конґрес СКУМО і Форум української
молоді діаспори «Київ 2018»
01.06.2018

У Києві 24-29 серпня ц.р. Свiтoвий Конґрес Украïнських Молoдiжних
Органiзацiй організовує Другий Конґрес СКУМО і Форум української молоді
діаспори «Київ 2018» (ФУМД).
В форумі візьмуть участь представники молоді діаспори та України, представники
органів влади, які співпрацюють з молоддю і діаспорою, гості з понад тридцяти країн світу.
У програмі ФУМД запланована неофіційна частина, яка відбуватиметься з 24 по 26 серпня
2018 р. та складатиметься з різноманітних тренінґів, семінарів, зустрічей i екскурсій. Участь
у неофіційній програмі передбачена для представників української молоді діаспори віком
18-35 років. 27-29 серпня 2018 р. відбуватиметься офіційна частина Форуму – 2-й Конґрес
СКУМО, – в рамках якого пройдуть пленарні засідання, засідання конґресових комісій,
робота у секціях, тематичні сесії, панельні дискусії, які допоможуть визначити стратегічні
напрямки діяльності та обрати нове керівництво СКУМО. На офіційному відкритті, що
відбудеться 27 серпня, участь візьмуть мoлoді лідери та активна мoлoдь з української
дiаспoри та України, представники Світового та Европейського Конґресу Українців, інших
діаспорних організацій, керівництво держави, дипломатичний корпус, духовенство,
євродепутати, представники державних інституцій, пoлiтичні, громадські та культурні
дiячi Украïни. Протягом всього часу проведення ФУМД заплановано культурну програму,
яка репрезентуватиме українську культуру та мистецтво.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
ВИЩА ОСВІТА

Сучасна професійна освіта, яка стане
інвестицією в особистість
22.05.2018

Випускники, що відповідають запитам ринку праці, модернізоване
освітнє середовище, багатоканальне фінансування та управління на місцях такими є основні цілі реформування професійно-технічної освіти в Україні.
Наразі вони прописані у проекті концептуальних засад “Сучасна професійна освіта”,
який 22 травня 2018 р. схвалила колегія МОН. Документ стане основою концепції
професійно-технічної освіти. “Якісна професійна освіта можлива за умови, коли є сучасне
обладнання, інноваційний педагог та кваліфікований майстер. Тривалий час інвестиції у
профтехосвіту були обмеженими, що й призвело до зниження престижу цього напряму
серед українців. Однак вже сьогодні ми маємо ствердити думку, що здобуття професійнотехнічної освіти - не форма соціального захисту, а реальна економічна інвестиція в
особистість”, - зазначив заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей.
Професійна освіта також потребує популяризації серед вступників, адже в Україні зараз
лише близько 14% випускників шкіл здобувають професійну освіту, а решта орієнтується
на отримання вищої. До прикладу, в середньому в Європі 40% випускників закладів
середньої освіти отримують професійну освіту, а в Чехії, Хорватії, Австрії та Фінляндії цей
відсоток сягає 70% та більше. Для створення нового іміджу профосвіти, а також
підвищення кваліфікації робітників у кожному регіоні планують відкрити
Багатофункціональні центри професійної досконалості. …
Читати повністю >>>

Читайте також: Визначено, де цього
року відкриють 50 НПЦ >>>

За матеріалами прес-служби МОН України
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

