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Приватизація по-новому: чергові зміни,
чергові ризики
22.06.2018

Незабаром суспільство матиме повне право запитати про перші
результати і порівняти їх із численними обіцянками про чесну, прозору і
конкурентну приватизацію.

Для постреволюційної влади приватизація завжди була серед найголовніших
пріоритетів дій уряду: перелік об'єктів на продаж, затверджений у 2015 р., включав майже
350 підприємств, у тому числі понад 300 підприємств, що могли бути приватизовані без
внесення змін до закону про перелік заборонених до приватизації. Імітація активної
діяльності із підготовкою цих об'єктів до приватизації тривала понад три роки: до
відповідної постанови Кабінету міністрів 13 разів вносилися зміни, її дію подовжували на
2016-м, а потім і на 2017 р. Проте за фактом за три роки сумарні плани по бюджетних
надходженнях від приватизації було виконано лише на 7%, продано лічені одиниці великих
об'єктів, зокрема, тільки одне підприємство, що має стратегічне значення, та й то без
залучення приватного інвестора, - покупцем 99,5% ПрАТ "Івано-Франківський
локомотиворемонтний завод" стала Івано-Франківська міська рада. Необхідність
пришвидшити приватизацію, незважаючи на війну і низьку інвестиційну привабливість
українських компаній, апологетами приватизації пояснюється просто: державні
підприємства вкрай неефективні, пронизані корупцією і використовуються в
меркантильних інтересах політиків. Усе це правда. Але ж усі керівники вітчизняних
держкомпаній призначаються за рішенням/погодженням самого уряду, Фонду держмайна
або міністерств. То хто ж, як не правляча коаліція, винен у постійних крадіжках і
неефективному управлінні держвласністю, якщо в інших країнах світу держсектор не лише
конкурентоспроможний, а подекуди і більш ефективний за приватний?
Штучними і нещирими є заяви політиків, що затримки приватизації зумовлені
недосконалістю законодавчої бази (за якою "Криворіжсталь" продали за 4,8 млрд дол.),
непередачею органами управління-міністерствами об'єктів в управління Фонду держмайна
або затягуванням передприватизаційної підготовки підприємств. Хто, як не уряд, є вищим
органом у системі органів виконавчої влади і має всі повноваження забезпечити виконавчу
дисципліну. Але справжньою причиною зупинки приватизації в Україні завжди була
відсутність політичної волі через тіньовий розподіл фінансових потоків держкомпаній і
небажання політично-олігархічної команди конкурувати за об'єкти приватизації на
відкритих торгах із всесвітньо відомими компаніями. І цього року владній еліті доведеться,
як еквілібристу, балансувати між вимогами міжнародних донорів розібратися з
корумпованим держсектором і небажанням втратити свій нелегальний дохід. Фонд
держмайна вже перезатвердив перелік підприємств малої приватизації, до якого увійшло
більш як 700 об'єктів. Від їх продажу через систему ProZorro, що має розпочатися вже в
першій половині липня, Мінекономрозвитку прогнозує надходження у сумі 3 млрд грн.
Фонд держмайна сподівається акумулювати майже вдвічі менше - 1,5–1,7 млрд грн. У будьякому разі результат залежатиме від попиту та конкуренції покупців. Офіційний старт дали
і великій приватизації: розпорядженням уряду №358-р від 10 травня затверджено перелік
із 23 таких об'єктів на 2018 р. Це аж ніяк не нові лоти, всі ці об'єкти вже по кілька разів
виставлялись або не один рік готувалися до продажу. До 1 липня Фонд держмайна обіцяє
оголосити конкурси з відбору радників. Проведення аукціонів очікується не раніше другої
половини осені (див. рис.). Характерно, що урядовці ще до початку реальних продажів
скептично оцінюють перспективи виконання передбачених законом про держбюджет
планів з акумуляції 21,3 млрд грн від приватизації. Зокрема, в.о. міністра фінансів вважає,
що надходження хоча б половини цієї суми буде суттєвим результатом.
Першим кейсом великої приватизації напевне стане ПАТ "Центренерго" - друга за
потужністю та єдина державна енерготеплогенеруюча компанія. Її частка в енергосистемі
України - 4–5%, а серед усієї теплогенерації - 14–20%. До складу "Центренерго" входять три
тепловi електростанцiї - Трипiльська, Змiївська та Вуглегiрська. Остання ТЕС розташована у
зоні збройного конфлікту на Сході України (безпосередньо на лінії зіткнення у місті
Світлодарську), що об'єктивно зменшує привабливість компанії для західного капіталу.
Негативно впливає на роботу компанії припинення з лютого 2017 р. постачання вугілля
вітчизняного виробництва та заміна його на імпортні аналоги (в основному походженням
із США). Кабінет міністрів визначив радника з підготовки "Центренерго" до приватизації
ще 21 лютого ц.р. - це польський представник компанії Ernst& Young, і постановив
здійснити оплату його послуг в обсязі 3 млн дол. із держбюджету. Хоча для стимулювання
кращого фінансового результату приватизації необхідно було встановити винагороду
раднику не у фіксованій сумі, а у відсотках від суми продажу. Це відповідало б і світовій
практиці, і державним інтересам щодо максимізації ціни об'єкта. Але складається враження,
що нинішній уряд більше зацікавлений у прихильності західних партнерів, а не власного
народу. Загалом у переліку об'єктів великої приватизації майже половина - це підприємства
паливно-енергетичного комплексу. Крім "Центренерго", на продаж виставлені п'ять
обленерго, чотири теплоелектроцентралі, вугільна компанія. Високий рівень державного
регулювання енергетичного ринку, відсутність конкуренції, встановлення НКРЕКП тарифів
на електричну, теплову енергію та гарячу воду, а також вплив на цей процес соціальнополітичних факторів призводить до по суті ручного управління дохідністю всіх обленерго
та ТЕЦ, що ставить у вигідніше становище вітчизняних претендентів на їх купівлю.
Типовими проблемами ТЕЦ є вкрай скрутний фінансовий стан, зношеність обладнання та
величезні борги. Тому важко повірити у прихід у наші енергореалії не кіпрського чи
віргінського, а справжнього західного інвестора. Експортна орієнтація збуту майже 90%
продукції ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" та достатньо стабільний фінансовий
стан є факторами, що можуть стимулювати конкуренцію покупців та участь у приватизації
міжнародних інвесторів. Завданням радника та Фонду держмайна при підготовці ОГХК до
приватизації вбачається врахування специфічності ринків титаново-цирконiєвих руд, ціни
на які формуються не на біржових торгах, а індивідуальними угодами між покупцямипродавцями. Обидва основні комбінати компанії (Іршанський ГЗК і Вiльногiрський ГМК)
виконують важливу соціальну роль і є містоутворюючими підприємствами. Новий закон не
передбачає будь-якої участі профспілок або місцевої влади у виробленні умов приватизації,
отже, викликом буде належне постприватизаційне існування багатьох соціальних об'єктів,
які забезпечують культурний і спортивний розвиток працівників і жителів відповідних
регіонів Житомирщини та Дніпропетровщини.

БУД

ІТ

ФІН

КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ
ТОРГ

В2С

В2В

Виставлення на продаж уже вчетверте Одеського припортового заводу разом із
комплексом перевалки - кінцевою точкою магістрального аміакопроводу ТольяттіГорлівка-Одеса суперечить двом законам України - про приватизацію та про
трубопровідний транспорт. Хоча наші чиновники "викрутили" закон так, що за їх
висновком магістральним трубопроводом є виключно "труба в землі" без кінцевого
комплексу перевантаження аміаку із цієї труби. Але ж не треба бути фахівцем, щоб
зрозуміти просту істину: труба без крана-вентиля, який регулює вхід/вихід із цієї труби, є
резервуаром або металобрухтом, але аж ніяк не об'єктом транспорту. Нинішній стан ОПЗ колишньої "голубої фішки" української промисловості - значно погіршився. В останні роки
роботу заводу організовано за давальницькою схемою, а 30 квітня ц.р. підприємство знову
зупинене. Багаторічне невирішення проблеми газозабезпечення (газ становить 70–90%
собівартості продукції підприємства) разом із тривалим спадом світових цін на аміак і
карбамід призвело до перманентних зупинок виробництва і накопичення величезних
боргів: кредиторська заборгованість та інші короткострокові зобов'язання ОПЗ
перевищують уже майже вдвічі балансову вартість активів та у вісім разів - річний дохід від
реалізації. Озвучена місяць тому нова стартова ціна підприємства (54 млн дол.) хоч і є
вдесятеро (!) меншою за реально запропоновану суму на проведеному у 2009 р. конкурсі,
проте напевне не призведе до участі у приватизації провідних хімічних корпорацій світу.
Для їх залучення потрібно, по-перше, передбачити передачу комплексу перевалки аміаку не
у приватну власність, а в управління, а також детально регламентувати умови такої
передачі. По-друге, необхідно очистити завод від підтверджених Стокгольмським
арбітражем токсичних боргів підприємства ($193 млн без постійно зростаючих штрафних
санкцій за поставлений у 2013 р. за напівкримінальною схемою газ) перед Ostchem Holding
Limited, що входить у Group DF Д.Фірташа. Адже жоден законослухняний бізнес, що поважає
себе, уникатиме ділових відносин із особою, яку злочинцем вважає американське ФБР.
Продовження ігнорування цих проблем гарантовано призведе до перемоги на аукціоні
якогось вітчизняного олігарха за демпінговою ціною. Приватизація 51% ТОВ "Запорізький
титано-магнієвий комбінат" - єдиного в Україні та Європі виробника стратегічного для
оборонно-промислового комплексу металевого губчастого титану, до завершення
розслідування махінацій режиму Януковича, за якими повністю державне підприємство у
2012 р. було перетворено на ТОВ із часткою 49% структур Д.Фірташа, може бути операцією
з легалізації тієї кримінальної схеми. Тим більше що аукціон з приватизації частки в ТОВ
неможливий в принципі, адже пріоритетне право її купівлі належить іншим учасникам
товариства. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає розірвання договору між
Фондом держмайна та Tolexis Trading Limited про створення ТОВ "ЗТМК" та спрямувала до
суду кримінальне провадження проти директора цього підприємства за зловживання
службовим становищем і нецільову розтрату так званих інвестицій у сумі $110 млн. Ці
кошти не були спрямовані на цілі, зазначені у договорі про створення товариства, а завдяки
призначенню наближеного до інвестора менеджменту більшою мірою пішли на погашення
заборгованостей перед афілійованими кредиторами. Незважаючи на кримінальні
провадження за розтрату півмільярда гривень, а також вимоги САП і парламентської
контрольної комісії щодо звільнення директора ТОВ "ЗТМК", він навіть не відсторонений
від роботи і до цього часу залишається на посаді. Хоча вже було проведено кілька загальних
зборів учасників товариства. Різні стадії банкрутства, поганий фінансово-господарський
стан, специфічність і подекуди кримінальний характер схем виникнення боргів на багатьох
інших об'єктах великої приватизації не дають підстав сподіватися на успішну та ефективну
їх приватизацію й участь в аукціонах західних інвесторів. Хоча інвестиції в модернізацію їм
необхідні найбільше. Зокрема, непокритий збиток минулих років у ВАТ "Орiана", НАК
"Украгролізинг", ПАТ "Сумихімпром" перевищує балансову вартість їх активів, у "Оріани",
"Украгролізингу" - майже вдвічі. Короткострокова заборгованість перевищує річну виручку
від реалізації в усіх ТЕЦ, "Азовмашу", "Оріани", а у вугільної компанії "Краснолиманська" - у
майже дев'ять разів. ПАТ "Сумихімпром" через величезні борги з серпня 2017 р. виробляє
двоокис титану за давальницькою схемою і не має можливості нормально завантажити
потужності з виробництва фосфатних міндобрив. У загальному обсязі виробництва частка
стратегічного для аерокосмічної галузі двоокису титану становить 77,5%, при цьому 60%
було реалізовано на експорт. Пропозицію Фонду держмайна спробувати приватизувати
підприємство за старим законом при стартовій ціні 250 млн грн було проігноровано
урядом. Отже, витрати держави на проведення оцінки були викинуті на смітник, і тепер
доведеться знову витрачати державні кошти на оплату послуг радника. Більшість дочірніх
компаній НАК "Украгролізинг", яка була сформована шляхом передачі до статутного фонду
пакетів акцій 27 сільськогосподарських машинно-технологічних станцій в усіх регіонах
України, не ведуть господарської діяльності i перебувають у стадії ліквідації. Аналогічна
ситуація склалась і на ВАТ "Орiана", до складу якої входить Калійний завод та інші філії.
Фактично підприємство отримує тільки доходи від оренди нерухомого майна. Відсутність
адекватної реакції менеджменту на падіння споживчого та промислового попиту,
просідання світових сировинних ринків, близькість виробничих потужностей до зони
бойових дій ООС, розрив господарських зв'язків із Росією та Казахстаном призвели до
припинення господарської діяльності і на ПАТ "Азовмаш", що володіє корпоративними
правами групи машинобудівних підприємств Приазов'я - "Азовзагальмашу",
Маріупольського заводу важкого машинобудування, Маріупольського термічного заводу та
Головного спеціалізованого конструкторсько-технологічного інституту. До списку великої
приватизації-2018 потрапили і об'єкти, які щорічно несуть для держави золоті яйця. Так,
ПАТ "Турбоатом" забезпечує близько 10% потреби світового ринку в турбінах для атомних
електростанцій, що робить підприємство четвертим за розміром виробником турбін у світі,
а його продукцію - відомою у понад 45 країнах світу. З 261 корпоративного підприємства з
контрольним пакетом акцій (часток), що належить державі, найбільше дивідендів до
держбюджету у 2017 році - 400 млн грн (або 43% усіх дивідендів) - перерахував саме
"Турбоатом". Конкуренцію на приватизаційних аукціонах можна спрогнозувати і у разі
виставлення на продаж "Електроважмашу" (виробляє електрообладнання для залізничного
та міського транспорту, турбо- та гідрогенератори, успішно модернізує обладнання ГЕС і
ГАЕС, у тому числі на кошти ЄБРР), "Індару" (єдиний в Україні завод із повним
технологічним циклом виробництва препаратів інсуліну), "Президент-готелю" (сучасний
готель на 374 номери та 1500 кв. м конференц-залів у самому центрі столиці). Відмінність у
підходах до визначення стартової ціни між новим і старим законом проявила справжні
наміри організаторів приватизації - грати на пониження. …
Читати повністю >>>
За матеріалами dt.ua

© Павло Фролов, консультант апарату ВРУ

 КЕРІВНИЦТВО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ (СПІКЕР)

Ми робимо Парламент відкритим і прозорим для
кожного громадянина

НА ПОЧАТОК

:: ВЛАДА
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
СУДОВА СИСТЕМА
НОВИНИ РЕГІОНІВ
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

05.02.2018

Відкриваючи церемонію урочистого підписання Стратегії
електронного парламентаризму на 2018-2020 роки, Голова Верховної
Ради України Андрій Парубій наголосив:
А.ПАРУБІЙ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

 ЗАСІДАННЯ ПАРЛАМЕНТУ

19.06.2018



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
20.06.2018



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
21.06.2018




Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
22.06.2018




Година запитань до Уряду (відео). докладніше
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
03.07.2018




Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
04.07.2018



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
05.07.2018




Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
06.07.2018




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

 РОБОТА В КОМІТЕТАХ. ТИМЧАСОВІ КОМІСІЇ

18.06.2017


Голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій
Кожем’якін взяв участь у П’ятій зустрічі парламентсько-громадської платформи
"Правоохоронні органи: компетенції, розмежування повноважень і синергія". докладніше
19.06.2018



Представники Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування взяли участь у Дні місцевої демократії в рамках ХІV
Українського муніципального форуму. докладніше
20.06.2018







Комітет з питань промислової політики та підприємництва дав оцінку роботі
Держенергоефективності та Мінекономрозвитку щодо впровадження профільних законів.
докладніше
Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та
відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини. докладніше
Заступник голови Комітету з питань європейської інтеграції М.Іонова взяла участь у
Пленарному засіданні Конференції комітетів з європейських справ національних
парламентів держав-членів ЄС (COSAC). докладніше

«Ми робимо Парламент відкритим і прозорим для кожного громадянина. Мені
приємно відзначити, що Громадський рух ЧЕСНО, проаналізувавши показники сайтів
парламентів 193 країн світу, визнав, що сайт Верховної Ради України, посідає перше місце
за кількістю відвідувачів. На парламентський сайт України щомісяця заходить майже 3 млн.
відвідувачів, які переглядають сайт понад 7 млн. 800 тис. разів. Цікава статистика, що
переважно це жінки». Голова Верховної Ради України нагадав присутнім, що 21 листопада
2017 року підписав Комунікаційну стратегія Верховної Ради України на 2017-2021 роки.
«Цей документ є результатом роботи стратегічних сесій за участю політиків, експертів,
співробітників Апарату Верховної Ради та представників громадськості, було підготовлено
у рамках виконання Плану дій з реалізації Декларації відкритості парламенту за сприяння
проекту Європейського Союзу, Верховної Ради України та ПРООН «Рада за Європу»», –
підкреслив він. А.Парубій наголосив: «сьогодні ми продовжуємо шлях. Сучасні
інформаційно-комунікаційні технології все активніше використовуються національними
парламентами для якісного виконання свої представницьких, законодавчих і контрольних
функцій, для налагодження і підтримки комунікацій із громадянами». На думку Голови
Верховної Ради, однією з найбільш важливих та перспективних складових електронної
демократії є електронний (цифровий) парламент. Для створення цифрового парламенту
необхідна Стратегія. «Ми її нарешті маємо: вона розроблена на основі аналізу сучасного
стану впровадження інструментів електронного парламенту і визначає візію, місію, мету,
цілі, базові принципи подальшого розвитку електронного парламентаризму України», зазначив А.Парубій. Нагадаємо, 25 червня відбулося підписання Меморандуму про
взаєморозуміння між Апаратом Верховної Ради України, Німецьким товариством
міжнародного співробітництва Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH та Вестмінстерською фундацією за демократію щодо продовження співробітництва
над втіленням Програми «Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді
України». Відкриваючи захід, Перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради Петро
Боднар наголосив, що дуже радий можливості перепідписати Меморандум та подовжити
співробітництво з «Офісом з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді
України». П. Боднар зазначив, що у 2016 році у Парламенті працювала Місія Пета Кокса,
результатом роботи якої стала Дорожня карта із запровадження реформ у Парламенті: «І
ми вітаємо інтеграцію діяльності Офісу у стінах Парламенту. Ми дуже цінуємо підтримку
зовні, раді можливості переймати найкращий досвід розвинутих країн». За словами
Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради, на сьогоднішній день велика увага
приділяється створенню в Апараті Дослідницької служби. «І ми налаштовані на спільну
роботу в цьому напрямку разом з Офісом та сподіваємося , що у майбутньою Офіс зможе
бути частиною цієї служби», - сказав він і додав: «За два роки ми маємо багато позитивних
відгуків щодо діяльності Офісу». П.Боднар висловив сподівання, що в подальшому
співпраця лише посилюватиметься і зростатиме.
Читати повністю >>>

Читайте також: Розпорядження про запуск
Стратегії електронного парламентаризму ВРУ >>>

За матеріалами Інформаційного управління Апарату ВРУ
----------------- ® -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

21.06.2018


Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування підписав Меморандум про співпрацю з проектом Німецького товариства
міжнародного співробітництва (GIZ) «Реформа управління на сході України ІІ».
докладніше
22.06.2018



Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч з Директором
Департаменту двосторонніх відносин Міністерства закордонних справ та торгівлі
Австралії Девідом Льюїсом та Надзвичайним і Повноважним Послом Австралії в Україні
Меліссою О`Рурк. докладніше
23.06.2018





Комітет розглянув висновок Рахункової палати про стан виконання закону про
Державний бюджет на 2018 рік у першому кварталі та інформацію щодо виконання
держбюджету у поточному році. докладніше
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує прийняти за
основу проект Закону про основні засади державної аграрної політики та державної
політики сільського розвитку. докладніше
05.07.2018





Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування підписав Меморандум про співпрацю з Асоціацією органів місцевого
самоврядування "Асоціація об’єднаних територіальних громад". докладніше
Голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування Сергій Власенко взяв участь у консультаційній зустрічі щодо
законодавчого врегулювання питання дотримання законності в діяльності органів
місцевого самоврядування. докладніше

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

06.07.2018




Результати опитування щодо процесу приєднання до вже утворених об’єднаних
територіальних громад презентовано на засіданні Комітету з питань державного
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. докладніше
Голова Комітету з прав людини Григорій Немиря взяв участь у четвертій зустрічі
Національної платформи "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію" на тему: "Перехідне
правосуддя, демілітаризація, сталий мир: досвід Колумбії для України". докладніше

2

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

Бібліотека-архів цифрових документів!
На сьогодні ми зібрали для Вас десятки файлівпублікацій: звіти та доповіді органів влади,
організацій, тощо; аналітичні матеріали та
огляди ринків різноманітних компаній;та
багато іншого.
Замовити каталог для ознайомлення, можна
зв’язавшись з нами зручним для Вас способом:
Анатолій МАРУЩАК, менеджер проекту
maruschuk.a@gmail.com || 096-158-13-61 || Київ,
Контрактова пл.

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

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 ПРЕЗИДЕНТ

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

Прем’єрр під час звіту: 2017 рік став роком відкриття
нових можливостей в більшості сфер

Ми впроваджуємо інноваційні методи
самоврядування – Президент
18.06.2018

20.06.2018

Під час відкриття XIV Українського муніципального форуму,
Президент Петро Порошенко наголосив, що в державі зараз активно
впроваджуються інноваційні методи управління і розширення
впливу людей на органи влади та місцевого самоврядування.

Минулий рік був непростим для держави й громадян, але він
став роком відкриття нових можливостей в більшості сфер і заклав
основу сталого зростання, яке спостерігаємо і підтримуємо сьогодні.
Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
П.ПОРОШЕНКО

В.ГРОЙСМАН

«На Київщині щойно запустили систему uvaga.ua. Це – програмний інструмент,
інтерактивна карта з точною локалізацією проблеми та чітким визначенням конкретної
посадової особи, яка відповідає за її вирішення» - навів приклад Глава держави. «Не треба
чекати, не треба давати роки на вирішення. Одразу, миттєво. Ми знаємо де точка проблеми,
перевірили, спільно об’єдналися і цю проблему вирішили. Кожен громадянин зі свого
мобільного телефону практично в один дотик отримає можливість повідомити про
актуальну проблему. І не тільки повідомити, а ще й зможе відстежувати динаміку її
вирішення, розуміючи хто персонально відповідає за її вирішення», - зазначив Петро
Порошенко. Глава держави подякував Королівству Норвегії в особі Надзвичайного і
Повноважного Посла цієї країни Уле Тер’є Хорпестада за допомогу в організації XIV
Українського муніципального форуму та постійну підтримку реформи децентралізації в
Україні. «Я хочу висловити слова подяки Уряду Норвегії, Главі держави, посольству за
окрему і вагому підтримку президентської програми децентралізації», - сказав Порошенко.
Відзначимо, Президент наголошує, що децентралізація є однією з найрезультативніших
реформ з тих, що були проведені в країні останнім часом. «Децентралізація – це є моє
дітище, і я наполегливо працюватиму над цим проектом рівно стільки, скільки мені
відміряє бути при владі український народ», - сказав Президент …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Глава Уряду під час презентації звіту роботи Уряду України за 2017 рік в Комітеті
Верховної Ради України з питань економічної політики наголосив, що звіт був переданий
Парламенту ще в лютому поточного року – як того вимагає законодавство. Втім, ключова
ідея сьогоднішньої презентації – показати, яким є і має бути результат спільної роботи
Уряду та Парламенту. «Уряд повністю сконцентрований на виконанні програмних завдань.
Ситуація у нас непроста. Але я все зроблю для того, аби ситуація була стабільною. Нам
треба дивитися людям в очі, а для цього працювати головою і з чистим серцем. Все
непросто, але здолає дорогу той, хто іде», - сказав Володимир Гройсман. Він нагадав, що
минулого року економіка закріпила позитивну динаміку зростання. Це дало змогу
вистроїти стратегічні напрямки роботи і сформувати плани, реалізація яких стала
можливою за рахунок економічного росту. «У 2017 році ми почали зміни якості стандартів
життя виключно спираючись на можливості економіки. Ріст має бути відчутний в житті
кожного громадянина. Тож минулого року ми відкрили шлях до позитивних змін», - сказав
Володимир Гройсман. Серед ключових соціальних перетворень Глава Уряду назвав зміни у
пенсійній системі, які дозволили збільшити пенсії для 9 млн пенсіонерів, зміни в системі
освіти і зміни в системі охорони здоров’я, які стали запорукою зміни всієї парадигми
відносин лікар-пацієнт. Вже 9 млн українців уклали контракти зі своїм лікарями. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Двері НАТО для України відкриті і нам з вами треба наполегливо
працювати над проведенням реформ

Глава Уряду ініціює створення Високої групи
оцінки реформ в Україні

26.06.2018

Президент Петро Порошенко наголосив, що не існує країн в світі, які
би проводили такі широкомасштабні реформи в умовах війни, як це робить
Україна. Про це повідомляє прес-служба Глави держави.
«Перше і надважливе – це реформа сектору оборони і безпеки, створення потужної
української армії», - зауважив Президент під час урочистостей з нагоди випуску магістрів
Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Він додав, що українські Збройні Сили входять в десятку найбільш ефективних
армій Європи і займають перше місце серед країн не членів НАТО. «Це наша з вами заслуга. І
ми переводимо весь сектор оборони і безпеки під стандарти НАТО», - наголосив Президент,
нагадавши, що на минулому тижні парламент ухвалив його Закон про національну безпеку.
Глава держави подякував депутатам за підтримку. «Це кардинальна, стратегічна зміна
сектору оборони і безпеки. Ми поставили на порядок денний повну взаємосумісність –
interoperability Це в той час, коли чотири роки тому вимовити це слово ніхто не міг. А на
сьогодні стоять у порядку денному вже конкретні кроки імплементації. Збільшується
цивільний контроль за сектором оборони і безпеки. Збільшується прозорість фінансування,
але головне – збільшується ефективність дій сектору оборони і безпеки, підвищується
довіра до нас з боку наших партнерів», - зазначив він. «І ми стверджуємо, що двері НАТО для
України відкриті і нам з вами треба наполегливо працювати над проведенням реформ», підкреслив він. Відзначимо, Президент коментуючи ухвалення Закону про нацбезпеку
сказав, що це вагомий крок на шляху України до членства в НАТО. «Цей Закон – вагомий
крок на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. Це наш стратегічний курс і
найближчим часом маю намір закріпити його в Конституції», - заявляє Президент. Глава
держави привітав українців з прийняттям Закону «Про національну безпеку України». «За
чотири роки практично з нуля ми створили одну із найкращих армій Європи, яка міцно
тримає оборону на Сході України і всього континенту», - сказав Петро Порошенко. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Ключові слова для мене – це економічна свобода – Президент
на зустрічі з представниками бізнесу
04.07.2018

Президент запросив представників реального бізнесу до активної
участі в опрацюванні найближчих реформаторських кроків, які ним
ініційовані в рамках «Акту економічної модернізації України 2018-2019».
Про це Глава держави сказав під час участі у зустрічі з бізнес асоціаціями та бізнес
спільнотою. На переконання Президента, ці кроки мають забезпечити подальший прогрес
економічних реформ і призвести до ще більшої економічної свободи в Україні при умові
спільної та ефективної роботи з представниками бізнес середовища. Глава держави
подякував присутнім представникам бізнесу за відверту та продуктивну розмову. «У мене
до вас прохання – не мовчіть. Це й є той діалог, який конче потрібен країні. Ми маємо чітко
розробити програму наших подальших дій на наступні півроку: що саме ми маємо зробити, і
що є пріоритетом», - сказав Петро Порошенко. «Ключові слова для мене – це економічна
свобода, свобода бізнесу. Далі – перемагає той, хто має вищу конкурентоздатність. Я
запропонував проект «Акту економічної модернізації України на 2018-2019 роки». Я прошу
доповніть його. Але ми маємо зробити чіткі орієнтири що нам треба зробити, щоб
забезпечити продовження змін в країні», - наголосив Президент. Він підкреслив, що йому
потрібна допомога для проведення таких змін, як це стало можливим під час розробки та
ухвалення Закону «Про валюту та валютні операції» та підготовки законопроекту «Про
податок на виведений капітал», який Глава держави подав на розгляд до Верховної Ради
України. Серед заявлених Президентом кроків подальшої економічної лібералізації йшлося
про подальшу лібералізацію валютного регулювання в рамках імплементації Закону «Про
валюту та валютні операції», заміни податку на прибуток податком на виведений капітал,
посилення відповідальності посадових осіб державних органів за складання незаконних
актів перевірок, створення єдиного аналітичного органу розслідувань економічних
злочинів, створення прозорих механізмів спільного митного оформлення в тісній
координації з країнами-партнерами України. Нагадаємо, під час зустрічі з представниками
бізнес асоціацій та бізнес спільнот Президент Петро Порошенко підписав подання до
Верховної Ради про розгляд законопроекту про податок на виведений капітал. Президент
підкреслив, що «цей законопроект не має і не буде входити в жодні протиріччя з
Міжнародним валютним фондом». За його словами, документ вступить в дію лише тоді,
коли в бюджеті будуть передбачені відповідні компенсатори: «Бо ми маємо нести
відповідальність, що пріоритетні видатки бюджету – маються на увазі видатки на оборону,
на соціальні сферу – будуть гарантовано профінансовані». «Ми маємо на сьогодні дуже
чітко обрахувати реальні втрати. І ця робота вже почалася. Я бачу конструктивні
результати. І в тексті законопроекту має бути однозначна норма, що він вступає в силу
після голосування відповідних компенсаторів», - підкреслив Президент. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Прем’єр-міністр ініціює створення невеликої групи Високого рівня,
куди б увійшли представники урядів та експертного середовища, для оцінки
програми реформ і інструментів змін в Україні.
«Ми країна пострадянського простору, яка забезпечила чіткий фокус змін і
пріоритетів. Ми почали народження нової європейської держави. Всього за три роки. Я
хотів би швидше і якісніше, але не все залежить від мене. Все залежить від наших
об’єднаних зусиль», - сказав Володимир Гройсман, звертаючись до делегатів Другої
конференції з питань реформ в Україні. Він наголосив, що реформи йдуть в усіх сферах – від
війська і соціального блоку до змін в державному управлінні і управлінні державними
активами. «Маю надію, що невдовзі буде створена група, з якою ми визначимо – що маємо
сьогодні, що буде через рік і як побудувати довгострокову стратегію успіху. Ми можемо
забезпечити спільний успіх. Для цього треба реальні зусилля – не тільки у виступах, а й у
діях», - наголосив Прем’єр-міністр. За його словами, Уряд України сьогодні вмотивований і
заохочений – потенціалом і можливостями держави. «Тож хотів би заохотити партнерів, аби
ми конкретними об’єднаними зусиллями змогли пришвидшити процес реформ, - сказав
Володимир Гройсман. – Ми маємо перемогти. В тому числі, перемогти в боротьбі за
демократію. І тут Україна демонструє безпрецедентне лідерство». Відзначмо, Прем’єрміністр України під час Другої конференції з питань реформ в Україні, яка проходить 27
червня, у Копенгагені, скахав, що спіх України – це спільна справа всіх міжнародних
партнерів, яка враховує не тільки економічний аспект співпраці, а й безпековий. Глава
Уряду наголосив, що сьогодні горизонт планування й підтримки треба розширювати. Він
нагадав, що минулого року, у Лондоні, під час першої конференції Уряд України і
міжнародні партнери окреслили план з 5 реформ, з яких 4 вже активно запроваджуються.
Йдеться про реформу освіти, охорони здоров’я, пенсійної системи, про приватизацію.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Результативна співпраця Уряду й Парламенту дає можливість
приймати рішення на користь українців і України
06.07.2018

Результативна співпраця і консолідація зусиль Уряду і Парламенту в
підсумку дає можливість ухвалювати рішення, які дозволять підсилювати
країну і будуть стояти на захисті інтересів України та українців.
«На початку сесії ми вийшли, сформували пакет з 35 законопроектів авторства всіх
фракцій. Це правильний підхід, коли ми об’єднуємо кращі ініціативи. З 35 законів 9 вже
ухвалені. Треба пришвидшувати темп. Там правильні речі», - сказав Володимир Гройсман
під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді. Він звернув увагу, що наступний
тиждень пленарний, і є можливість і далі опрацювати важливі питання життєдіяльності
країни. Серед них – завершення формування Антикорупційного суду та подолання
контрабандних схем на кордоні. «Моє завдання – єдине. Я хочу консолідувати кошти в
бюджет, аби він став більшим, і ми могли віддати людям те, що їм належить. Боротьба за це
складна. Проти нас застосовують багато брудних інструментів. Але я не зупинюсь, буду йти
до перемоги в питаннях ліквідації будь-яких корупційних і тіньових схем», - сказав Глава
Уряду. Він наголосив, що розраховує на розуміння і підтримку Парламенту в цьому питанні.
«Я чесно говорю про свою позицію і потребую вашої підтримки й консолідації. І ми це
поборемо. Зараз потрібно об’єднатися і стояти на захисті інтересів українців і держави,
навколо справедливості, балансу і спільного ухвалення рішень, які будуть підсилювати
країну». Відзначимо, реформі державної служби в Україні – бути, і зараз вона виходить на
впровадження системних речей, серед яких чітке визначення сфер відповідальності
кожного органу влади, його керівника та відповідних директоратів. Про це сказав Прем’єрміністр України Володимир Гройсман під час спеціальної наради з питань подальшого
реформування системи державного управління. «Треба йти вперед, вдосконалювати певні
речі. Ми починаємо перезавантаження всієї державної служби в Україні. Звісно це не деньдва, і можуть бути помилки. Нам є над чим працювати, - сказав Володимир Гройсман. - Але
жодних відкатів назад. Ми робимо системні речі. Якщо зараз вибудувати рівень
відповідальності, викристалізувати його - це дасть в комплексі нову систему управління.
Реформі державної служби бути!». Глава Уряду наголосив, що сьогодні Україна перебуває на
тому етапі розвитку, коли радянська система управління ліквідується, а нова –
запроваджується і удосконалюється одночасно. І це може накладати дещо негативний
відбиток на перебіг реформи в контексті побоювання втратити керованість оперативними
процесами, нерозуміння, що являють собою нові директорати, і якою є зона їх
відповідальності. Так само, в процесі реформи виникає необхідність централізувати деякі
суто обслуговуючі і адміністративні функції. На думку Прем’єр-міністра, наразі найбільш
прийнятною моделлю державного управління є напрацьована модель роботи органів
місцевого самоуправління, де є центри прийняття рішень і виконавчі комітети. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

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

Читайте також: Вступне слово Прем’єра
на засіданні КМУ 04072018 р. >>>
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ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

СУДОВА СИСТЕМА

У ГУР МО України відбулася багатостороння зустріч
керівників воєнних розвідок регіону

Первыми с Антикоррупционным судом
столкнутся беглые олигархи

25.06.2018

В ГУР МОУ пройшов міжнародний форум “BLACK SEA INTELLIGENCE
FORUM” в якому взяли участь делегації експертів з міністерств оборони
восьми країн світу на чолі із представниками вищого керівництва.
Проведення форуму обумовлене значним погіршенням протягом останнього часу
світової та регіональної безпеки через агресивні дії Російської Федерації та необхідністю
пошуку шляхів врегулювання ситуації спільними зусиллями країн регіону та провідних
держав світу. Під час брифінгів, пленарних засідань та панельних дискусій заходу було
розглянуто існуючі та потенційні загрози регіональній та світовій безпеці за тематичними
напрямами. При цьому однією з найбільших загроз національній безпеці кожної із країн–
учасниць форуму та світовій безпеці в цілому було визначено агресивні дії Російської
Федерації, зокрема нарощування угруповань російських військ поблизу кордонів України
та в тимчасово окупованому Криму, а також ескалація напруження російською стороною у
Чорному та Азовському морях. У ході заходу активно використовувався метод підготовки
спільних доповідей від декількох сторін. Крім того, керівники делегацій провели низку
двосторонніх та багатосторонніх зустрічей високого рівня. Участь у роботі форуму взяли
Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак, начальник ГУР МО
України генерал-лейтенант Василь Бурба та представники керівництва Генерального
штабу ЗС України. Детально проаналізувавши здобуту країнами-учасницями розвідувальну
інформацію щодо стану та тенденцій поширення існуючих та потенційних загроз, учасники
заходу визначили практичні заходи протидії експансії російської агресії у регіоні та світі.
Читати повністю >>>
За матеріалами ГУР МО України
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Президент Петр Порошенко заявил, что олигархи-беглецы станут
первыми, кем займется Антикоррупционный суд. Об этом он написал в
статье для американского издания The Washington Post.
"В конце концов, олигархи, живущие в роскошной ссылке в Западной Европе, будут
первыми, кто может столкнуться с Антикоррупционным судом", - заявил Порошенко. Он
также пообещал, что его целью является борьба с коррупцией в Украине. Порошенко
заявил, что заданием власти станет то, чтобы Антикоррупционный суд заработал как
можно быстрее. "Иностранные эксперты увидят, что выбор профессиональных судей
пройдет в открытый и прозрачный способ, и кандидаты пройдут строгие тесты", - пишет
Порошенко. "Суд начнет свою работу, помогая закрыть все оставшиеся коррупционные
схемы, которые все еще действуют в Украине, и привлечет виновных к ответственности", обещает Порошенко. Порошенко заявил, что система не будет работать, если европейские
партнеры Украины не будут обеспечивать "высокого уровня усилий в отношении потоков
капитала из Украины и больше не будут предоставлять убежища должностным лицам и
олигархам, стремящимся уклониться от правосудия в судах Украины". Закон "О Высшем
антикоррупционном суде"вступил в силу 14 июня 2018 г. Закон принят Верховной Радой 7
июня и подписан Порошенко 11 июня. Документ был опубликован в парламентской газете
"Голос Украины" в номере за 13 июня. В конце апреля первый замглавы МВФ Дэвид Липтон
напомнил, что для проведения очередного пересмотра программы сотрудничества с МВФ
власти Украины должны обеспечить создание Антикоррупционного суда…
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

 ДБРУ

Электронный суд: что это такое и как это
будет работать в Украине?
02.07.2018

Держбюро розслідувань візьметься за незаконне
збагачення силовиків
03.07.2018

Державне бюро розслідувань з вересня 2018 р. досліджуватиме факти
незаконного збагачення серед правоохоронців. Про це повідомив Директор
Державного бюро розслідувань Роман Труба.
"З початком роботи ДБР розслідуватиме факти незаконного збагачення працівників
правоохоронних органів", - сказав Труба у своєму виступі під час круглого столу
"Криміналізація незаконного збагачення - виклики та перспективи". За його словами, за
весь час є лише кілька десятків судових вироків за категорією справ про незаконне
збагачення, хоча стаття 368-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає
встановлення відповідальності за незаконне збагачення, була внесена в 2011 році. На думку
Труби, причини полягають у відсутності методик зібрання доказової бази, небажанні
розслідувати факти щодо своїх колег, якщо йде мова про працівників правоохоронної
системи, та у відсутності системних перевірок декларацій з боку уповноважених органів.
Він також підкреслив, що незаконне збагачення – це результат іншого скоєного злочину:
вимагання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем тощо. "Уже з
вересня цього року ми будемо розслідувати такі злочини, і для нас принципово, щоб вони
завершувалися вироками в судах", – додав директор ДБР.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Уже сейчас для жителей некоторых городов доступна система
Электронный суд, позволяющая подать иск в режиме онлайн. EtCetera
разбирался, как именно это работает.
В Украине в тестовом режиме стартовала работа Единой судебной информационнотелекоммуникационной системы (ЕСИТС) – системы «Электронный суд». Подобные
системы работают во многих странах мира, однако в Украине долгое время не хватало
финансирования, чтобы запустить этот проект. В июне тестировать систему начали в 18
судах Киева, Одессы и Винницы. Система позволяет подавать иски онлайн, получать
решения в электронном виде, а также обмениваться документами с участниками процесса.
Также украинцы получат возможность оплачивать судебный сбор через интернет,
отслеживать ход дела и даже получать уведомление в случае, если иск подали против них.
Ведение дел будет происходить в электронном виде. Это должно значительно ускорить
процесс правосудия. В случае апелляции новый судья будет получать доступ к материалам
дела немедленно. Все действия пользователь сможет осуществлять в электронном
кабинете. В этом же кабинете будет отражаться календарь судебных заседаний. Чтобы
воспользоваться услугами Электронного суда, необходимо получить цифровую подпись, а
также создать почтовый ящик по адресу mail.gov.ua. Чтобы иметь доступ к Электронному
суду, необходимо регистрироваться через электронную цифровую подпись (ЭЦП). Ее
необходимо привязать к профилю пользователя. ..
Читать полностью >>>
По материалам etcetera.media
НОВИНИ РЕГІОНІВ

 МВС (НПУ. НГУ. КОРД. УКРБЮРО ІНТЕРПОЛУ. ДСНСУ)

Правильный ракурс: Рейтинг комфортности
украинских городов

Арсен Аваков презентував послам країн G7
Стратегію деокупації Донбасу
06.07.2018

Міністр внутрішніх справ зустрівся з послами та дипломатами
країн «Великої сімки», де сторони обговорили Стратегію деокупації
Донбасу «Механізм малих кроків», розроблену МВС України.
«Стратегія деокупації Донбасу «Механізм малих кроків» – це інструмент взаємодії
всіх служб – Держприкордонслужби, ДСНС, Нацгвардії та Нацполіції. Як діяти, коли ми
будемо повертати під контроль свої території, як надавати нашим громадянам весь сервіс
та забезпечувати права. План передбачає залучення лише двох тисяч миротворців, які
будуть моніторити кордон та брати участь в окремих поліцейських місіях», - сказав Арсен
Аваков. Міністр наголосив, що в Стратегії йдеться не лише про повернення територій під
контроль України, але й проведення активної контрпропаганди та боротьбу за
прихильність людей. «Ми пропонуємо механізм «малих кроків», коли Україна першочергово
демонструє якість життя та повагу до людини на вже звільнених територіях. Це механізм
контрпропаганди, який також повинен працювати, це боротьба за розум тих людей, яких
задурила російська пропаганда. Реалізація такого плану можлива лише за підтримки
міжнародних партнерів та бажання самої України, а Росія-агресор повинна прийняти ці
правила», - сказав Арсен Аваков. Міністр внутрішніх справ заявив, що після деокупації
Донбасу необхідно буде внести зміни до законів України, в яких би йшлося про
«колабораціонізм» та «амністію». Ці норми не стосуватимуться тих, хто вбивав українських
військових та мирних жителів.
Читати повністю >>>
За матеріалами МВС України

25.06.2018

Если посмотреть презентационные ролики городов, бросается в
глаза, что большинство кадров сняты с воздуха. И это не странно.
Правильный ракурс позволяет показать всё красивее и масштабнее.
Фокус решил спуститься на землю и проанализировать, в каком городе жить лучше
всего. Результаты, мягко говоря, неутешительные. В нашей стране попросту нет идеального
города. Максимальный балл, который мог набрать каждый из 22 участников рейтинга, 100. Но тройка победителей даже близко не подобралась к этому значению. Город-призёр
набрал всего 67,1 балла. Причин такого результата множество - начиная от цен на
продукты, качества коммунальных услуг и заканчивая уровнем преступности. У каждого
города своя ахиллесова пята. Но одна из главных проблем всех украинских городов соотношение зарплат и цен на жильё. Получая среднюю зарплату, на скромную квартиру
придётся копить всю жизнь. При этом отказывая себе в нормальном отдыхе и отпусках. А
говорить об ипотеке в стране, где курс валюты зачастую зависит от количества оставшихся
до выборов месяцев, - бессмысленно. Возможно, поэтому тренинги для предпринимателей
и имеют такой успех. Ведь по большому счёту только человек, имеющий собственный
бизнес, способен купить жильё. …
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам focus.ua

Читайте также: Как живётся в четырёх
крупнейших оккупированных городах
Украины >>>

Доходи місцевих бюджетів за І півріччя
зросли на 24%

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

06.07.2018

Доходи місцевих бюджетів України за перше півріччя 2018 року
зросли на 23,8%. Про це у Facebook повідомив міністр регіонального
розвитку Геннадій Зубко.
“Доходи місцевих бюджетів України за перше півріччя 2018 р. зросли на 23,8%, або
на 20,7 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом 2017 р. Загальний обсяг власних
доходів на місцях склав 107,7 млрд грн”, - розповів Зубко. Місцеві бюджети отримали
податку на доходи фізичних осіб - 63,3 млрд грн, що більше за надходження січня-червеня
минулого року на 13,6 млрд грн (+27,3%), плати за землю - 12,6 млрд грн (+2,3%), єдиного
податку - 13,2 млрд грн (+28,4%). Зростання місцевих бюджетів порівняно з аналогічним
періодом 2017 р. відбулося у всіх регіонах України: від 223,2 млн грн - у Чернівецькій обл.,
до 1,6 млрд грн - у Харківській. Бюджет міста Києва зріс на 3,3 млрд грн. Найвищі темпи
зростання доходів відносно минулого року зафіксовано у Полтавській (+29,9%), Донецькій
(+28,0%), Тернопільській (+26,9%) обл. Станом на 1 червня ц.р. залишки коштів загального
фонду місцевих бюджетів на рахунках Казначейства склали 40,9 млрд грн, на депозитних
рахунках - 9,7 млрд грн. Нагадаємо, у І півріччі 2018 року до місцевих бюджетів надійшло на
22,7% більше платежів, що контролюються ДФС, ніж у відповідному періоді 2017 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

 ЄВРОПА
 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Президент України провів телефонну розмову
з Генеральним секретарем ООН
Представники країн ЄС та Уряду і Парламенту України обговорили
напрями поглиблення співпраці

19.06.2018

Президент України провів телефонну розмову з Генеральним
секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем. Про це
повідомляє прес-служба Глави української держави.
Президент поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі. Було
порушено питання щодо більш активного залучення ООН до врегулювання ситуації в
регіоні, зокрема шляхом розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН
на окупованому Донбасі. Окрему увагу приділено звільненню українських політичних
в’язнів, які незаконно утримуються в Росії. Президент довів також стурбованість у зв’язку з
критичним погіршенням ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент України провів телефонну розмову
з Генеральним секретарем НАТО
26.06.2018

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з
Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це повідомляє
прес-служба Глави української держави.
Президент висловив вдячність НАТО за послідовну та незмінну підтримку
суверенітету і територіальної цілісності України та солідарність у протидії російській
агресії. Петро Порошенко поінформував Генерального секретаря про розвиток подій на
Донбасі та наголосив на важливості розміщення на окупованій частині Донбасу
багатонаціональних миротворчих сил під мандатом ООН. Глава держави підкреслив, що
Україна продовжує реалізацію курсу євроатлантичної інтеграції та реформування сектору
безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО та із залученням практичної допомоги
Альянсу. У цьому зв'язку Генеральний секретар Альянсу привітав нещодавнє ухвалення
Закону України про національну безпеку. Сторони обговорили питання підготовки до
участі України в заходах у рамках Саміту НАТО у Брюсселі у липні 2018 року. Єнс
Столтенберг запросив Президента України взяти участь у засіданні Північноатлантичної
Ради НАТО на рівні глав держав та урядів, а також зустрічі високого рівня держав-учасниць
та країн-партнерів миротворчої місії «Рішуча підтримка» в Афганістані. Петро Порошенко
та Єнс Столтенберг закликали якомога швидше звільнити всіх українських заручників, які
утримуються у в’язницях як на території Росії, так і на окупованих територіях.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

 МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Відбулось З8-ме засідання Ради міністрів закордонних
справ країн-членів ОЧЕС
27.06.2018

В Єревані відбулося 38-ме засідання Ради міністрів закордонних
справ країн-членів ОЧЕС, яке проходило під головуванням Міністра
закордонних справ Вірменії Зограба Мнацаканяна.
Українську делегацію очолив Тимчасовий повірений у справах України в Республіці
Вірменія Денис Автономов, який привітав Вірменію з завершенням піврічного головування
в ОЧЕС, окрему увагу приділивши заходам, що проводилися в рамках календаря
вірменського головування на території України. У ході засідання глави делегацій країнчленів Організації, представники її інституцій, спостерігачі та секторальні діалогові
партнери виступили із заявами, обговорили поточну ситуацію та перспективи подальшого
співробітництва. У своєму виступі Глава української делегації наголосив, що лише
відновлення миру і стабільності в регіоні, суверенітету і територіальної цілісності країнчленів Організації у межах міжнародно визначених кордонів може забезпечити міцну
основу для розвитку співробітництва країн ОЧЕС. Засідання завершилося урочистою
передачею головування в ОЧЕС Азербайджану, яке розпочнеться з 1 липня 2018 р.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Постійна делегація Верховної Ради України взяла
участь у черговій сесії ПА Євронест
02.07.2018

Пройшла сесія ПА Євронест, у якій взяли участь депутати України,
Європарламенту, Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови, а також
представники Єврокомісії та громадянського суспільства
Постійна делегація Верховної Ради України у цій Асамблеї, за участю глави делегації
Б.Тарасюка, долучилася до опрацювання, обговорення, внесення важливих для України
змін та схвалення доповідей чотирьох постійних комітетів Асамблеї, а також відстояла
внесення до порядку денного Асамблеї та прийняття двох надважливих для України
резолюцій щодо вимоги звільнення усіх українських політичних в’язнів, які незаконно
утримуються російською владою, включаючи Олега Сенцова, та щодо багаторічної
фінансової допомоги ЄС асоційованим партнерам і розвитку програми «Східного
партнерства +» (Грузія, Молдова, Україна). За результатами сесії Асамблеї було схвалено
наступні резолюції: Про безпекові виклики в країнах Східного Партнерства і посилення ролі
ЄС в їх подоланні; Про прямі іноземні інвестиції в державах членах ЄС і східноєвропейських
країнах партнерах; Про розвиток енергоефективності і енергетичну сталість в ЄС і країнах
Східного Партнерства; Про боротьбу з неформальною зайнятістю і незаконною трудовою
діяльністю і про посилення соціального забезпечення робітників в Європейському Союзі і
східноєвропейських країнах-партнерах. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
----------------- ® -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
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Керівництво Парламенту та комітетів Верховної Ради України,
представники Уряду та посли держав-членів ЄС обговорили напрями
поглиблення співпраці на шляху євроінтеграції України.
Зустріч відбулася у Верховній Раді напередодні 20-го ювілейного Саміту Україна ЄС, який заплановано на 9 липня. Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе під час виступу зазначила, що Угода
про асоціацію є найбільш амбітною угодою, яка коли-небудь укладалася Європейським
Союзом з третьою країною, і є співставною із тими завданнями, які брали на себе країникандидати на вступ до ЄС. Вона зазначила, що, зважаючи на високу динаміку розвитку
права ЄС, потрібні чітке розуміння та бачення першочергових і пріоритетних сфер
співробітництва між Україною та ЄС. Для подальшої більш тісної інтеграції з ЄС обрано
чотири таких галузі: інтеграція України до енергетичного, в першу чергу газового ринку
ЄС, поглиблене співробітництво у сфері цифрової економіки, співробітництво у сфері
юстиції, свободи та безпеки, а також активізація взаємодії у сфері митної співпраці та
технічного регулювання. Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що імплементація Угоди
призвела до якісних змін в житті країни, як у секторальному, так і у горизонтальному
вимірах. Серед горизонтальних змін - збільшення обсягів експорту України до країн ЄС у
2017 році до 40,5 % та імпорту ЄС до України до 41,9 %. Між Україною та країнами ЄС вже
діє єдине правове поле діяльності компаній на основі принципів та вимог права ЄС. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Відбулася дискусія «Трансформація парламенту: виклики та досягнення.
Два роки проекту ЄС-ПРООН «Рада за Європу»
06.07.2018

У дискусії взяли участь представники Апарату Верховної Ради,
народні депутати, фахівці Представництва ЄС в Україні, Програми
розвитку ООН в Україні та проекту ЄС-ПРООН «Рада за Європу».
Розпочинаючи захід, Перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради Петро
Боднар привітав присутніх від імені Голови Верховної Ради України та зазначив, що вже
досягнуті певні результати на шляху реформування Верховної Ради України. «У березні
2016 р. представлено Дорожню карту реформи українського Парламенту, напрацьовану
Місією Європарламенту з оцінки потреб під головуванням Пета Кокса. Рекомендації
Дорожньої карти було затверджено Верховною Радою, вони стали основою для проведення
реформ у контексті повної інтеграції України в ЄС та відданості європейським цінностям.
Дані рекомендації стосуються усіх функцій Парламенту, зокрема законотворчого процесу,
наближення українського законодавства до права ЄС, дотримання етичних норм і
стандартів, а також відкритості інституції», – підкреслив Перший заступник Керівника
Апарату Верховної Ради. На його думку, без перебільшення, втілення амбітної програми
реформ Парламенту потребує чималих зусиль, політичної волі, консенсусу серед
політичних груп та фракцій. Він зазначив: «Для нас завжди була і буде підтримка
Євросоюзу, Програми розвитку ООН та проекту «Рада за Європу». Перший заступник
Керівника Апарату Верховної Ради проінформував, що у результаті спільної праці вдалося
досягнути чимало якісних змін у роботі українського Парламенту. Зокрема, у першому
читанні були прийняті два законопроекти про кількість комітетів та пропорційний
розподіл місць у комітетах. Також запроваджено електронний документообіг: хід
обговорення законопроекту можна відслідковувати на мобільних пристроях. Вчора була
затверджена Стратегія електронного парламентаризму на 2018 – 2020 роки, яка покликана
зробити діяльність Парламенту прозорою для кожного громадянина.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
 ПІВНІЧНА ЄВРОПА

Коррупция – главное препятствие для шведских компаний,
которые желают работать в Украине
27.06.2018

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем заявила, что
Украина должна активнее бороться с коррупцией. Об этом она заявила во
время Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине.
"Боритесь с коррупцией. Она разрушает так много всего в обществе, она мешает
инвесторам и компаниям, которые хотят прийти в Украину. Это главное препятствие для
шведских компаний, желающих работать в Украине", – сказала Валльстрем. Глава
шведского МИД добавила, что в Украине продолжается "доминация олигархов". "Когда я
приезжаю в Украину, то я вижу два ее лица. Первое – лицо современной, живой, энергичной
Украины, которая проводит реформы на полную силу. Но есть и старая Украина, со
старыми структурами, олигархами. которые доминитруют над системой, которая не так уж
хорошо и работает. Мы должны помочь Украине сохранить лицо современной Украины", –
заявила она. Также Валльстрем отметила, что Украине следует продолжать бороться с
бедностью среди населения. …
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
Норвегія розпочинає перші великі
інвестиційні проекти в Україні
29.06.2018

Успішність економічних реформ та потужний потенціал української
економіки були визначальними чинниками, які зумовили рішення норвезької компанії Scatec Solar щодо започаткування інвестицій в Україні.
На цьому наголосив головний виконавчий директор компанії Scatec Solar Раймон
Карлсен під час зустрічі з Послом України в Королівстві Норвегія Вячеславом Яцюком, що
відбулася в Посольстві Україні в Осло 28 червня 2018 р. Як відзначив Раймон Карлсен, вже у
цьому році Scatec Solar розпочинає будівництво двох комплексів сонячних електростанцій у
Черкаській області загальною потужністю понад 80 МВт, проте дальші плани компанії в
Україні є ще більш амбітними. Зокрема, протягом дворічного періоду Scatec Solar планує
побудувати у різних регіонах ще кілька комплексів сонячних електростанцій загальною
потужністю від 200 до 300 МВт. У разі реалізації цих планів, загальний обсяг іноземних
інвестицій в українську економіку становитиме від 200 до 300 млн. євро. Посол України в
Норвегії підтвердив важливе значення, яке надається в Україні виходу компанії Scatec Solar
на український ринок відновлюваної енергетики. «Розраховуємо, що успішний досвід Scatec
Solar в Україні стане прикладом для наслідування іншими норвезькими інвесторами», –
підкреслив Вячеслав Яцюк. Під час бесіди докладно обговорено майбутній візит головного
виконавчого директора Scatec Solar в Україну, в рамках якого заплановано низку зустрічей з
членами Кабінету Міністрів та Національної інвестиційної ради при Президентові України…
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Норвегія

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

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

Павло Клімкін здійснив візит
до Ірландії

Протягом п’яти років Данія виділить 2,2 млрд грн
на підтримку України
29.06.2018

Відбулися зустрічі Міністра закордонних справ України Павла
Клімкіна з Головою Нижньої палати Парламенту Ірландії та Віце-прем’єрміністром – Міністром закордонних справ і торгівлі Ірландії.
Основними на порядку денному зустрічей були питання двостороннього та
багатостороннього співробітництва між Україною та Ірландією у політичній, економічній,
консульській та інших сферах, у тому числі євроатлантична інтеграція України та шляхи
протидії агресії Росії. Ірландська сторона заявила про неухильну підтримку санкцій проти
РФ та готовність відстоювати інтереси України в ЄС, а також відзначила наявність значного
потенціалу для розвитку співпраці з Україною, насамперед у сферах сільського господарства, харчової промисловості, інформаційних технологій, фармацевтики, культурного
обміну між університетами тощо. Було домовлено надіслати до України торговельноекономічну місію для опрацювання на місці подальших шляхів розвитку бізнес-зв’язків. У
цьому контексті важливе значення для ефективного подальшого розвитку двосторонніх
відносин матиме заплановане відкриття Посольства Ірландії в Україні. Виступаючи перед
членами Спільного Комітету у закордонних справах, торгівлі та оборони Парламенту
Ірландії, а також в Інституті міжнародних та європейських справ, Павло Клімкін
зосередився, зокрема на зовнішньополітичних пріоритетах України; фундаментальних
економічних та соціальних перетвореннях в Україні; необхідності посилення політики
санкцій міжнародного співтовариства як ефективного інструмента стримування агресії
Росії, яка загрожує світовому правопорядку тощо. Окремо було наголошено на питаннях
енергетичної безпеки та запровадженні єдиних правил функціонування в енергетичному
секторі Європи, а також виробленні механізму протидії можливим агресивним діям проти
одного з партнерів, у тому числі з боку зовнішніх постачальників енергоресурсів.
Читати повністю >>>
За матеріалами МЗС України

Бельгийцы стали больше инвестировать в Украину
- посол «Укринформ»

Україна та Велика Британія планують збільшити
об’єми торгівлі після BREXIT

03.07.2018

03.07.2018

Київ та Лондон спільно працюють над питаннями зростання обсягів
торгівлі та інвестицій між країнами після виходу Британії з ЄС. Про це
повідомляє прес-служба МЕРТ.
"Велика Британія перебуває в процесі виходу з ЄС, Україна підтримує наміри Великої
Британії в контексті уникнення будь-яких втрат у торгівлі між сторонами. Зокрема, обидві
країни підтримали поточні консультації стосовно забезпечення безперервності
застосування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка містить поглиблену та
всеохоплюючу зону вільної торгівлі, що сприяє торгівлі 2,35 мільярда доларів США між
двома країнами, після виходу Британії з ЄС", - йдеться у повідомленні. Велика Британія
поінформувала Україну про домовленість між з ЄС, яку було досягнуто на Європейській Раді
у березні, стосовно того, що в контексті застосування міжнародних угод, укладених ЄС,
протягом перехідного періоду Британія має розглядатися як держава-член ЄС. Це
дозволить забезпечити додаткову впевненість як британським, так і українським
трейдерам, що протягом перехідного періоду не будуть порушені наявні торговельні
відносини, і зокрема, що протягом перехідного періоду пільгові умови вільної торгівлі між
Україною та ЄС будуть продовжувати застосовуватися до обох сторін. Обидві країни
домовились спільно працювати в контексті інтенсифікації торгівлі між Україною і Великою
Британією. Відзначимо, Україні не можна звертати зі шляху реформ, заявляє міністр
закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон. "Україна сьогодні в політичному сенсі
виграє битву ідей і перемагає на шляху реформ і перетворень, з якого не можна звернути", йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну України з посиланням на Б.Джонсона за
результатами зустрічі з прем'єр-міністром України В.Гройсманом у Копенгагені. В.Гройсман
подякував міністру закордонних справ Великої Британії за високу оцінку і поінформував
співрозмовника про поточну економічну ситуацію в Україні, розкрив деталі останніх
рішень, зокрема про функціонування Антикорупційного суду. Під час розмови сторони
торкнулися різних тем двостороннього співробітництва, а також обговорили можливості
спільних позицій в переговорах з міжнародними партнерами.
Читати повністю >>>
За матеріалами tsn.ua
 ЗАХІДНА ЄВРОПА

Порошенко призначив Рибченка послом
України в Швейцарії
25.06.2018

Президент України Петро Порошенко призначив Артема Рибченка
послом України в Швейцарії. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації
президента, передає портал rbc.ua
"Призначити Рибченка Артема Сергійовича надзвичайним і повноважним послом
України в Швейцарській Конфедерації", - йдеться у наказі. Як зазначається, раніше Артем
Рибченко був радником посольства України в Австрії.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
Investor Breakfast Ukraine
в Лінці
26.06.2018

В понеділок, 25 червня в Палаті економіки Верхньої Австрії відбувся
діловий сніданок, присвячений Україні, – Investor Breakfast Ukraine. Про це
повідомляє Посольство України в Республіці Австрія.
Представники ділових кіл Верхньої Австрії мали змогу отримати актуальну
інформацію щодо ситуації в Україні від Посла Олександра Щерби та від представника
Палати економіки Австрії в Києві Германна Ортнера. На заході також були присутні
австрійські фірми, які мають філії в Україні – VA Intertrading AG, G. KLAMPFER Elektroanlagen
GmbH, Delta Ukraine та багато інших. Взяв участь у діловому сніданку і Почесний консул
України в Лінці Ернст Хуттерер.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Австрія
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Протягом наступних п’яти років Данія виділить на підтримку України
530 млн данських крон (2,2 млрд грн). Про це йдеться у статті прем’єрміністрів України і Данії, повідомляє «Європейська правда».
Кошти підуть на підтримку ефективного урядування, захист прав людей та стійке
економічне зростання в Україні. Прем’єри Володимир Гройсман та Ларс Люкке Расмуссен
відзначають, що міжнародна підтримка українських зусиль щодо реформ є особливо
важливою на тлі спроб РФ зупинити західний курс України. «Для України частиною
відповіді на цей виклик є подальше відстоювання європейських цінностей та побудова
реформованого і процвітаючого суспільства. Європа зацікавлена в підтримці цих зусиль», –
наголошується у статті. Зауважимо, 27 червня у Копенгагені відбудеться Конференція з
питань реформ в Україні. Як відзначають глави урядів, вона має на меті пришвидшити темп
реформ в Україні. «Конференція у Копенгагені – це не просто місце, де збираються урядовці.
Ця подія стане також драйвером реформ в Україні та за кордоном, драйвером підтримки
реформованої України та її тіснішого партнерства із міжнародною спільнотою», – йдеться у
статті. Відзначимо, Президент України Петро Порошенко призначив Михайла Видойника
послом в Данії. Відповідний указ опубліковано на президентському сайті. "Призначити
Видойника Михайла Михайловича надзвичайним і повноважним послом України в
Королівстві Данія", - йдеться в повідомленні. Відзначимо, до цього Михайло Видойник
працював в уряді директором Департаменту з питань міжнародного співробітництва.
Також раніше обіймав посаду директора Департаменту міжнародного співробітництва та
протоколу. Кваліфікацію спеціаліста з міжнародних економічних відносин і перекладача
отримав у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua

Бельгийские инвесторы увеличивают долю своих инвестиций в
Украину. Об всем этом в интервью рассказал Чрезвычайный и Полномочный
Посол Королевства Бельгии в Украине Люк Якобс.
"Утверждаю, что бельгийские инвесторы увеличивают долю своих инвестиций, а
также заходят новые инвесторы", - сообщил он. Посол также добавил, что тяжелый период
с ситуацией по безопасности и пониженной экономической активности в Украине не
способствовал развитию бельгийских компаний, но сейчас восстанавливается экономика, и
можно наблюдать за определенной стабильностью в стране. "Тяжелый период с с
ситуацией по безопасности и пониженной экономической активностью не способствовали
развитию наших компаний. Однако сейчас, когда экономика восстанавливается, когда мы
наблюдаем определенную стабильность, происходит восстановление экономической
активности, которая помогает нашим компаниям удержаться на плаву, в частности на
уровне инвестиций и в сфере коммерции . Это обнадеживает", - добавил посол.
Читать полностью >>>
По материалам facenews.ua
Міністр Лілія Гриневич зустрілася з Послом
Франції в Україні Ізабель Дюмон
03.07.2018

У вересні 2018 р. стартує Рік французької мови в Україні – МОН та
Посольство Франції в Україні сподіваються залучити до його проведення всі
посольства франкомовних країн.
Про це йшлося під час зустрічі Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич з
Послом Франції в Україні Ізабель Дюмон сьогодні, 3 липня ц.р., в приміщенні МОН. Міністр
Лілія Гриневич представила попередні пропозиції щодо тих заходів, які можуть бути
проведені для популяризації французької мови в Україні через сферу освіти. «На сьогодні в
нас існує 49 шкіл з поглибленим вивченням французької мови та 1 тис. 220 закладів, де її
вивчають як предмет. Нам здається, що важливо зробити акцент на тих закладах та
педагогах, що навчають школярів французькій мові, як другій іноземній. У спеціалізованих
закладах у нас і так все більш ніж добре, а саме вчителі, що навчають французькій, як другій
іноземній, мають досконало вміти зацікавити дитину та заохотити її вивчати мову. Гадаю,
відкриття можливостей для підвищення кваліфікації таких вчителів було б додатковим
поштовхом», – зазначила Лілія Гриневич. Міністр наголосила, що сьогодні для поширення
франкофонії неймовірно важливою є підготовка вчителів в педагогічних вишах.
Відзначимо, 27 червня відбулася зустріч Голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи
та директора Національної ветеринарної школи Французької Республіки Олів’є Фужера.
Також у зустрічі взяли участь Радник з сільськогосподарських питань Посольства
Французької
Республіки
в
Україні
Ніколя
Перрен,
помічник
Радника
з
сільськогосподарських питань Посольства Французької Республіки в Україні Людмила
Степура, Перший заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Жук, заступник
директора Департаменту ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Артем Саєнко,
керівник підрозділу організації професійного навчання Держпродспоживслужби Наталія
Костіна та інші. Учасники обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема можливе
започаткування Центру підготовки ветеринарних інспекторів на базі Національної
ветеринарної школи Французької Республіки. Українська сторона презентувала структуру
та основні напрями роботи Держпродспоживслужби, систему закладів, які входять до сфери
її управління, окреслила основні повноваження та цілі, які стоять перед Службою.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Відбулася зустріч Посла України з Державним міністром
МЗС ФРН з питань Європи
04.07.2018

У переддень саміту Україна-ЄС відбулася зустріч Посла України з
Державним міністром МЗС ФРН з питань Європи Міхаелем Ротом. Про це
повідомляє Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина.
У ході розмови сторони детально обговорили підсумки першого візиту німецького
дипломата до України. У центрі уваги перебували серед іншого питання історичної
відповідальності та ситуація навколо захисту прав людини в Україні. Відзначимо, 18 червня
відбулася зустріч голови Комітету у закордонних справах Ганни Гопко з Державним
міністром МЗС ФРН Міхаелем Ротом. Під час зустрічі було обговорено поточний стан
реформ в Україні, ухвалення важливих законів, зокрема про Антикорупційний суд. «Ще
одним знаковим рішенням Парламенту має стати очікуване голосування цього тижня за
законопроект про Національну безпеку та оборону», - зауважила Голова Комітету. Вона
зазначила, що будівництво газопроводу «Північний потік 2» загрожує безпеці як України,
так і всієї Європи. Голова Комітету у закордонних справах подякувала за вагому підтримку
Німеччини, зокрема в боротьбі з триваючою агресією Росії, технічну та фінансову допомогу
Україні. Ганна Гопко закликала Німеччину підтримувати і надалі звільнення українських
громадян та продовжувати співпрацю у втіленні реформи децентралізації.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Німеччині

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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 БАЛТИКА

Відбулося друге засідання Українсько-португальської спільної
комісії з економічного співробітництва
20.06.2018

У Лісабоні під головуванням Міністра культури України Євгена
Нищука та Міністра економіки Португалії Мануела Кабрала відбулося друге
засідання Українсько-португальської спільної комісії з економічного співробітництва.
Голова української частини Українсько-португальської спільної комісії з економічного співробітництва, Міністр культури України Євген Нищук наголосив, що Португалія є
важливим міжнародним партнером України, про що свідчить активізація двостороннього
діалогу. Зокрема, підписання Угоди про економічне співробітництво між Україною та
Португалією, що сприятиме розвитку двосторонніх економічних відносин та активізації
співпраці як на урядовому рівні, так і на рівні ділових кіл обох держав та заохочуватиме
відповідні компетентні органи обох держав до реалізації проектів у різноманітних сферах
економічного співробітництва. «Впевнений, що друге засідання комісії, яка уповноважена
здійснювати контроль за виконанням положень вищезгаданої угоди, також стане
важливим внеском у розбудову взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва між нашими країнами і слугуватиме не тільки поглибленню двосторонніх економічних
зв'язків, але і зміцненню дружби між Україною та Португальською Республікою. Це
партнерство повинно бути не лише на договірному папері, це – реальна співпраця на рівні
міністерств і відомств, регіонів, міст і приватних ініціатив та підприємців», - сказав Євген
Нищук. Міністр економіки Португалії Мануел Кабрала також високо оцінив співпрацю між
двома країнами та наголосив на її зростанні в контексті підписання Угоди між Україною та
Португалією, яка нині знаходиться на ратифікації країн-членів ЄС. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Правоохоронний блок – основний напрям взаємодії
України та Італії у митній сфері
06.07.2018

Державна фіскальна служба України та Агентство митниці та
монополій (АММ) Італійської Республіки від попередніх домовленостей
перейшли до активної фази взаємодії.
Сьогодні у Кишиневі (Молдова) в.о. Голови ДФС та генеральний директор АММ
підписали ряд двосторонніх заяв, які стимулюватимуть українську та італійську сторони до
спільної роботи у правоохоронній сфері. Мирослав Проданом і
Джованні Кеслер
домовились про співпрацю у таких напрямах: налагодження обміну інформацією при
переміщенні підакцизних товарів; обмін оперативною попереджувальною інформацією про
можливі порушення митного законодавства відносно товарів, у першу чергу, тих, що
переміщуються авіаційним транспортом; проведення, з можливим залученням EUBAM та
OLAF, спільних спеціальних операцій у правоохоронній сфері, зокрема, спрямованих на
протидію контрабанді підакцизних товарів, наркотиків та прекурсорів, зброї. За словами
очільника ДФС, правоохоронний блок є основним напрямом України та Італії у митній
сфері. Італія входить в ТОП-5 країн найбільших торгівельних партнерів України (товарообіг
за 5 місяців 2018 року – 1,9 млрд доларів, що на 24% більше у порівнянні з відповідним
періодом минулого року), - взаємодія у правоохоронній сфері надзвичайно важлива.
Зокрема, мова йде про інформування митних підрозділів ДФС щодо зовнішньоекономічних
операцій та забезпечення дотримання законодавства. Наприклад, з початку 2018 року до
митної адміністрації Італії направлено 20 запитів про взаємну адміністративну допомогу у
проведенні перевірок та розслідувань. За результатами 10 відповідей встановлено 9 фактів
порушень митного законодавства по незаконному переміщенню товарів вартістю понад
10,5 млн грн. Нагадаємо, 3 липня ц.р. у Падуї відкрився украЇнсько-італійський бізнесфорум “Україна: нові стратегії міжнародної співпраці для підприємців Венето”. Захід, який
об'єднав більше 50 компаній цього північного італійського регіону, став майданчиком для
обговорення практичних питань щодо можливостей, шляхів та інструментів розвитку
торговельної та інвестиційної співпраці з українськими партнерами. Відзначимо, питання
налагодження відносин з новим складом Парламенту Італії, повноцінне функціонування
міжпарламентської групи дружби відповідно до підписаного у червні 2017 р. Меморандуму,
ситуація на сході України у зв’язку з російською агресією, позитивні наслідки імплементації
Угоди про асоціацію Україна-ЄС для економіки двох країн та інші актуальні питання були
обговорені під час зустрічі Посла України в Італії Є.Перелигіна з Головою Комітету у
закордонних справах Палати Депутатів Італії М.Гранде.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

 БАЛКАНИ

Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром
Республіки Сербія
03.07.2018

Президент України Петро Порошенко у рамках офіційного візиту до
Белграду провів зустріч з Прем’єр-міністром Республіки Сербія Аною
Брнабич. Про це повідомляє прес-служба Глави української держави.
Сторони обговорили перспективи економічного співробітництва. Відзначили
позитивну динаміку росту двостороннього товарообігу. Домовились провести ближчим
часом шосте засідання Міжурядової українсько-сербської Комісії з питань торговельного,
економічного та науково-технічного співробітництва. Глава держав привітав прогрес Сербії
у перед-вступних переговорах з ЄС та підтвердив готовність до завершення переговорів
щодо укладення двостороннього протоколу про вступ Сербії до СОТ. Було домовлено
докласти спільних зусиль для завершення підготовки низки двосторонніх угод, зокрема
про соціальне забезпечення, туризм, реадмісію, судноплавство внутрішніми водними
шляхами, морське торговельне судноплавство тощо. Також, Президент Петро Порошенко в
рамках офіційного візиту до Республіки Сербія разом з Президентом Сербії Александаром
Вучичем взяв участь в українсько-сербському діловому форумі. Президент проінформував
про впровадження реформ в Україні, зокрема макроекономічну стабілізацію і зростання
ВВП, судову реформу, децентралізацію та розбудову інфраструктури, реформування
енергетичного сектору, приватизацію, дерегуляцію. Окремо Петро Порошенко акцентував
увагу на антикорупційних кроках, зокрема побудові антикорупційної вертикалі,
забезпеченні прозорості системи державних закупівель тощо. Президент також повідомив,
що планує завтра підписати Закон про валюту. Відзначимо, в ході офіційного візиту до
Республіки Сербія Президент України Петро Порошенко повідомив, що взаємний
українсько-сербській товарообіг суттєво зростає. «В першому кварталі поточного року він
зріс на 34% і складає дуже пристойну цифру», - сказав Петро Порошенко та висловив
сподівання на розширення торгівельних позицій.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Президент України прийняв Міністра
закордонних справ Литви
20.06.2018

Президент України Петро Порошенко прийняв Міністра закордонних
справ Литовської Республіки Лінаса Лінкявічуса. Про це повідомляє пресслужба Глави української держави.
Президент України висловив вдячність Литві за чітку позицію стосовно необхідності
продовження консолідованого міжнародного санкційного тиску на РФ з метою досягнення
прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі на основі Мінських домовленостей та
повністю відновити територіальну цілісність України. У рамках обговорення ситуації на
Донбасі сторони розглянули модальності розміщення там відповідної миротворчої місії
ООН. Були також обговорені можливості залучення допомоги з боку Литви та інших країнчленів ЄС для підтримки мешканців Донбасу, які стали жертвами російської агресії.
Президент скоординував з литовською стороною позиції у контексті підготовки до
проведення Саміту Україна – ЄС, а також участі у заходах в рамках Саміту НАТО у липні
цього року в Брюсселі. Було також підтверджено спільну позицію щодо неприйнятності
побудови «Північного потоку-2»
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент України прийняв Міністра
закордонних справ Латвії
20.06.2018

Президент України Петро Порошенко прийняв Міністра закордонних
справ Латвійської Республіки Едгарса Рінкевичса. Про це повідомляє пресслужба Глави української держави.
Президент висловив вдячність Латвії за незмінну підтримку суверенітету і
територіальної цілісності України, солідарність та допомогу латвійської сторони у протидії
російській агресії, а також засудження та невизнання незаконної окупації Криму. Глава
держави високо оцінив послідовну позицію Латвії щодо необхідності продовження
Європейським Союзом санкцій проти Росії до повного відновлення територіальної
цілісності України, включно з Кримом. Президент Порошенко поінформував Міністра
Рінкевичса про ситуацію на Донбасі, зокрема продовження обстрілів з використанням
важкого озброєння з боку контрольованих Росією бойовиків. Було обговорено перспективи
розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Сторони також звірили позиції напередодні
цьогорічного Саміту Україна – ЄС та заходів у рамках липневого Саміту НАТО у Брюсселі.
Окрема увага була приділена рішучій протидії російському втручанню у демократичні
виборчі процеси в Україні та країнах ЄС. Глава зовнішньополітичного відомства Латвії
наголосив на важливості активної міжнародної кампанії з метою звільнення українських
політв’язнів з російських тюрем.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 СХІДНА ЄВРОПА

Товарообіг між Україною і Молдовою
цього року зріс на 66%
19.06.2018

Обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Молдовою
збільшився на 66,4% до $231,6 млн. Про це повідомив перший віце-прем’єрміністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
"Тенденція зберігається у І кварталі 2018 зростання склало +66,4%. Тобто, 231,6 млн
дол.", - написав він на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з міністром економіки та
інфраструктури Молдови. За словами Кубіва, протягом 2017 року обсяг торгівлі товарами і
послугами між Україною та Молдовою становив 885,1 млн дол., що на 40,3% більше, ніж у
2016 році. Перший віце-прем’єр також зазначив, що Україна готова постачати до Молдови
низку якісної продукції з високою доданою вартістю: cільськогосподарську техніку,
цивільну авіатехніку, вантажні вагони, важку автотехніку тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Міністром
інвестицій та розвитку Польщі
23.06.2018

На Форумі регіонального розвитку в Трускавці Віце-прем`єр з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України зустрілася з Міністром
інвестицій і розвитку Польщі Єжи Квєцінським.
Вона подякувала Міністру за незмінну й послідовну позицію Польщі як
стратегічного партнера України щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету
нашої країни на тлі російської агресії. Користуючись нагодою, Іванна Климпуш-Цинцадзе
висловила сподівання на те, що новопризначений Прем`єр-міністр Польщі Матеуш
Моравецький найближчим часом відвідає Україну на запрошення Прем`єр-міністра України
Володимира Гройсмана. Сторони також обговорили перспективи українсько-польської
співпраці і залучення фінансових та технічних інструментів ЄС в частині
макрорегіонального розвитку, зокрема, задля розвитку Карпатського регіону. Ухвалення
Карпатської стратегії та просування цієї ідеї на рівні інституцій ЄС активно підтримує
чинна влада Польщі і на урядовому, і на парламентському рівні. На урядовому рівні цим
проектом займається Міністерство інвестицій і розвитку Польщі та особисто пан Єжи
Квєцінський. Україна активно підтримує цю ініціативу з моменту її започаткування. Окремо
співрозмовники домовилися і надалі координувати спільну позицію протидії будівництву
газогону Північний потік-2, що становить загрозу для безпеки обох країн і ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Уповноваженими Урядів України та Словацької Республіки підписано
Протокол про співпрацю на транскордонних водах
05.07.2018

Завершилося ХVІ засідання Українсько-словацької комісії з питань
прикордонних вод у рамках виконання тематичної Угоди між Урядом
України та Урядом Словацької Республіки.
Під час фінального дня засідання сторони обговорили ряд питань щодо співпраці на
транскордонних водотоках та домовились схвалити низку регламентів. Зокрема, щодо
проектування будівництва протипаводкових об`єктів та гідротехнічних споруд, яке
передбачає погодження місць ведення робіт, технічних рішень щодо будівництва та
розрахунків впливу на водність водотоків обох країн; щодо виконання спільних заходів при
проходженні повеней, паводків та льодоходів; щодо ведення моніторингу та забезпечення
контролю за якістю води у водотоках, які поєднують Україну з Словаччиною. Також
уповноважені домовились про пошук джерел фінансування для реалізації проектів, які
становлять взаємний інтерес для обох країни та спрямовані на зменшення ризиків
підтоплення і затоплення територій. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Порошенко ввів у дію рішення РНБО
щодо санкцій проти РФ

Зустріч Посла України з Державним Міністром
закордонних справ Індії
22.06.2018

Президент України увів у дію рішення РНБО України від 21.06.2018 р.
«Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
За ініціативою Кабінету Міністрів України та Служби безпеки України санкції
запровадили до 30 юридичних та 14 фізичних осіб, у зв'язку з чим було оновили санкційний
список, який нині налічує 1762 фізичні особи та 786 юридичних осіб. РНБО запровадила
санкції, симетричні санкціям, уведеним Урядом США (11 червня) проти юридичних осіб,
причетних до діяльності російських спецслужб у кіберпросторі, зокрема: Науководослідний інститут «Квант»; ТОВ «Дайвтехносервіс»; ТОВ «Цифрові технології безпеки»;
ERPScan BV; Embedi Limited. Список юридичних осіб, щодо яких застосовано санкції,
доповнено політичними партіями та громадськими організаціями, які брали участь у
підготовці та проведенні незаконного голосування на території тимчасово окупованих
Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у рамках виборів до
Державної Думи. Санкції запроважили також проти фізичних осіб, причетнихі до підготовки
і проведення незаконного голосування на території тимчасово окупованих Російською
Федерацією Автономної Республіки Крим та Севастополя у рамках виборів до Державної
Думи РФ, та відносно яких уведено санкції урядом США.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
 КАВКАЗ

Брат экс-спикера Рады Литвина стал
послом Украины в Армении
20.06.2018

Президент Петр Порошенко назначил послом Украины в Армении
генерал-лейтенанта Петра Литвина. Соответствующий указ размещен на
сайте главы государства.
"Назначить Литвина Петра Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом
Украины в Республике Армения", - говорится в сообщении. Петр Литвин с мая 2012 года
был командиром 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Во время войны на востоке Украины занимал должность командующего войсками сектора
"Д". Литвина обвиняли в том, что в августе 2014 он оставил своих бойцов под Иловайском, в
результате чего украинские силы оказались окружены пророссийскими боевиками.
Впрочем, расследование Временной следственной комиссии Верховного совета показало,
что информация о бегстве не соответствует действительности. Его старший брат Владимир
Литвин - бывший спикер Верховной рады, а средний брат Николай Литвин - генерал армии
Украины, бывший глава Государственной пограничной службы. Перейти на Главную
страницу Добавить комментарий.
Читать полностью >>>
По материалам telegraf.com.ua
 ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ

Росія продовжила обмеження на транзит товарів
з України ще на півроку
02.07.2018

Президент Російської Федерації Володимир Путін продовжив на
півроку обмеження при транзиті вантажів з України в Казахстан і Киргизію.
Про це повідомляється на російському порталі правової інформації.
Згідно з повідомленням, транзитні обмеження були продовжені на другу половину
2018 р. - до 1 січня 2019 р. Указ набрав чинності 29 червня 2018 р. Нагадаємо, востаннє
Путін продовжував дію зазначених обмежень в кінці минулого року. Відповідний указ
встановлює, що транзитні перевезення вантажів з України до Казахстану через Росію
здійснюються лише з Білорусі "за умови застосування до вантажних приміщень, ємностей
та інших місць, в яких перебувають товари, засобів ідентифікації що функціонують на
основі технології системи "ГЛОНАСС", а також за наявності у водіїв облікових талонів". На
початку липня 2016 р. Путін вніс зміни до указу згідно з якими, правила ввезення вантажів
з території України через РФ поширюються не лише на Казахстан, а й на Киргизію. Україна
в середині вересня 2016 р. направила запит про консультації з Росією до СОТ з обмежень
транзиту українських товарів через територію РФ, але консультації, що відбулися в
листопаді, до консенсусу не привели. У своїй скарзі до СОТ Україна оцінила скорочення
експорту українських товарів на ринки країн Центральної, Середньої Азії та Кавказу в
першому півріччі 2016 року через такі дії РФ у 35,1%, зокрема до Казахстану - на 45,5%.
Читати повністю >>>
За матеріалами prm.ua
Торгово-промислові палати України та Киргизької Республіки
поновили Меморандум про співробітництво
03.07.2018

Нажаль, обсяг товарообігу між Україною та Киргизькою Республікою
за останні роки зменшився майже в чотири рази. Про це повідомив Валерій
Король, віце-президент ТПП України.
Саме тому, сьогоднішній бізнес-форум покликаний стабілізувати і зміцнити
економічну співпрацю між нашими країнами», –зазначив Валерій Король. Обсяг товарообігу
в 2017 році між двома країнами склав менш ніж 50 млн. дол. США. Киргизстан поставив в
Україну товарів менш ніж на 3 млн. дол. США (для порівняння, до Швейцарії Киргизстан
поставив у 2017 році продукції на 0,5 млд. дол. США). Україна, у свою чергу, менше сорока
млн. дол. США. «Ми бачимо Киргизьку Республіку нашим значущим партнером і готові до
активного розвитку співпраці з нею у всіх сферах. Створена українсько-киргизька
міжурядова комісія, а також запланована зустріч в Бішкеці мають стати ефективними
механізмами розвитку двосторонньої торгівлі, розвитку довгострокових проектів і
спільних ініціатив», – додала Федорович Наталія, заступник Міністра соціальної політики
України. На форумі також відбулась презентація економічного і туристичного потенціалу
Киргизької Республіки, інвестиційних можливостей та «Всесвітніх ігр Кочівників».
Підсумковим завершенням форуму стали двосторонні B2B-зустрічі між українськими та
киргизькими компаніями. Киргизька сторона виявила зацікавленість у співробітництві в
таких сферах, як: сільське господарство (зернові культури, рослинна олія, борошно),
енергетика, IT технології, садівництво, інвестиції. Зі свого боку, Киргизія готова постачати
якісну текстильну продукцію до України. «Україна для Киргизії є виходом на ринки ЄС, а
Киргизія, у свою чергу для України може стати виходом в південно-східну Азію. Зокрема, на
ринки Китаю, який є на сьогодні головним імпортером продовольства», – наголосив Марат
Дуйшебаевіч Шаршекеев, президент ТПП Киргизької Республіки. ВВП в Киргизстані
становить 6,7 млд дол США. Інфляція 7%. Наразі, активно розвиваються гірничодобувна
галузь, будівництво, агропромисловий сектор, швейна промисловість, транспорт (обсяг
вантажоперевезень у 2017 році склав 31.2 млн. тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ТПП України
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Посол України в Республіці Індія Ігор Поліха провів зустріч з
Державним Міністром закордонних справ Індії, співголовою українськоіндійської міжурядової комісії М.Дж. Акбаром.
Під час зустрічі були обговорені актуальні питання двостороннього співробітництва,
у тому числі реалізація домовленостей, досягнутих у рамках п’ятого засідання Міжурядової
українсько-індійської комісії по торговельному, економічному, науковому, технічному,
промисловому і культурному співробітництву (5-6 лютого 2018 року в м. Київ), графік
проведення двосторонніх візитів та робочих груп.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Індія
 ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ

Посол України Андрій Бешта зустрівся з Головою Торгово-промислової
палати Таїланду Каліном Сарасіном
27.06.2018

На зустрічі сторони висловили задоволення високою динамікою
товарообігу між обома країнами, завдяки яким Таїланд став одним з
найбільших торговельних партнерів України в Південно-Східній Азії.
Враховуючи, що основну частку українського експорту до Королівства сьогодні
становить продукція агропромислового комплексу Посол інформував керівництво ТПП
Таїланду також про високий промисловий та науково-технічний потенціал України та
перспективність налагодження співпраці у сферах енергетики, транспортної
інфраструктури, аерокосмічній, літакобудуванні, IT тощо відповідно до політики «Таїланд
4.0.». У контексті обговорення інвестиційної співпраці між обома країнами Посол
поінформував про діяльність Офісу із залучення та підтримки інвестицій при Уряді України,
який надає сприяння в реалізації іноземних інвестиційних проектів, а також передав на
розгляд тайського бізнесу перелік об’єктів, підготовлених до приватизації Урядом України
у 2018 роках, запросивши тайський бізнес інвестувати в Україну. Було домовлено
активізувати співробітництво між українською та тайською ТПП.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Таїланд
 ПІВНІЧНА АЗІЯ [Регіон Тихого Океану]

Посол України зустрівся з керівником парламентської
групи дружби «Корея-Україна»
22.06.2018

Посол України зустрівся з керівником парламентської групи дружби
«Корея-Україна», головою Комітету з питань земельної інфраструктури та
транспорту Національної асамблеї Кореї.
На зустрічі обговорено актуальні питання українсько-корейського співробітництва,
у тому числі поглиблення міжпарламентського співробітництва, організація візитів на
найвищому рівні, розвиток співпраці у сфері економіки та інвестицій, а також подальші
кроки на шляху до введення безвізового режиму в’їзду до Кореї для громадян України. За
результатами зустрічі домовлено про здійснення конкретних кроків з метою посилення
двостороннього співробітництва та підтримки зусиль Посольства з боку парламентської
групи дружби «Корея-Україна».
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Корея
Україна та Японія ведуть перемовини про можливість
стажування українських фахівців
05.07.2018

Українські науковці та державні службовці зацікавлені у вивченні
досвіду Японії щодо організації просвітницької роботи та заходів із
збереження біорізноманіття у національних природних парках.
Про це сказав заступник Міністра екології та природних ресурсів Василь Полуйко під
час офіційної зустрічі з директором Офісу JICA в Україні Такаакі Каваною. Василь Полуйко
відзначив унікальні напрацювання Японії в організації екотуризму та забезпечення біорізноманіття у природних парках. Він нагадав, що відповідно до міжнародних і внутрішньодержавних зобов'язань Україна повинна збільшити площу природоохоронних територій до
15% від площі держави до кінця 2020 р. У свою чергу Такаакі Кавана підтвердив, що Японія
завжди відкрита до співпраці. Тільки у 2018 році 26 українців вже взяли участь у програмах
обміну та стажування із Японією. Загалом JICA організувала 330 програм обміну, які
охоплюють різні суспільно-економічні та наукові напрямки. Окрім програм із навчання JICA
також надає технічну допомогу та обладнання, необхідне для впровадження окремих
реформ. Також сторони обговорили розпочату в Україні реформу управління відходами.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінекології
Степан Кубів: Потенціал торгівлі Україна-Китай
складає понад $10 млрд
06.07.2018

Відбулася зустріч Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра
економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва з Головою
Китайського комітету сприяння міжнародної торгівлі Цзян Цзенвеєм.
На зустрічі Степан Кубів підкреслив, що Китай є стратегічним торговельним
партнером для України, а відтак посилення співпраці між країнами є важливим завданням.
“У 2017 році обсяг двосторонньої торгівлі Україна-Китай склав $7,7 млрд, тобто зріс на 18%
відносно попереднього року. Тенденція зростання продовжується і в поточному році: за І
квартал 2018 обсяг двосторонньої торгівлі склав майже $2 млрд, тобто на 18,7% більше за
аналогічний період торік”, - зазначив Перший віце-прем’єр-міністр. Степан Кубів додав, що
поліпшенню двосторонніх бізнес-контактів сприятиме участь України у міжнародній
виставці "China International Import Expo-2018", яка відбудеться у листопаді 2018 року у
Шанхаї. “Україна вперше представить свій національний стенд на цій міжнародній виставці,
і я переконаний, що після цього українська продукція здобуде ще більш вагому частку в
імпорті Китаю. Згідно з очікуваннями китайських колег, через 5 років їхній імпорт складе
$24 трлн”, - зауважив Степан Кубів. Він також закликав китайські компанії до співпраці з
українськими колегами для реалізації спільних проектів у сфері сонячної енергетики,
сільського господарства, інфраструктури, зокрема портової інфраструктури. Відзначимо,
ТПП України разом з Китайською радою сприяння міжнародній торгівлі (CCPIT) підписали
меморандум про приєднання ТПП України до Ділової ради Шовкового шляху. Першою
ініціативою ТПП України у новому статусі стало створення в Україні Центру сприяння
ініціативі «Один пояс – один шлях» (One Belt, One Road; OBOR). Підписання відбулося
наступного дня після Українсько-китайського бізнес-форуму, що пройшов ТПП України …
Читать полностью >>>
По материалам 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

 БЛИЗЬКИЙ СХІД
 ЛЕВАНТ [Регіон Середземного Моря]

 АФРИКА

Підтверджено готовність до активізації українськоєгипетського міжпарламентського діалогу

Україна узгодила з Ізраїлем угоду
про вільну торгівлю
20.06.2018

Українська дипломатична місія під керівництвом міністра закордонних справ України Павла Клімкіна узгодила з ізраїльською стороною угоду
про вільну торгівлю. Про це стало відомо 19 червня.
Узгодження угоди відбулося в ході засідання Спільної Українсько-Ізраїльської
Комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва. Варто уточнити, що переговори
щодо зони вільної торгівлі з Ізраїлем розпочаті ще в 2015 році і завершилися 28 березня
2018 року. Угода дозволить одразу і без мит експортувати до Ізраїлю широку лінійку
продукції та продовольства і полегшить промислову співпрацю. До слова, у 2017 році
українські підприємства експортували до Ізраїлю товарів і послуг на 781,2 млн доларів
США, тобто на 19,1% більше, ніж 2016 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net
Президент України провів телефонну розмову
з Президентом Туреччини

26.06.2018

Посол України провів зустріч у Палаті представників Єгипту з
членами міжпарламентської групи дружби «Єгипет - Україна». Про це
повідомляє Посольство України Єгипті.
Групу дружби очолює депутат Палати представників, Голова парламентського
комітету з питань місцевого управління Ахмед Ель-Сеґіні. У ході бесіди були обговорені
актуальні питання двостороннього співробітництва по лінії міжпарламентських зв’язків,
зокрема, перспективи вже цього року обміну візитами між делегаціями парламентів двох
країн. Окремо було відзначено важливість активізації політичного діалогу на високому та
найвищому рівнях як необхідної умови для нарощування обсягів взаємовигідної співпраці у
різних сферах. Підвищену увагу було приділено питанням, пов'язаним із ситуацією щодо
розширення договірно-правової бази, зокрема, прискоренню роботи над окремими
нормативно-правовими актами, які тривалий час знаходяться на розгляді сторін.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Єгипті
Українсько-суданські політичні
консультації

25.06.2018

Президент Петро Порошенко привітав Реджепа Таїпа Ердогана з
перемогою на президентських та парламентських виборах у Туреччині 24
червня 2018 року. Про це повідомляє president.gov.ua
Лідери двох країн висловили обопільну зацікавленість у подальшому зміцненні
відносин стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною. Петро Порошенко та
Реджеп Таїп Ердоган обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного.
Йшлося про розширення взаємовигідної співпраці у торговельно-економічній сфері,
енергетиці та оборонній промисловості. Окрему увагу було приділено підготовці до
засідання Стратегічної ради президентів, яке має відбутися в Туреччині.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ [Аравійське Море]

Коментар МЗС України щодо
ситуації в Ємені
27.06.2018

Україна підтримує єдність, суверенітет, незалежність та територіальну
цілісність Єменської Республіки, а також зусилля легітимного та міжнародно
визнаного Президента Абд Раббо Мансура Гаді.
Зважаючи на неможливість розв’язання між’єменського конфлікту винятково силовими методами, Україна послідовно виступає за безумовну пріоритетність його політикодипломатичного врегулювання на умовах дотримання домовленостей, досягнутих за
підсумками Конференції національного діалогу, Мирної ініціативи Ради співробітництва
арабських держав Затоки та положень відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН. На цьому
напрямі заслуговують на високу оцінку і підтримку посередницькі кроки Cпеціального
Представника Генерального секретаря ООН з питань Ємену Мартіна Гріффітса. В Україні
уважно слідкують за розвитком ситуації навколо звільнення єменськими збройними
силами та силами Коаліції важливого в плані забезпечення гуманітарної допомоги та
продукції першої необхідності для єменського народу міста Худейда та його порту. У цьому
контексті, на жаль, констатуємо відсутність конструктивізму в позиції угрупування АльХуті, а також засуджуємо продовження ним провокативної практики здійснення ракетних
обстрілів території Королівства Саудівська Аравія.
Читати повністю >>>
За матеріалами МЗС України
Зустріч із керуючим директором Кувейтської
інвестиційної адміністрації (КІА)
02.07.2018

Тимчасовий повірений України в Державі Кувейт Євген Ігнатовський
2 липня ц.р.зустрівся з керуючим директором Кувейтської інвестиційної
адміністрації Фаруком Ахмадом Бастакі.
У ході зустрічі сторони обговорили найактуальніші питання, що перебувають на
порядку денному двосторонніх відносин, а також шляхи активізації співробітництва в
інвестиційній сфері між Україною та Кувейтом. Відзначимо, 24 червня 2018 р. розпочинає
роботу візовий центр України в м.Ель-Кувейт, функціонування якого забезпечуватиметься
компанією "VF Worldwide Holding Ltd". Візовий центр прийматиме та передаватиме на
розгляд Посольства України в Державі Кувейт клопотання про оформлення віз для в’їзду в
Україну іноземців та осіб без громадянства, що проживають в Державі Кувейт. Заявники
зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному для них форматі та,
за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та
копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги,
СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту тощо). …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Державі Кувейт
Уряд затвердив інвестиційний Меморандум між
Україною та Саудівською Аравією
04.07.2018

Для сприяння інвестиційному співробітництву між Україною та
Королівством Саудівська Аравія Уряд своїм рішенням затвердив
відповідний Меморандум між Кабінетом Міністрів України та Урядом КСА.
Меморандум на законодавчому рівні визначає конкретні напрями двостороннього
інвестиційного співробітництва у сільськогосподарській галузі та механізми заохочення
інвестицій у сільське господарство. Зокрема, відповідно до Меморандуму, Україна та КСА
сприятимуть обміну інформацією у сфері інвестиційної діяльності, розвитку співпраці та
впровадженню інвестиційних проектів, організації інвестиційних та виставкових заходів.
Нагадаємо, що Меморандум між Кабінетом Міністрів України та Королівством Саудівська
Аравія про інвестиційне співробітництво у сфері сільського господарства був підписаний у
ході офіційного візиту Президента України Петра Порошенка до м. Ер-Ріяд (КСА) наприкінці
2017 року. 25 квітня 2018 року Уряд КСА схвалив зазначений Меморандум, що відкриває
нові можливості для залучення інвестицій в аграрний сектор України, їх підтримки та
реалізації проектів шляхом надання консультацій, проведення комерційних виставкових
заходів, семінарів, робочих засідань та зустрічей, а також спільних презентацій в сферах
сільського господарства, тваринництва та рибних ресурсів. Компаніям та діловим колам
Королівства рекомендовано скористатися багатьма послугами, можливостями та пільгами,
що надаються іноземним інвесторам в Україні, зокрема, інвестиційного середовища в
галузях сільського господарства, тваринництва та рибних ресурсів.
Читати повністю >>>
За матеріалами minagro.gov.ua
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В понеділок, 2 липня відбулись українсько-суданські політичні
консультації на рівні директорів профільних департаментів МЗС двох країн.
Про це повідомляє прес-служба МЗС України.
Українську делегацію очолювала Директор Департаменту країн Близького Сходу та
Африки Мирослава Щербатюк, суданську – Директор Департаменту країн Європи та
Америки, Посол Мохамед Іса Едам. Учасники консультацій обговорили стан та перспективи
двостороннього співробітництва, зокрема у торговельно-економічній, інвестиційній та
освітній сферах. Сторони обмінялися думками щодо низки питань міжнародного порядку
денного, а також взаємодії сторін у рамках міжнародних організацій. Судан - країна на
північному сході Африки, на півдні від Єгипту, на узбережжі Червоного моря. Площа 1 886
068 км², третя за площею країна Африки. Межує з Єгиптом на півночі, Лівією на північному
заході, Чадом на заході, Центральноафриканською Республікою на південному заході,
Південним Суданом на півдні, Еритреєю і Ефіопією на сході. На північному сході омивається
водами Червоного моря.
Читати повністю >>>
За матеріалами МЗС України

 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Участь Посла України в Мексиці у бізнес-сніданку
«Інвестиції та бізнес в Панамі»
28.06.2018

Посол України Р.Спірін взяв участь у бізнес-сніданку, організованому
Міністерством торгівлі та промисловості Панами і Панамською асоціацією
перевізників. Про це повідомляє Посольство України в Мексиці.
Під час сніданку відбулася презентація економічного та інвестиційного потенціалу
Панами. У цьому контексті варто відзначити, що у 2017 р. зростання ВВП країни склало
5,4%, прогноз на 2018 р. – 5,6%. Серед країн Латинської Америки Панама має найкращий
показник ВВП на душу населення - близько 25712 дол. США. Економіка Панами переважно
ґрунтується на добре розвиненому секторі послуг: діяльність та управління Панамським
каналом, логістика, банківська діяльність, зона вільної торгівлі Колон, страхування,
портова діяльність та туризм. На сектор послуг припадає 77% ВВП, у ньому задіяно дві
третини працездатного населення (66,8%). У свою чергу, Посол України під час розмови з
Віце-міністром з питань зовнішньої торгівлі Панами Нестором Гонсалесом вніс пропозиції
щодо можливостей та перспективних напрямів розвитку українсько-панамського
співробітництва в торговельно-економічній сфері, а також вручив Н. Гонсалесу
підготовлені Посольством рекламно-інформаційні матеріали про Україну економічного
спрямування та бізнесові пропозиції українських компаній. Крім того, керівник
дипустанови провів окремі бесіди з керівниками Зони вільної торгівлі Колон та Асоціації
"Панама Пасіфіко", а також з низкою панамських підприємців, під час яких ознайомив
співрозмовників з експортним та інвестиційним потенціалом України, умовами ведення
бізнесу та з ходом реалізації економічних реформ в нашій державі.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Голова Комітету з прав людини Григорій Немиря провів зустріч
з колишнім Міністром внутрішніх справ Колумбії
05.07.2018

Григорій Немиря провів 5 липня зустріч з колишнім Міністром
внутрішніх справ Колумбії, учасником мирних переговорів щодо
припинення конфлікту в Колумбії Хуаном Фернандо Крісто.
Сторони обговорили ситуацію в Україні, особливо на Донбасі і в Криму, та питання
дотримання прав і свобод людини в Україні. Голова Комітету детально поінформував свого
співрозмовника щодо розвитку ситуації на Донбасі, яка склалася через збройну агресію
Росії проти нашої держави. «За чотири війни на Донбасі загинуло 10,5 тисяч людей, 30
тисяч було поранено, майже 2 мільйони наших співгромадян стали внутрішньо
переміщеними особами, 1,5 тисячі зникли безвісті. Конфлікт є затяжним»,- наголосив
Г.Немиря. Хуан Фернандо Крісто розповів про досвід Колумбії у сфері моделей перехідного
правосуддя, підходів та етапів мирного переговорного процесу, роботи з проурядовими
силами самооборони, офіційної політики стосовно прав жертв конфлікту, демобілізації,
роззброєння, реінтеграції комбатантів, стратегічних комунікацій, міжпартійному діалозі в
рамках легітимної парламентської влади, ролі збройних сил та воєнної стратегії під час
політичних переговорів. «Для нас дуже важливою була гуманітарна перспектива конфлікту
та приділення уваги постраждалим (вони безпосередньо брали участь у мирних
перемовинах). У Колумбії постраждали 7 мільйонів осіб, а 6 мільйонів стали внутрішньо
переміщеними особами», - зазначив він. Колумбія - країна в Південній Америці, що межує з
Панамою на північному заході, Венесуелою на сході і північному сході, Бразилією на
південному сході, Перу і Еквадором на південному заході, з півночі та заходу омивається
Карибським морем і Тихим океаном. Колумбія - єдина південноамериканська країна, що має
вихід як до Атлантичного (через Карибське море), так і до Тихого океану. Колумбія аграрно-індустріальна країна. Основні галузі промисловості: текстильна, харчова, нафтова,
хімічна, цементна, гірнича. Колумбія має великі запаси корисних копалин, зосереджених
переважно у гірських районах Анд. В країні видобувають золото, срібло, платину, смарагди
(90 % світового видобутку), кам'яне вугілля (12,5 млн тонн/року), нафту (19 млн
тонн/року), природний газ. Знайдені родовища міді, ртуті, свинцю і марганцю.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

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

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

 АТЛАНТИКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГІОН
 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ (США, ГУАМ. ПІВНІЧНІ МАРІАНСЬКІ ОСТРОВИ. ПУЕРТО-РИКО. АМЕРИКАНСЬКІ

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ. АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА. ІНШІ)

Україна має дуже сильну підтримку з боку
Сполучених Штатів Америки
02.07.2018

Голова Верховної Ради України А.Парубій повідомив, що здійснив
робочий візит до США, де мав зустріч зі спікером Палати Представників
Конгресу США Полом Раяном.
«Ми обговорили механізми протидії будівництву трубопроводу Північний потік-2, а
також створення міжнародного регіонального центру з протидії московській агресії», сказав він. Голова Парламенту вважає важливим те, що «у цій поїздці взяли участь спікери
п’яти країн – Грузії, Литви, Молдови, віце-спікер Сенату Польщі». «Ця делегація
продемонструвала, що країни, які знаходяться на передовій у боротьбі проти російської
агресії, стоять одним фронтом як щит Європи і всього вільного світу», - зазначив А.Парубій.
Голова Верховної Ради заявив, що Україна має дуже сильну підтримку з боку Сполучених
Штатів Америки. Він підкреслив, що «вже незадовго ми можемо бути свідками підписання
резолюції щодо підтримки наших країн, а також резолюції про визнання Голодомору
геноцидом українського народу». Відзначимо, Голова Верховної Ради України Андрій
Парубій провів зустріч зі співголовами Комісії з демократичного партнерства Палати
представників Конгресу США Пітером Роскамом та Девідом Прайсом. Андрій Парубій
подякував, що конгресмени Роскам та Прайс стали співавторами та розробили резолюцію
про те, що Голодомор визнається геноцидом українського народу. Голова Верховної Ради
висловив сподівання, що ця резолюція щодо Голодомору буде ухвалена Конгресом цього
року, адже це символічно - цього року весь світ вшановує 85 роковини Голодомору. Андрій
Парубій розповів про прогрес реформ в Україні, зокрема про ухвалення Верховною Радою
Закону «Про вищий Антикорупційний суд», яке відбулося відповідно до рекомендацій
Венеціанської комісії, та Закону «Про національну безпеку». Нагадаємо, Сполучені Штати
Америки надають високого значення програмам підтримки України і розділяють курс і
орієнтири реформ, які проводить український Уряд. Про це сказав заступник Міністра
фінансів США з міжнародних справ Девід Малпас під час зустрічі з Прем’єр-міністром
України Володимиром Гройсманом. Зустріч відбулася в рамках перебування Девіда Малпаса
в Києві. «Ми маємо високий рівень взаємного діалогу, вже провели змістовні переговори в
Міністерстві фінансів і у нас великі сподівання на переговори з вами. Ми підтримуємо ваш
Уряд на шляху економічних реформ», - сказав Девід Малпас. «Наша зустріч – це
продовження наших відносин, - відзначив зі свого боку Володимир Гройсман. – Ми
відчуваємо підтримку США і на зовнішньому рівні і проведенні внутрішніх реформ. Йдеться
і про питання відновлення нашої територіальної цілісності, і про економічні аспекти.
Очікуємо на нові можливості нашої взаємодії». Під час розмови сторони торкнулися
широкого спектру питань двосторонньої взаємодії і обговорили перебіг співпраці з
міжнародними фінансовими організаціями, передусім Міжнародним валютним фондом.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua, kmu.gov.ua
 БРИТАНСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ (КАНАДА. АВСТРАЛІЯ. НОВА ЗЕЛАНДІЯ. ПАПУА НОВА ГВІНЕЯ. СОЛОМОНОВІ

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

Україна та Канада презентували в СОТ Угоду
про вільну торгівлю
21.06.2018

Українська делегація 19 червня взяла участь у засіданні Комітету з
регіональних торговельних угод СОТ у Женеві. Про це повідомляє прес-служба
Мінекономрозвитку України.

У ході засідання Комітету серед іншого розглядалась фактологічна презентація
Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Відповідно до механізму прозорості у
рамках Світової організації торгівлі (СОТ) країні-члени організації нотифікують про суттєві
зміни у своїй торговельній політиці. До таких змін, зокрема, належить укладення угод про
вільну торгівлю. Таким чином Секретаріат СОТ спільно з урядами країн-учасниць такої
угоди готує короткий огляд її положень – фактологічну презентацію, яка розглядається на
Комітеті з регіональних торговельних угод СОТ. Представники канадської делегації
підкреслили високу якість Угоди як міжнародного документа та важливість її впливу на
сприяння торгівлі між обома країнами в майбутньому. Нагадаємо, що положення Угоди про
вільну торгівлю між Україною та Канадою, яка набрала чинності 01.08.2017,
розповсюджуються на взаємне зниження торговельних бар’єрів у торгівлі товарами, та
містить положення щодо конкуренції, захисту прав інтелектуальної власності, державних
закупівель, захисту навколишнього середовища, питань праці, санітарних і фітосанітарних
заходів, технічних бар’єрів у торгівлі, вирішення спорів та механізму прозорості. Нагадаємо,
9-13 червня 2018 року відбувся візит до Канади української парламентської делегації на
чолі зі співголовою групи з міжпарламентських зав’язків з Канадою І. Крульком та Першим
заступником Голови ВРУ І. Геращенко. Він став першим в історії двосторонніх відносин
візитом до цієї країни групи дружби з Канадою. Програма передбачала відвідання мм.
Торонто та Оттави. 9-10 червня у м. Торонто делегація зустрілася з керівництвом Конгресу
українців Канади та керівниками українських громадських організацій. Робота делегації у
м. Оттава 11-13 червня була зосереджена на участі у засіданнях ключових парламентських
комітетів та проведенні двосторонніх зустрічей. Українські парламентарі взяли участь у:
Спільному засіданні комітетів у закордонних справах Палати громад та Сенату; Засіданні
комітету з національної оборони Палати громад; Засіданні комітету з питань
промисловості, науки та технологій Палати громад; Робочій зустрічі груп дружби в
парламентах України та Канади. Проведено окремі двосторонні зустрічі з: Міністром
міжнародного розвитку М. К. Бібо; Міністром імміграції, у справах біженців та громадянства
А. Хуссеном; Міністром національної оборони Х. Сейджаном; Радником Прем’єр-міністра
Канади з питань зовнішньої торгівлі та оборони Дж. Ганнафордом; Віце-спікером Палати
громад Б. Стентоном; Парламентським секретарем Міністра міжнародної торгівлі П.
Голдсміс-Джонс; Парламентським секретарем Міністра закордонних справ М. ДеКорсі;
Головою комітету у закордонних справах та зовнішньої торгівлі Сенату Р. Андрейчук;
Головою комітету з закордонних справах Палати громад Б. Нолтом; Головою комітету з
національної оборони С. Фюром; Головою комітету з питань імміграції, Головою групи
дружби з Україною в парламенті Канади Б. Вжесневським. Представниками МЗС,
міністерств міжнародного розвитку та міжнародної торгівлі, відповідальними за розвиток
відносин з Україною. В рамках візиту було проведено прем’єрний в Оттаві показ
кінострічки «Кіборги», участь у якому взяли члени канадського парламенту, представники
міністерства оборони, канадські інструктори, які тренували українських військових в
рамках місії UNIFIER.
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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В I квартале доля государственного сектора
в экономике составила более 14%
05.07.2018

В I квартале 2018 г. доля государственного сектора в составе
экономики составила 14,4%. Об этом свидетельствуют данные
Министерства экономического развития и торговли.
В частности, по данным МЭРТ, удельный вес государственного сектора экономики в
I квартале 2018 г. составил 14,4%. По видам экономической деятельности, то наибольший
удельный вес государственный сектор имеет в следующих областях: профессиональная,
научная и техническая деятельность - 66,6%; сельское хозяйство, лесное хозяйство и
рыбное хозяйство - 59,8%; поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха
- 34,3%; искусство, спорт, развлечения и отдых - 29,6%; транспорт, складское хозяйство,
почтовая и курьерская деятельность - 23,5%; промышленность - 11,7%.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
 ВВП. ВНП

Темпи зростання української економіки б'ють
торішні показники
19.06.2018

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за січеньберезень 2018 р. склало 3,1%. Про це повідомили у Державній службі
статистики (Держстат), передає biz.nv.ua
Згідно з даними відомства, номінальний ВВП за перший квартал 2018 року склав
700,4 млрд грн, а зміна дефлятора - 14,9%. У відношенні до попереднього кварталу
економіка країни в першому кварталі поточного року (з урахуванням сезонного фактора)
додала 0,9%. Відзначається, що в першому кварталі минулого року ці показники
дорівнювали відповідно 583,9 млрд грн і 25,1%. Також за оцінками Держстату, ВВП на душу
населення зріс у січні-березні цього року до 16,5 тис. грн, а в реальному вираженні - на 3,6%
до січня-березня минулого року. Крім того, частка кінцевих споживчих витрат зросла до
95% з 91,5% рік тому, тоді як валових накопичень скоротилася до 11,9%, а негативний
внесок сальдо експорту та імпорту товарів і послуг збільшився з 4% до 6,9%. Раніше
повідомлялося, що зростання ВВП України в 2017 році прискорилося і склало 2,5%, тоді як
зростання за попередній 2016 й рік становив 2,4%. Нагадаємо, що раніше МВФ зберіг
прогноз зростання ВВП України в 2018 році на рівні 3,2%, але погіршив прогноз на 2019 до
3,3% (раніше прогнозувалося 4%). Також міжнародне рейтингове агентство Fitch
прогнозувало зростання ВВП України на 3,2% в 2018 році. При цьому в 2019 році агентство
прогнозує зростання на 3,7%. Міжнародне рейтингове агентство S&P очікує прискорення
зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2018 році до 3,1% з
уповільненням його до 2,9% в 2019-2021 роках.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Рівень тіньової економіки в Україні в 2017 р.
знизився до 31% ВВП
21.06.2018

Рівень тіньової економіки в Україні в 2017 р. знизився до 31% ВВП,
скоротившись на 4 відсоткові пункти порівняно з показником 2016 року,
свідчать дані на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ).
"Усі методи, з використанням яких здійснюється оцінка рівня тіньової економіки,
показали зменшення рівня порівняно з 2016 роком", - йдеться у звіті міністерства. Як
зазначає МЕРТ, детінізація економіки минулого року стала наслідком, зокрема, зниження
інвестиційних ризиків на тлі відносної макрофінансової стабільності та продовження
реформування економіки. Водночас цей процес стримується низькою довірою до інститутів
влади, збереженням значних викликів стабільності фінансової системи, наявністю
непідконтрольних владі територій, йдеться у звіті міністерства. Найбільший рівень
тіньової економіки традиційно виявив метод "витрати населення - роздрібний товарообіг"
- 47% ВВП, хоча це на 4 в. п. менше за показник за 2016 рік. МЕРТ пояснює це більшим
зростанням обсягу продажу населенню споживчих товарів на 6,2% порівняно з обсягом за
2016 рік, ніж скоректовані грошові витрати населення на придбання таких товарів, що
становило 3,4%. На думку МЕРТ, тенденція до зменшення рівня тіньової економіки за цим
методом, почавшись у 2016 році завдяки скороченню навантаження на фонд оплати праці
через введення ставки ЄСВ у 22%, продовжилася в 2017-му на тлі підвищення реальної
заробітної плати. Згідно зі звітом, скорочення тіньової економіки за вдосконаленим
монетарним методом (методологічні положення розрахунку за якими нині апробуються)
на 2 в. п. - до 38% ВВП відбувалося на тлі незначного скорочення питомої ваги готівкових
коштів у грошовій масі (27,5% станом на кінець 2017 року проти 28,5% на кінець 2016-го)
за зростання споживчого попиту. Електричний та монетарний методи показали скорочення
рівня тіньової економіки на 3 в. п. кожен і становили відповідно 28% та 24% від обсягу
офіційного ВВП, свідчать матеріали МЕРТ. За методом збитковості підприємств рівень
тіньової економіки скоротився в 2017-му порівняно з позаминулим роком на 2 в. п. (до 20%
від обсягу офіційного ВВП). Як зазначає МЕРТ, це відбувалося на тлі сприятливої зовнішньої
кон'юнктури для товарів вітчизняного експорту та ревальвації національної валюти в
лютому-серпні минулого року. Серед стримувальних чинників детінізації в цьому сегменті
розрахунків МЕРТ називає "транспортну блокаду" в Донецькій і Луганській областях та її
негативний вплив на роботу гірничо-металургійного комплексу та енергетики, а також
нижчу врожайність окремих сільськогосподарських культур і складну ситуацію в
тваринництві. За даними звіту, найкращу динаміку щодо зменшення рівня тіньового
сегменту за цим методом показала переробна промисловість - 7 в. п. порівняно з 2016
роком. Детінізація в добувній промисловості становила 1 в. п., щодо зовнішньоекономічної
діяльності (ЗЕД) "Фінансова і страхова діяльність" - 2 в. п., ЗЕД "Операції з нерухомим
майном" - на 4 в. п. В інших видах економічної діяльності за підсумками 2017 року
спостерігалося збільшення тіньової економіки.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

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

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

Коментар Національного банку України щодо зміни
реального ВВП у І кварталі 2018 р.

 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ & ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

21.06.2018

У І кварталі 2018 року українська економіка пришвидшила зростання
до 3,1% у річному вимірі. Порівняно з попереднім кварталом зростання ВВП
становило 0,9% сезонно-скориговано.
Про це свідчать розгорнуті показники ВВП за I квартал ц.р., опубліковані Державною
службою статистики України. Фактичні темпи зростання реального ВВП у І кварталі 2018 р.
були вищими за очікування Нацбанку, опубліковані в Інфляційному звіті за квітень 2018 р.
(2,3% р/р). Як і в 2017 році, основним рушієм зростання реального ВВП був внутрішній
попит, як споживчий, так і інвестиційний. Третій квартал поспіль прискорювалося
зростання інвестицій. Зокрема, темпи зростання валового нагромадження основного
капіталу (далі – ВНОК) збільшилися до 17% р/р. Цьому сприяли покращення ділових
очікувань підприємств, а також подальше поліпшення їх фінансових результатів. На відміну
від минулого року, зростання інвестицій значно менше було пов’язане із нарощенням
будівництва, темпи зростання валової доданої вартості (далі – ВДВ) якого стрімко
уповільнилися (до 2,2% р/р). Натомість високими темпами тривало зростання інвестицій у
промисловості, зокрема добувній, металургійному виробництві, машинобудуванні та
постачанні електроенергії, пару, води та кондиційованого повітря, а також торгівлі,
транспорті та телекомунікаціях. Споживчий попит також продовжував впевнено
посилюватися, підтриманий значними темпами зростання реальної заробітної плати,
підвищенням пенсій у попередні періоди та поліпшенням споживчих настроїв населення.
Втім, зростання кінцевих споживчих витрат домогосподарств уповільнилося порівняно з
попереднім кварталом (до 5,6% р/р), що можна насамперед пояснити нижчими темпами
зростання реальної заробітної плати (10,7% р/р у I кварталі 2018 р. порівняно з 20,0% р/р у
IV кварталі 2017 р.) унаслідок підвищення бази порівняння. Натомість споживчі витрати
сектору загального державного управління зменшилися (на 1,4% р/р), що відображало
достатньо стриману фіскальну політику на початку 2018 року. Обсяги експорту товарів та
послуг у I кварталі 2018 року скоротилися на 9.9% р/р. Падіння експорту було викликано
переважно зменшенням фізичних обсягів поставок зернових та олійних культур, що
відображало нижчий врожай минулого року, а також зменшення обсягів транзиту
енергетичних ресурсів. Водночас у I кварталі 2018 року також істотно знизився імпорт (на
5,4% р/р) в першу чергу через зменшення енергетичного імпорту. В результаті від’ємний
внесок чистого експорту в економічне зростання зменшився (до 2,3 в.п.), що і зумовило
прискорення зростання реального ВВП порівняно з показниками IV кварталу 2017 року, а
також відхилення фактичних даних від оцінки НБУ. Ефект бази порівняння – припинення
торгівлі з НКТ та захоплення підприємств на тих територіях у минулому році – зумовив
відновлення зростання ВДВ добувної промисловості (на 2,7% р/р) та у постачанні
електроенергії (на 2,4% р/р). Відновилося зростання ВДВ фінансової та страхової
діяльності (на 9,7% р/р), відображаючи розвиток як банківського, так і небанківського
фінансового сектору. Зниження ВДВ сільського господарства уповільнилося (до 0,5% р/р),
зокрема, розвиток тваринництва підтримувався активним зовнішнім попитом. Натомість,
відображаючи помірне зростання кінцевих споживчих витрат у цілому, уповільнилося
зростання ВДВ торгівлі (до 5,8% р/р) та інших секторах послуг, а в окремих з них (зокрема
охороні здоров’я) ВДВ знизилася. У ІІ кварталі 2018 року Національний банк очікує на
помірне прискорення зростання економіки України. Збереження ділових очікувань
підприємств на високому рівні свідчить про стійке зростання інвестиційної діяльності.
Подальшому зростанню споживчого попиту домогосподарств сприятиме підвищення
доходів населення (у тому числі за рахунок військових пенсій, заробітних плат та грошових
переказів). Також у цілому сприятливою залишається кон’юнктура на зовнішніх ринках.
Так попри певну корекцію в окремі періоди, світові ціни на вагомі сировинні товари
українського експорту (сталь, залізна руда, зернові) залишаються на доволі високому рівні,
а країни – основні торговельні партнери України в цілому зростають швидше, ніж
очікувалося. Нагадуємо, відповідно до опублікованого у квітні 2018 року макропрогнозу,
Національний банк очікує, що у поточному році зростання реального ВВП пришвидшиться
до 3,4%. Оновлений прогноз буде оприлюднено в Інфляційному звіті за липень 2018 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами НБУ
Зростання української економіки: Всесвітній банк
опублікував обнадійливі дані
02.07.2018

Внутрішній валовий продукт України зріс з $91 млрд в 2015 р. до
$112,1 млрд в 2017-м. Такі дані оприлюднив Всесвітній банк, оновивши
показники зростання економіки всіх країн.
За даними Світового банку, за два роки – з 2015-го по 2017-й, – ВВП України в
доларовому вираженні зріс на 21 млрд доларів. Таким чином, приріст ВВП за минулий рік
склав більше як 20% – це один із найвищих показників серед інших країн у світі, повідомив
на своїй сторінці у Facebook економіст і керуючий приватним інвестиційним фондом в США
Володимир Компанієць. За його словами, за підсумками I-го півріччя 2018 року, ВВП
України за 12-місяців складе більше $120 млрд. При цьому він наголосив у коментарях, що
не варто плутати два поняття: приріст ВВП показує зміну економіки країни в грошових
одиницях; приріст реального ВВП показує зміну економіки країни в кількості виробленої
продукції. Для будь-якої країни головним є збільшення економіки саме в доларах, оскільки
відповідно збільшуються надходження в бюджети. Також Компанієць нагадав, що в 2015
році ВВП України впав на 32% з $133,50 млрд в 2014 до $91,03 млрд в 2015 р. Як зазначив
президент України Петро Порошенко, такі дані підтверджують, що інвестиційний клімат в
Україні покращується. Як заявив раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман, зростання
економіки України на 3,1% в першому кварталі 2018 року свідчить про початок позитивних
змін в країні. Також він повідомив, що за підсумками першого кварталу Україна наростила
експорт і "посилила позиції на європейському ринку". Нагадаємо, 2017 р. економіка України
зросла на 2,5%, таким чином випередивши очікування Національного банку України.
Нацбанк прогнозує подальше прискорення зростання реального ВВП в 2018 році до 3,4%,
причому передбачається, що основним двигуном зростання економіки залишатиметься
приватне споживання.При цьому МВФ погіршив прогноз щодо економіки Українины: в
2019 р. тепер очікується зростання ВВП на 3,3% замість 4%. МВФ зберіг прогноз зростання
ВВП України в 2018 році на рівні 3,2%. А Кабінет міністрів подавав на розгляд українського
парламенту проект трирічної бюджетної резолюції на 2019-2021 роки, згідно з яким
зростання економіки України в 2019 році прогнозується на рівні 3,6%, інфляція знизиться
до 6,5%, а середньорічний курс гривні очікується в 2019 році на рівні 30,5 грн за долар.
Разом з тим, Рада відправили цей документ назад в Кабмін – на доопрацювання.
Читати повністю >>>
World Bank national accounts data >>>
За матеріалами segodnya.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
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Цього року Україна планує погасити
майже 327 млрд грн боргів
19.06.2018

Прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного боргу
у 2018 р. за діючими угодами становлять 326,69 млрд грн. Про це УНН
повідомили у Міністерстві фінансів у відповідь на запит.
“Станом на 18 червня прогнозні платежі з погашення та обслуговування державного
боргу складають 326,69 млрд грн, у тому числі по внутрішньому боргу - 229,37 млрд грн та
по зовнішньому боргу 97,31 млрд грн”, - розповіли у Міністерстві. Зазначається, що усі свої
поточні борги Україна має погасити до 2045 р. З початку року зовнішні борги України
зменшились на 8,3%. Серед міжнародних фінансових організацій, МВФ Україна заборгувала
чи не найбільше - $4,61 млрд або 121,03 млрд грн. Більший борг Україна має лише перед
Міжнародним банком реконструкції та розвитку - $4,83 млрд або 126,68 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Минфин Украины разместил гривневые ОВГЗ
на 206 млн гривен
04.07.2018

Министерство финансов 3 июля разместило гривневые облигации
внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 206 млн гривен. Об этом
говорится в сообщении Минфина.
Размещены ценные бумаги со сроком обращения 1 064 дня на 206,003 млн гривен
под 16,15% годовых. Также к размещению предлагались бумаги со сроком обращения 595 и
707 дней. Напомним, 20 июня 2018 г. Министерство финансов Украины на плановом
еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа
(ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,456 млрд грн и 305,1 млн долл. Как
сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи
облигаций сроками обращения 77, 161 и 287 дней со средневзвешенной доходностью
17,41%, 17,20% и 17,29% годовых, соответственно. Валютные средства привлечены в
результате продажи облигаций в долларах США сроками обращения 252, 364 и 693 дня с
доходностью 5,30%, 5,50% и 5,65%, соответственно. Отмечается, что гривневый эквивалент
привлеченных средств по курсу Национального банка Украины составил 9,491 млрд грн.
Отметим, Министерство финансов планирует разместить валютные ОВГЗ 10 июля, 27
июля, 14 августа и 11 сентября. Об этом говорится в измененном графике размещения
ОВГЗ Минфина на 3 квартал 2018 г. Срок обращения указанных бумаг составляет 1,5 и 2
года соответственно. Также будут предлагаться гривневые ОВГЗ со сроком обращения 3, 6,
9, 12 месяцев, 1,5, 2, 3 и 5 лет. Как сообщалось ранее, Министерство финансов в 2017 году
привлекло в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет
размещения облигаций внутреннего государственного займа.
Читать полностью >>>
По материалам ua.cbonds.info
 ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ. ГРОШОВА МАСА. ІНФЛЯЦІ & ВАЛЮТНИЙ КУРС

В НБУ назвали причины падения
ценности гривни в 14 раз
27.06.2018

НБУ объясняет снижение покупательной способности гривни с 1996 г. в
14 раз кризисными периодами, которые сопровождались всплесками
девальвации и инфляции. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
"Изменение покупательной способности национальной валюты - неизбежное
следствие изменений в экономике любой страны, которая проходит через периоды и
экономического роста, и кризисов. Макроэкономические изменения в Украине на
протяжении лет, прошедших со времен денежной реформы в 1996 г., не могли не сказаться
на количестве потребительских товаров, которые можно купить за одинаковое количество
гривен", - сказано в сообщении. Наибольшее падение покупательной способности гривни
пришлось на кризисные периоды, которые сопровождались всплесками девальвации и
инфляции. Именно в 1996, 1998-2000, 2004 и 2008 гг. гривня потеряла большую часть
своего первоначального покупательной способности. При этом, последние два года
регулятор проводит свою политику на основе режима инфляционного таргетирования.
"Как показывает мировой опыт, именно этот режим позволяет центральным банкам
наиболее эффективно выполнять функцию обеспечения ценовой стабильности и сохранять
покупательную способность денежной единицы", - отметили в Нацбанке. Там также
добавили, что переход к новому монетарному режиму уже позволил снизить инфляцию –
как в сравнении с кризисными показателями 2014-2015 гг., так и со средними
показателями 1996-2013 гг. В дальнейшем целью монетарной политики НБУ является
снижение инфляции до среднесрочной цели в 5% и удержание ее на этом уровне. При этом
рост уровня цен сопровождался и изменениями в номинальных и реальных доходах
населения, говорят в НБУ. "В частности, среднедневная заработная плата по сравнению с
1996 г. выросла более чем в 50 раз. Кроме того, существенно возросла роль безналичных
расчетов и изменились модели поведения потребителей", - объяснил регулятор. Все эти
факторы побудили Нацбанк к оптимизации номинального ряда гривни. …
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
В Украину стали больше переводить
денег из-за рубежа
03.07.2018

За первый квартал 2018 г. (январь-март) объем частных денежных
переводов в Украину вырос на 34,2% – до $2,6 млрд в сравнении с
аналогичным периодом 2017 года. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Лидером по переводам в Украину стала Польша. Так, в первом квартале этого года
переводы из этой страны возросли на 44,9% – до $865 млн в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года. Объем переводов из России за данный период сократился на 8,3%
– до $300 млн. На третьем месте США – объем частных денежных переводов оттуда вырос
на 29,7% – до $192 млн. Объем переводов из стран ЕС составил более $1,6 млрд (+44%), из
стран СНГ – $340 млн (-5,8%). Отметим, что в марте НБУ пересмотрел методику расчета
частных переводов. В регуляторе отметили, что пересмотр данных отразил существенный
рост роли частных денежных переводов как источника валютных поступлений в Украину,
что в условиях финансового кризиса позволило смягчить негативные последствия
существенного сокращения экспортной выручки и прямых иностранных инвестиций.
Напомним, что по итогам 2017 объем денежных переводов в Украину уменьшился до $2,4
млрд, или на 4,4% в сравнении с 2016 годом ($2,5 млрд). Из Украины переводы также
сократились - на 18,8% до $286 млн, тогда как в 2016 году они составляли $352 млн.
Читать полностью >>>
По материалам hvylya.net
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Профицит сводного платежного баланса Украины
в мае составил $266 млн

 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО & ВНУТРІШНЯ (РОЗДРІБНА) ТОРГІВЛЯ

В Україні сповільнилося зростання виробництва:
ситуація в областях

27.06.2018

23.06.2018

Промислове виробництво в Україні сповільнилося. У переробній
промисловості спостерігається уповільнення зростання з 3,1% до 2,4%, у
добувній промисловості - з 2,2% до 2%.
У травні 2018 р. промвиробництво в Україні зросло на 2,5% в порівнянні з травнем
2017 року, тоді як в квітні показник становив 3%, березні - 1%, в лютому - 1,9%, а в січні 3,6% . Про це повідомляє Державна служба статистики України. За підсумками п'яти місяців
зростання промвиробництва склало 2,6% до аналогічного періоду 2017 р. У тому числі в
постачанні електроенергії, газу та пари зафіксовано зростання з 3,6% до 4,2%. В травні2018 до травня-2017 переробна промисловість збільшила виробництво на 3,2%, в постачанні електроенергії, газу та пари виробництво зросло на 8,6%, тоді як у добувній промисловості зафіксовано падіння на 1,9%. У травні позитивний результат в промисловості
зафіксований в Івано-Франківській (на 16,9% до травня 2017), Тернопільській (на 6,9),
Запорізькій (на 6,6%), Волинській (на 5,9%), Львівській (на 4,5%), Чернівецькій (на 3,8%),
Вінницькій (на 3,5%), Житомирській (на 3,2%), Черкаській (на 3,1%), г Києві (на 2, 8%),
Закарпатській (на 2,1%), Київській (на 1,8%), і Кіровоградській (на 1,2%) обла. У Луганській
обл. промислове виробництво в травні виросло на 8%, в Донецькій обл. - на 8,1%. …
Читати повністю >>>
За матеріалами obozrevatel.com
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Уряд разом з силовиками напрацював спільний план дій
по боротьбі з контрабандою
18.06.2018

Кабінет Міністрів України спільно з МВС, ГПУ, НАБУ, САП, ДФС, СБУ
напрацювали план дій, направлений на ефективну боротьбу з контрабандою
та тіньовими схемами на митниці.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що основні положення
були обговорені під час спеціальної наради, присвяченої проблемам, які мають місце на
кордоні. «Сьогодні провели спільну нараду – з Генпрокурором, Міністром внутрішніх справ,
керівниками НАБУ і САП, ДФС, СБУ. Тема на порядку денному – ефективна боротьба з
контрабандою і тіньовими схемами на митниці. Минулого року всі наші зусилля, які ми
спрямували на детінізацію роботи митниці дали додатково до бюджету 70 млрд грн, сказав Гройсман. - Переконаний, що десятки мільярдів ще в кишенях тіньовиків – тих, хто
займається схемами, кришує контрабанду. Розуміємо, що там гуляють крупні рибини, яких
треба виловити і навести порядок». Глава Уряду запевнив, що весь силовий блок засвідчив
«повну готовність і рішучість боротьби з контрабандою», адже існування такого ганебного
явища впливає на розвиток економіки, руйнує промисловість.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Профицит сводного платежного баланса в мае, по предварительным
данным Национального банка, составил 266 млн долларов. Об этом
говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
В мае платежный баланс сведен с профицитом на уровне 266 млн долларов. В то же
время из-за выплат в пользу МВФ международные резервы на начало июня сократились на
1,6% до 18,2 млрд долларов, что покрывает 3,2 месяца будущего импорта. В мае сальдо
текущего счета платежного баланса, как и в прошлом году, было близким к нулю по
сравнению с профицитом в апреле (0,2 млрд долларов) из-за расширения дефицита
торговли товарами. В январе-мае дефицит текущего счета платежного баланса расширился
до 415 млн долларов (с 308 млн долларов за аналогичный период прошлого года). Объемы
экспорта товаров в мае составили 3,6 млрд долларов, что на 13,2% больше, чем в прошлом
году. Регулятор отмечает, что благоприятная внешняя ценовая конъюнктура поддерживала рост экспорта, однако темпы роста снизились из-за исчерпания переходящих запасов
зерновых и масличных культур. В результате объемы экспорта продовольственных
товаров в мае уменьшились на 3,3% в годовом измерении. В то же время сохранение
благоприятной внешней ценовой конъюнктуры и увеличение производства отдельной
химической продукции обеспечило высокие темпы роста экспорта продукции металлургии
(30,2% в годовом измерении) и химической промышленности (49,2%). В целом за пять
месяцев 2018 года экспорт товаров вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года до 17,8 млрд долларов. Объемы импорта товаров в мае составили 4,6 млрд
долларов, по сравнению с маем прошлого года импорт увеличился на 15,5% вследствие
высоких цен на энергоносители и устойчивого роста внутреннего спроса. Кроме того, из-за
роста мировых цен на нефть стоимостные объемы импорта нефтепродуктов увеличились
на 42,3% в годовом измерении, природного газа - на 8,4% г/г, а высокий внутренний спрос
обусловил рост импорта продукции машиностроения на 17,8% г/г. Всего за январь-май
импорт товаров вырос на 14,3% год к году и составил 21,1 млрд долларов. Чистый приток
капитала по финансовому счету в мае составил 307 млн долларов (в мае прошлого года 339 млн долларов) и был обеспечен частным сектором (как банками, так и реальным
сектором). В то же время на фоне осуществления государством платежей по погашению
гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов и погашений по займам чистый отток по
операциям государственного сектора составил 113 млн долларов. Поступления прямых
иностранных инвестиций остались на уровне предыдущих месяцев (150 млн долларов),
однако более половины от их общего объема было направлено к банковскому сектору в
результате операций по переоформлению долга в уставный капитал. За январь-май 2018
года чистые поступления прямых иностранных инвестиций составили 719 млн долларов.
Всего за январь-май 2018 года чистый приток средств по финансовому счету составил 701
млн долларов. Как сообщали Українські Новини, в 2017 году дефицит текущего счета
платежного баланса, по предварительным данным НБУ, составил 3,8 млрд долларов.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
 РИНОК ПРАЦІ & ДОХОДИ / ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ

Украинские товары могут поставляться без ввозных
пошлин для более 850 млн чел.
20.06.2018

Общее количество жителей стран, в которые украинские товары
могут поставляться без ввозных пошлин, составляет 850 млн человек,
сказал министр экономики и торговли Украины Степан Кубив.
"Прошел почти год с момента вступления в силу в 2017 г. соглашения о свободной
торговле с Канадой, которая открыла беспошлинный доступ для украинских экспортеров к
98% рынков товаров Канады. В этом году мы уже завершили переговоры о соглашении о
свободной торговле с Израилем и интенсифицировали переговоры с Турцией. Всего
сегодня украинские товары могут поставляться без ввозных пошлин на рынки, где
проживает более 850 млн человек", – отметил он на заседании Комитета Верховной Рады
по вопросам экономической политики, который рассматривает отчет правительства за
2017 год. Кубив добавил, что комплексная поддержка украинского производителя является
приоритетом для Кабинета Министров. Напомним, заместитель министра экономического
развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская сообщала в
августе 2017 года, что Украина имеет зону свободной торговли с 45 странами. Наиболее
широкая зона свободной торговли была заключена Украиной и Евросоюзом. Официально
ЗСТ вступит в силу с 1 сентября 2017 г., однако по факту она применяется в полном объеме
с 1 января 2016 г. Соглашение покрывает как торговлю товарами, так и торговлю услугами,
государственные закупки, а также постепенное приведение законодательной базы
Украины к европейским стандартам для интеграции в экономическое пространство ЕС.
Кроме того, Украина имеет соглашение о свободной торговле с Канадой, включающее
торговлю товарами и государственные закупки, Грузией (торговля товарами), Македонией
(торговля товарами), Черногорией (торговля товарами и услугами), странами Европейской
ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), а также
странами СНГ (с 1 января 2016 года Россия в одностороннем порядке отказалась
выполнять свои обязательства в рамках этого соглашения). Кроме того, украинский бизнес
имеет возможность пользоваться Генеральной системой преференций США, в рамках
которой предусмотрен беспошлинный экспорт около 5000 видов товаров.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
Объем контрабанды в Украину минимум
150 млрд грн,
25.06.2018

Объем контрабанды товаров широко потребления в Украину
составляет, по самым консервативным оценкам, 150 млрд грн. Об этом
заявила председатель подкомитета по вопросам таможенного дела в ВРУ.
По ее словам, Институт социально-экономической трансформации оценил объем
ежегодной контрабанды в 75 млрд гривен, сопоставив данные Евростата об экспорте и
украинской статистической службы о ввозе. "Разница, которая потерялась на границе – это
и есть контрабанда через границу с ЕС. А учитывая, что, например, Китай не раскрывает
нам информацию, о реальных объемах товара которые идут в контейнерах из КНР в порт
Одесса, то изначальную цифру нужно умножить минимум, - минимум! - на два", - сказала
она, подчеркнув, что объем нелегального и полулегального ввоза можно определить
только околонаучными методами. Она отметила, что "решительно поддерживает, что
правительство наконец начало наступление на контрабанду", однако по ее словам в этом
процессе нужно полагаться на общемировые неоднократно оправлявшие себя практики:
построение сильной таможенной администрации, предотвращение самой возможности
реализации незаконно ввезенного товара на внутреннем рынке, внедрение эффективного
пост-аудит контроля. Она напомнила, что в Украине, как и во всех цивилизованных странах
мира контрабанда товаров широкого потребления декриминализована. …
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
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У Мінсоцполітики заявили, що 3,2 млн українців
постійно працюють за кордоном
03.07.2018

Міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що на постійній
основі за кордоном працевлаштовані понад 3 млн 200 тисяч громадян
України. Про це пише портал zaxid.net
«Постійно за кордоном працюють понад 3 млн 200 тисяч українських громадян», –
заявив Рева на церемонії запуску проекту із поліпшення управління ринком праці
«Інклюзивний ринок праці для робочих місць в Україні» в Києві. Він також зазначив, що
трудова міграція на сьогодні має сезонний характер. У цьому процесі, за оцінками
Мінсоцполітики, беруть участь до 9 млн українців. За словами Реви, наразі однією з
актуальних проблем ринку праці є рівень безробіття серед молоді і неможливість
працевлаштування великої кількості внутрішньо переміщених осіб. Крім того, проблемами
також є велика тіньова зайнятість і диспропорція між попитом і пропозицією на
кваліфіковану робочу силу. П’ятирічний проект «Інклюзивний ринок праці для робочих
місць в Україні» запускає Міністерство соціальної політики разом з Міжнародною
організацією праці (МОП) за підтримки уряду Данії. Його мета – поліпшити управління
ринком праці, зменшити невідповідність професійних навичок вимогам ринку праці,
сприяти підприємництву та поліпшенню соціального діалогу та інституційної
спроможності соціальних партнерів. У рамках проекту МОП розраховує надати підтримку 4
областям України за допомогою концепції місцевих партнерств зайнятості, модернізувати
три навчальних плани професійно-технічної освіти, створити 5 нових послуг для 4
регіональних офісів Державної служби зайнятості, здійснити підготовку 7 основних і 75
місцевих тренерів за програмою МОП «Розпочни та вдосконалюй свій бізнес» …
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net
В Украине каждый 10-й сидит
без работы
05.07.2018

В Украине сотни тысяч только официально зарегистрированных
безработных. В частности, по данным Госстата, в первом квартале 2018 года
в активном поиске работы находилось 374,4 тыс. украинцев.
По подсчетам статведомства, это составляет 2,2% по отношению к экономически
активному населению трудоспособного возраста. Так, количество украинских безработных
в возрасте 15-70 лет, подсчитанных по методологии Международной организации труда
(МОТ), оказалось в 4,4 раза больше - 9,7%. А наибольший уровень безработицы из года в
год наблюдается среди молодежи до 24 лет: в этой возрастной категории без дела (то есть
не работает и не учится) сидит почти каждый пятый - 19,7%. В региональном разрезе
особенно катастрофическая ситуация сложилась в Луганской (16,7%) и Донецкой (14,5%)
областях. Не удивительно, что при таком положении вещей украинская пенсионная
система, которую без устали реформирует правительство, едва дышит. Уже сегодня
каждый работающий вынужден содержать одного пенсионера, а дальше ситуация будет
только усугубляться, невзирая на повышение пенсионного возраста. Правда, увеличение
страхового стража в конечном итоге приведет к другой проблеме: пенсионной системе
станет полегче, зато "за бортом" жизни останутся миллионы украинских пенсионеров. Но
это уже другая история. На каждую вакансию в компаниях выстраиваются очереди - в
среднем 7 человек на одно свободное место. Неудивительно, что в среднем украинцы ищут
новую работу по полгода. Опросы показывают, что одной из основных проблем, которые
волнуют большинство наших сограждан, является собственное ухудшающееся
материальное положение. Казалось бы, при таких результатах и существующей
безработице украинцы должны были бы обеими руками держаться за работу, но этого не
происходит. Опросы, проведенные кадровыми порталами, свидетельствуют: наши
сограждане не держатся за место и при первом же хоть немного лучшем предложении без
малейших колебаний покинут "родного работодателя". Опрошенные поясняют: надоело
терпеть ситуацию, когда зарплаты становятся все меньше, а объем работы - все больше. …
Читать полностью >>>
По материалам sud.ua
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В Україні розпочала роботу Координаційна рада
з розвитку цифрової економіки
05.06.2018

Держбюджет у І кварталі недоотримав майже
23% планових надходжень
20.06.2018

Загальний фонд Держбюджету недоотримав у першому кварталі 2018
року 65,9 млрд гривень, що становить 22,5% плану надходжень. Про це
повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.
“План надходжень до загального фонду Держбюджету за підсумками першого
кварталу 2018 року невиконаний на 65,9 млрд гривень, або 22,5% плану надходжень до
загального фонду, що збільшує ризики нездійснення в повному обсязі витрат
держбюджету”, - сказав він на засіданні Комітету ВР з питань бюджету. Недоотримання
запланованих надходжень більше ніж на 15% зобов’язувало уряд ініціювати внесення змін
до ЗУ “Про Державний бюджет України на 2018 рік” для збалансування витрат і надходжень
держбюджету. Як пояснив голова Рахункової палати, така ситуація зумовлена тим, що план
доходів загального фонду не виконано на 8,7 млрд грн, або 4,7%. Проте основним чинником
стало нездійснення запланованого розміщення облігацій зовнішньої державної позики на
56 млрд гривень. Внаслідок цього, план видатків загального фонду не виконано на 22 млрд
грн, або 9,8%. За словами Пацкана, не сприяло своєчасному проведенню видатків
зволікання із погодженням і затвердженням порядків використання коштів та паспортів
бюджетних програм. “Привертає увагу і збільшення вдвічі, порівняно з першим кварталом
2017 р., виплат на погашення й обслуговування зобов’язань за державним і гарантованим
державою боргом, що становили 89,2 млрд грн, або третину витрат державного бюджету”, звернув увагу чиновник. Нагадаємо, прогнозні платежі з погашення та обслуговування
державного боргу у 2018 році за діючими угодами становлять 326,69 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Бюджетная дыра разрослась
до 14,2 млрд грн.
27.06.2018

В Украине дефицит государственного бюджета в январе-мае 2018
года составил 9,2 млрд грн. Об этом следует из подсчетов Министерства
финансов Украины, сообщает hubs.ua
Как напоминают в Минфине, в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с
профицитом в размере 26,5 млрд грн. В Министерстве финансов проинформировали, что
общий фонд госбюджета за первые 5 месяцев текущего года был сведен с дефицитом 14,2
млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года он составил 6,6 млрд грн. При
этом расходы бюджета за январь-май текущего года были равны 379,9 млрд грн, что на
26,6% выше, чем в прошлом году. Расходы по общему фонду выросли на 24,8% - до 354,1
млрд грн. В то же время доходы казны увеличились на 13,5% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года - до 369,7 млрд грн. Доходы общего фонда увеличились на 22,7% до 337,7 млрд грн. Поступления от налогов выросли на 18,3% - до 298 млрд грн. Причем
среди налоговых поступлений наибольший рост показал налог на прибыль - на 77,9% до
50,6 млрд грн, а поступления от рентных платежей сократились на 41,7% - до 13,1 млрд грн.
Сообщается также, что неналоговые поступления в бюджет выросли на 68% - до 68 млрд
грн, в том числе 32 млрд грн – это средства, которые были перечислены НБУ, а 8 млрд грн плата за выдачу лицензий на использование радиочастот. Напомним, в 2017 году дефицит
государственного бюджета Украины составил 47,9 миллиарда гривен или 1,6% от валового
внутреннего продукта (ВВП) страны. В 2016 г. дефицит казны составлял 70,13 млрд грн или
2,9% ВВП. В 2015 г. разрыв между расходами и доходами главного финансового документа
страны официально был на уровне 45,2 млрд грн, или 2,3% ВВП Украины. В 2014 г. - 78,1
млрд грн или на 4,9% ВВП.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
В госбюджете «дыра» 14,3 миллиарда,
- Казначейство
03.07.2018

Доходы государственного бюджета по итогам первого полугодия
2018 года составили 463,18 миллиарда гривен, отставание от плановых
показателей выросло до 14,3 миллиарда гривен или 3,1%.
Как сообщает Государственная казначейская служба, по сравнению с I полугодием
прошлого года достигнут рост доходов на 13,7%. Поступления в общий фонд за январьиюнь 2018 года составили 409,45 млрд грн, что на 3,5% ниже плана, но на 20,9% лучше
показателя января-июня 2017 года. Госказначейство уточняет, что доходы госбюджета в
июне 2018 г. составили 79,33 млрд грн, что на 10,98 млрд грн, или 12,2%, меньше планового
показателя. Согласно его данным, по сравнению с июнем прошлого года бюджетные
поступления возросли на 10,19 млрд грн, или 14,7%. Общий фонд получил в минувшем
месяце 71,78 млрд грн, что на 13,6% меньше плана и на 13% превышает показатель
годичной давности. Как указано в материалах Госказначейства, налоговые поступления за
шесть месяцев 2018 года принесли бюджету 190,22 млрд грн, что на 1,96 млрд грн, или 1%,
больше планового показателя, тогда как таможенные - 150,07 млрд грн, не дотянув 5,07
млрд грн, или 3,3% до плана. По сравнению с шестью месяцами прошлого года налоговые
показатели в этом году возросли на 17,2%, таможенные - на 8,7%. В Государственной
фискальной службе невыполнение плана по доходам объясняют более высоким курсом
гривни по сравнению с прописанным в госбюджете.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

Відбулося установче засідання Координаційної ради з розвитку
цифрової економіки та суспільства під головуванням Першого віце-прем’єрміністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва.
Відкриваючи засідання, Степан Кубів наголосив, що завданням Координаційної ради
є організація виконання Плану заходів щодо цифровізації економіки та суспільства на 2018
рік та подальше налагодження ефективної взаємодії у цьому напрямку між Урядом,
бізнесом, громадськими організаціями та суспільством. Степан Кубів наголосив, що
Координаційна рада та її робочі підгрупи повинні здійснити якісну підготовку пропозицій
щодо створення необхідних умов для ефективного розвитку і використання науковотехнічного потенціалу України в сфері розвитку цифрової інфраструктури, зокрема у
частині забезпечення широкосмугового доступу до мережі Інтернет по всій території
України. Михайло Тітарчук, заступник Міністра, додав, що завданням Координаційної ради
та її робочих підгруп буде напрацювання стратегічних рішень у напрямках роботи таких
підгруп. Очікується, що Координаційна рада буде збиратись двічі на місяць. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ
 ДЕРЖАВНИЙ РЕЗЕРВ

Дмитро Булатов став заступником
голови Держрезерву
25.06.2018

Кабінет міністрів України призначив Дмитра Булатова заступником
голови Державного агентства резерву (Держрезерв) Про це повідомляє
Depo.ua з посиланням на РБК-Україна.
"Призначений. З випробувальним терміном", – сказав віце-прем'єр-міністр Павло
Розенко, не уточнивши, скільки буде тривати випробувальний термін. Як відомо, Дмитро
Булатов обіймав посаду міністра молоді та спорту України в 2014 р. Нагадаємо, 17 травня
було оголошено, що колишній міністр спорту України Дмитро Булатов став переможцем
конкурсу на посаду заступника голови Державного агентства резерву.
Читати повністю >>>
За матеріалами depo.ua
 МЕНЕДЖМЕНТ ДЕРЖАВНИХ

Уряд продовжить системно вичавлювати корупцію з
державних підприємств
04.07.2018

Реформа корпоративного управління в секторі державних підприємств
має на меті, в тому числі, ліквідацію простору для корупції в цій сфері. Про це
заявив Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко.
«Що таке сьогодні система державних підприємств: це приблизно 1,5 трлн грн
активів, та 500 млрд грн виручки за рік. Декілька днів тому я мав розмову з Артемом
Ситником, який сказав, що має порушених справ на 100-110 млрд грн по всім державним
підприємствам, а до такого високого рівня корупції призвело те, що багато керівників й
близько не знають, як керувати підприємствами, проте вважають, що вміють це краще за
всіх. І, якщо ми говоримо про реформу корпоративного управління в секторі державних
підприємств, то завдання Уряду тут полягає в зниженні ризику корупції, а боротися з нею
успішно будуть правоохоронні органи», - сказав він під час презентації рекомендацій з
управління державними підприємствами України, що були розроблені Українською
академією корпоративного управління. Міністр також окреслив чотири ключових рішення
в цьому питанні, серед яких назвав: прозору приватизацію, яка є «лакмусовим папірцем»
для потенційних інвесторів; фахові наглядові ради й професійний менеджмент; ретельну
реформу державного управління, з метою підвищення ефективності роботи, й професійне
навчання майбутніх менеджерів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 КОМПАНІЙ. ПРИВАТИЗАЦІЯ

Велика приватизація: ФДМУ шукає радників для
продажу шести підприємств
25.06.2018

Фонд державного майна оголосив перші шість конкурсів з відбору
радників для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу
пакетів акцій для 6 підприємств, які мають продати цього року.
Відповідна інформації опублікована у газеті “Відомості приватизації”. Зокрема, ФДМ
шукає радників для продажу “Об’єднаної гірничо-хімічної компанії” (ОГХК), ПрАТ “Індар”,
ПАТ “Президент-готель”, Вугільна компанія “Краснолиманська”, заводу “Електроважмаш”
та ПАТ “Одеський припортовий завод”. Щодо “Індару”, “Президент-готелю” та ОПЗ заявки
можна подавати до 20 липня включно, перші етапи конкурсів відбудуться 26 липня, другі 30 липня. Стосовно ж ОГХК, “Краснолиманської” і “Електроважмашу” то кандидати зможуть
подавати заявки до 23 липня. Передбачається два етапи конкурсів - 27 липня і 31 липня.
Додамо, у всіх випадках фіксований розмір оплати послуг радника встановлений до 0,5%
вартості активів підприємства, наведеної до частки держави в ньому, а в разі продажу
об’єкта розмір змінної частини становитиме до 2% від вартості проданого об’єкта
приватизації. Нагадаємо, Фонд державного майна України видав 22 накази про прийняття
рішень про приватизацію по об’єктах з переліку об’єктів великої приватизації.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

В госбюджет собрано 404 млрд грн..
налогов и сборов

Минэкономики уверено в успешности
малой приватизации

04.07.2018

В январе-июне т.г. в общий фонд государственного бюджета собрано
404,7 млрд грн платежей, которые контролируются ГФС, что на 13,2%, или
на 47,3 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.
В общий фонд госбюджета с начала 2018 года обеспечено 254,7 млрд гривен
налоговых платежей, что на 16,1%, или на 35,4 млрд гривен превышает прошлогодний
показатель. Поступления таможенных платежей в январе-июне в общий фонд госбюджета
составили 150,1 млрд гривен и превысили прошлогодние показатели на 8,7%, или на 11,9
млрд гривен. В июне текущего года в общий фонд госбюджета собрано 59,8 млрд гривен,
что на 12,3%, или на 6,5 млрд гривен превышает поступления июня прошлого года. По
данным ГФС, сбор налоговых платежей в июне составил 35,3 млрд гривен и превысил
прошлогодний на 18,6%, или на 5,5 млрд гривен. В общий фонд госбюджета в июне
поступило 24,4 млрд гривен таможенных платежей, что на 4,2%, или на 1 млрд гривен
превышает прошлогодний показатель. Среднедневные поступления таможенных платежей
в июне текущего года увеличились до 1,4 млрд гривен, а в июне прошлого года этот
показатель составлял 1,2 млрд гривен.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
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29.06.2018

Министерство экономического развития и торговли Украины
уверено в том, что малая приватизация пройдет успешно. Об этом сказал
первый заместитель министра экономразвития Максим Нефьодов.
“Мы абсолютно уверены, что сможем успешно продать активы малой
приватизации”, - сказал Максим Нефьодов в эфире одного из телеканалов. По его словам,
сейчас проходит аккредитация электронных площадок, на которых будут продаваться
объекты малой приватизации. “Мы ожидаем, что на этой или в начале следующей недели
площадки пройдут аккредитацию, после чего уже можно объявлять торги”, - сказал
замминистра. Как сообщалось, 10 мая 2018 г. на заседании Кабмин был принят пакет
постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой
приватизации. 28 марта Фонд гос имущества утвердил список из почти 660 объектов малой
приватизации, которые подлежат продаже в 2018 г. Фонд государственного имущества
Украины ожидает получить от продажи объектов малой приватизации от 1,5 млрд до 1,7
млрд грн. К группе малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие
предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ
 ОЛІГАРХИ

ФОНДОВИЙ РИНОК
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

НБУ надає можливість місцевим органам влади розміщувати
облігації на фондовій біржі

Банк "Фінанси та кредит" не зміг продати борги Жеваго
на 11,5 млрд грн навіть з дисконтом 80%

25.06.2018

03.07.2018

Фонд гарантування 02 липня провів три "голландських"
аукціони з продажу прав вимоги банку "Фінанси та кредит" за
кредитними договорами з юрособами на 11,5 млрд грн (йдеться про
К.ЖЕВАГО
лоти F07GL18912, F07GL24434, F07GL24436).
Попри те, що ціна на відповідні активи знижувалася на 80% порівняно зі стартовою
(яка відповідала сумі заборгованості позичальників банку), покупців не знайшлося. Вказані
лоти включали заборгованість ПрАТ “Білоцерківська теплоелектроцентраль”, підприємств
з групи “Росава”, ТОВ «Восток-Руда», ПАТ “Стахановський вагонобудівний завод” та інших
структур, які пов`язані з Костянтином Жеваго (був основним акціонером банку “Фінанси та
кредит”). Нагадаємо, в кінці травня мав відбутися “голландський” аукціон з продажу
Фондом гарантування боргів групи “АвтоКрАЗ” перед банком “Фінанси та кредит” на 3,5
млрд грн. Проте виконавча дирекція ФГВФО зняла з торгів відповідний лот - у зв’язку з
отриманням листа від секретаря РНБО щодо відтермінування продажу прав вимоги за
кредитними договорами, у забезпеченні за якими є акції ПАТ "Мотор Січ" (про “китайський”
конфлікт довкола акцій цього підприємства - тут). У кінці квітня Фонд гарантування
скасував рішення з продажу боргів структур К. Жеваго перед банком “Фінанси та кредит” на
656 млн грн з дисконтом 77% для структури, близької до оточення цього нардепабізнесмена. У заставі по цим кредитам - у т.ч. офісний центр площею 3115 кв. м. за адресою
м. Київ, бульвар Т. Шевченка. В середині квітня ФГВФО безуспішно намагався продати з
дисконтом 80% кредити банку “Фінанси та кредит” на 11 млрд грн. Серед боржників структури, не чужі не лише К. Жеваго, але й, зокрема, Віктору Поліщуку - екс-власнику
збанкрутілого банку “Михайлівський”. 21 червня ФГВФО не знайшов покупців на борг
групи “АвтоКрАЗ” перед Дельта Банком на 1,3 млрд грн, при тому, що і в цьому випадку
дисконт сягав 80%. У квітні люди К. Жеваго викупили в Дельта Банку історичну будівлю в
центрі Києва за 210 млн грн. За даними Фонду гарантування, на 01.04.2018 вкладникам
"Фінанси та кредит" у межах гарантійної суми виплачено компенсації на 9,92 млрд грн
(сумарні виплати складуть 10,5 млрд грн). За даними НБУ, на середину березня борг банку
К. Жеваго по рефінансуванню становив 6,3 млрд грн. Нацбанк повідомляв, що сукупний
обсяг інсайдерських кредитів у портфелі банку "Фінанси та кредит" - близько 22 млрд грн
(понад 70% портфелю). Балансова вартість активів банку К. Жеваго становила 45,1 млрд
грн, але оцінювачі ФГВФО оцінили їх у 9,9 млрд (22% від "номіналу").
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Петр Порошенко задекларировал очередной
миллион гривен
03.07.2018

Президент Петр Порошенко задекларировал еще более 1 млн
грн процентного дохода от вкладов в Международном
П.ПОРОШЕНКО
инвестиционном банке (МИБ). Об этом сообщает служба новостей
портала golos.ua.
Как говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином
государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций
государства или местного самоуправления, 2 июля он задекларировал суммарно 1 068 457
гривен доходов от банковских вкладов: 559 459 грн, 298 378 грн и дважды по 105 310 грн
процентов от МИБ. С начала года Порошенко задекларировал суммарно около 7 млн грн
процентного дохода от вкладов в этом банке. Ранее, 21 июня стало известно, что на
Британских Виргинских островах правоохранительные органы начали расследование о
возможном отмывании средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы
Геннадием Трухановым. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на автора расследования
Panama Papers, журналистку Анну Бабинец. "Агентство финансовых расследований
Британских Виргинских островов возбудило дело по компании Порошенко и также по
компании, связанной с Трухановым. Они начали свое расследование. Из формулировки,
которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег. Интересно,
что ведется расследование в отношении компаний, связанных с украинским публичными
деятелями, за границей, а в нашей стране оно не ведется", - сказала журналистка. По словам
Анны Бабинец, она направила запрос в Администрацию президента по расследованию
против Порошенко. Однако пришел ответ, что об открытии дела в АП ничего не знают.
Бабинец добавила, что ожидает ответа на запрос от Агентства финансовых расследований
Британских Виргинских островов. Ранее СМИ сообщали, что Порошенко не передал свои
активы кондитерской корпорации Roshen в траст, а создал три оффшорные компании для
реструктуризации. Отметим, Петр Порошенко выбыл из первой десятки Рейтинга 100
самых богатых людей Украины по итогам 2017 г. и занял 11 место. Состояние президента за
год уменьшилось с $589 млн до $542 млн. Напомним, по информации "Фокуса", в 2015 г.
состояние Порошенко составляло $679 млн, в 2014-м – $730 млн (12-е место рейтинга), а в
2013-м – $917 млн (16-е место). Кондитерская корпорация Roshen была основана Петром
Порошенко в 1996 г. В ее состав входят две кондитерские фабрики в Виннице, фабрики в
Киеве, Кременчуге и Липецке (РФ), клайпедская кондитерская фабрика в Литве, венгерская
компания Bonbonetti Choco Kft, а также масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" …
Читать полностью >>>
По материалам golos.ua
 КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

Суд признал банкротом компанию
«Укрподшипник»
04.07.2018

Хозяйственный суд Донецкой области признал банкротом компанию
"Укрподшипник" (Донецкая область). Об этом говорится в сообщении суда,
передают Українські Новини.
Постановление о признании должника банкротом и открытии ликвидационной
процедуры датировано 3 июля. Ликвидатором имущества является Дмитрий
Владимирович Годовиченко. Предельный срок на подачу заявления о денежных
требованиях к должнику - два месяца со дня официального обнародования сообщения о
признании должника банкротом. Как сообщали Українські Новини, Хозяйственный суд
Донецкой области 25 января текущего года начал процедуру банкротства компании
"Укрподшипник". Заявление о возбуждении дела о банкротстве в суд подала компания
"Автотехпром" (Киев). Причина возбуждения дела - неисполнение решения хозсуда
Донецкой области от 25 января прошлого года. Общая сумма требований кредитора - 1,909
млн гривен. Частное акционерное общество "Укрподшипник" владеет крупными пакетами
акций предприятий металлургии, машиностроения и других отраслей. "Укрподшипник"
контролируют братья Андрей и Сергей Клюевы, но с 9 марта Печерский районный суд
Киева запретил акционеру предприятия фонду Slav Handel, Vertretung Und Beteiligung
Aktiengesellschaft (владеет 94,18%) отчуждать его акции.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Нацбанк надає можливість місцевим органам влади розміщувати
облігації місцевих позик на фондовій біржі з використанням розрахунків за
принципом "поставка цінних паперів без оплати".
Досі Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та
забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів НБУ, яке
регламентує обслуговування депозитарієм НБУ операцій з розміщення облігацій місцевих
позик, передбачало можливість обслуговування розміщення таких позик лише поза
фондовою біржою. Відтак, для розширення можливостей із залучення місцевими органами
влади позикових ресурсів НБУ вніс зміни до Положення та уможливив обслуговування
депозитарієм НБУ таких операцій. Зазначені зміни затверджено постановою Правління
№70 від 25 червня 2018 року до "Про затвердження Змін до Положення про провадження
депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за
правочинами щодо цінних паперів НБУ". Вони набувають чинності з 26.06.2018 р. …
Читати повністю >>>
За матеріалами НБУ
Рада провалила законопроект о правовых основах
функционирования рынков капитала
03.07.2018

Депутаты Верховной Рады Украины провалил законопроект №7055 "О
рынках капитала и организованных товарных рынках". Об этом передает
корреспондент РБК-Украина.
Нардепы не поддержали принятие проекта за основу, возвращение его на доработку
в комитет и субъекту законодательной инициативы, после чего председатель Совета
А.Парубий объявил об отклонении документа. Законопроект определял правовые основы
функционирования рынков капитала и организованных товарных рынков, осуществление
профессиональной деятельности, регулировал отношения, возникающие при эмиссии и
обращении ценных бумаг, заключении и выполнении деривативов и сделок с ними. Так,
проектом планировалось создание правового поля и урегулирование отношений,
связанных как с биржевыми, так и с внебиржевыми деривативами; планировалось
урегулировать вопросы развития инфраструктуры, необходимой для полноценного
функционирования рынка деривативов, в частности, путем имплементации положений
регламента EMIR в части создания торгового репозитория и центрального контрагента,
которые должны функционировать в соответствии с европейскими стандартами. …
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
 КУА & ІНВЕСТИЦІЙНІ КОМПАНІЇ

ICU создала инвестфонд для покупки
плохих активов
21.06.2018

Группа ICU создала инвестиционный фонд «Адвентура» для покупки
плохих активов. Об этом сообщил глава подразделения по управлению
локальными активами группы ICU Григорий Овчаренко.
«ICU продолжает работу в направлении поиска и приобретения проблемных
активов, так называемых distressed assets. Учитывая большую долю проблемных активов
банковской сферы, компания рассматривает это направление как хорошую возможность
для инвестиций», - рассказал Овчаренко. Закрытый недиверсифицированный венчурный
корпоративный инвестиционный фонд (ЗНВКИФ) «Адвентура» был зарегистрирован как
юридическое лицо 11 мая. Ему предстоит регистрация регламента и проспекта эмиссии.
Уставной капитал инвестфонда составляет 5 млн грн. Он включен в банковскую группу
банка «Авангард». Как сообщалось, в июне 2017 года управляющий директор ICU Макар
Пасенюк заявил, что группа намерена привлечь $200 млн в собственный фонд управления
проблемными активами, который будет заниматься distressed (проблемными) активами. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
InVenture анонсував нові інструменти фандрайзингу
та продажу бізнеса
26.06.2018

Історія компанії почалася в 2010 році з вирішення питання
стратегічного управління, продажу та залучення інвестицій в об’єкти
комерційної нерухомості інвесткомпанії ІНЕКО.
До сьогодні компанія значно розширила спектр послуг, пов’язаних з купівлею та
продажем активів на ринку України, залученням інвестицій, стратегічним консалтингом,
підбором проектів і активів для інвестування. За останні 8 років більш 500 компаній, що
шукали інвестиції і продавців бізнесу скористалися послугами InVenture Investment Group,
отримавши прямий вихід на інвесторів. Виступаючи інвестиційними радниками, фахівці
компанії супроводили понад 25 угод злиття і поглинання (M&A), а також залучення
боргового фінансування. "Практичний досвід закриття багатьох інвестиційних угод і чітке
структурування здобувачів інвестицій і продавців активів дозволили нам розробити
індивідуальні та дієві рішення для малого, середнього і великого бізнесу. Починаючи від
автоматизованої системи розміщення оголошень і до комплексу професійних інструментів,
спрямованих на швидкий продаж компаній та залучення капіталу в інвестиційні проекти", зазначив керуючий партнер InVenture Investment Group Олексій Олейніков. …
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
В Украину приходит многомиллиардный
канадский фонд Brookfield
30.06.2018

В числе инвесторов проекта Innovation District IT Park есть канадская
компания Brookfield Asset Management. Это один из крупнейших в мире
инвестфондов, который управляет активами на сотни миллиардов долларов.
Brookfield - канадская компания с бразильскими корнями. Ее первая предшественница, фирма Sao Paulo Railway, Light & Power Company основана в 1899 г. Инвестиция во
львовский Innovation District IT Park станет не первым контактом с Украиной для Brookfiled.
Ранее компания в лице энергетического подразделения сотрудничала с АМКУ, от которого
получала разрешение на покупку американо-японской корпорации Westinghouse Electric UK
Holdings Limited. Она поставляет ядерное топливо для 6 из 15 действующих энергоблоков
украинских АЭС государственному предприятию «Энергоатом». Сумма сделки составила
$4,6 млрд. АМКУ также одобрил другие сделки Brookfiled по компаниям, ведущим
деятельность в Украине: TSB Nuclear Energy Services Inc. (США), Nuclear Energy Holdings
Limited (Англия) и Toshiba Nuclear Energy Holdings Inc. (США).
Читать полностью >>>
По материалам ain.ua
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Держгеокадастр «в шоколаді»: новий порядок приватизації
передає с/г землі у їхнє розпорядження

Геофорум-2018: сучасні науковці за
перспективи розвитку геології
20.06.2018

Відкрив форум очільник Державної служби геології та надр Олег
Кирилюк. Під час свого виступу керівник привітав учасників щорічного
геологічного форуму та розповів про нещодавні зміни в законодавстві.
«Уряд України 8 червня 2018 р. опублікував зміни до постанов 594 та 615 від 2011 р.
Доповнення готувались для широких можливостей розробки надр в Україні. Згідно з
прийнятими змінами дозвіл на розробку морського шельфу України надається без
погодження з облрадами. Спрощена процедура введення в дію екологічного законодавства.
Все це – великий крок України у освоєнні надр та залученні інвесторів. Зміни почнуть діяти
з початком 2019 р. Попереду ще багато викликів. І тільки завдяки кожному з вас, шановні
геологи, вашому професійному внеску, ми зможемо пришвидшити цей процес!», – заявив
Олег Кирилюк. V Міжнародний геологічний форум “Актуальні проблеми та перспективи
розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2018)” проводиться з 18-23 червня в м.
Одеса. Захід об’єднав низку самостійних міжнародних науково-практичних конференцій,
які впродовж кількох останніх років проводив Український державний геологорозвідуваньний інститут за підтримки геологічних підприємств Державної служби геології та надр,
академічних інститутів Національної академії наук, вищих навчальних закладів, добувних і
сервісних компаній та науково-виробничих організацій з різних регіонів України.
Читати повністю >>>
За матеріалами geo.gov.ua

26.06.2018

Внаслідок прийняття закону №7066 «Про приватизацію
державного та комунального майна» Держгеокадастр отримає черговий
ласий шматок землі. Про це розповів Андрій Мартин.
«Новий закон про «безземельну» приватизацію – у виграші Держгеокадастр. Це факт.
На жаль, процес оформлення землі в Україні занадто тривалий та до непристойності
корумпований, а тому будь-який «навколоземельний» чиновник може заблокувати його
практично на будь-якому етапі», – говорить доктор економічних наук, заступник голови
ради Асоціації «Земельна спілка України» Андрій Мартин. Фахівець впевнений, що під час
продажу через електронні торгові системи колишніх державних сільськогосподарських
підприємств покупець зможе придбати, за великим рахунком, лише фантик від цукерки. А
от домовлятися про одержання у користування головної «цукерки» – землі – й надалі
доведеться за перевіреною часом вітчизняною схемою – із «земельними чиновниками» у
затишному сутінку заміського ресторану. «Розробники нового закону про приватизацію
«включили машину часу» і повернули нас назад, позбавивши держоргани приватизації
права продавати об'єкти приватизації разом із земельними ділянками», – зазначає Мартин.
Читать полностью >>>
По материалам agropolit.com
 РИНОК ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Уряд має намір у липні-серпні вжити заходів для запуску
систематичних аукціонів на користування надрами

Є величезна темна сторона експорту
українського лісу в Європу

25.06.2018

Кабінет Міністрів має намір у липні-серпні поточного року вжити
заходів для подальшого систематичного проведення аукціонів із продажу
спецдозволів на користування надрами.
"Системне впровадження аукціонів на залучення інвестицій у видобуток - я думаю, є
всі підстави вважати, що в липні, максимум серпні, ми зможемо це врегулювати на рівні
постанов Кабміну", - сказав прем'єр-міністр В.Гройсман. Відзнчимо, Держслужба геології та
надр України оголосила про проведення 25 жовтня 2018 р. аукціону з продажу спеціальних
дозволів на користування нафтогазоносними надрами. Перший у 2018 році аукціон щодо
користування надрами відбудеться 9 серпня щодо 13 ділянкок рудних та нерудних
корисних копалин. Нагадаємо, Кабмін за ініціативою Міністерства екології та природних
ресурсів вніс зміни до низки нормативних актів з метою спрощення ведення бізнесу та
стимулювання інвестицій в галузь надрокористування. "Вперше за всі роки незалежності
ми нарешті лібералізуємо цей ринок. Для мене важливо, що зміни приймалися з
урахуванням екологічної складової", - зазначив міністр екології. Зокрема, було продовжено
перехідний період для проходження процедури оцінки впливу на навколишнє середовище,
яку Україна зобов'язалася ввести в рамках виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Так, у разі
відсутності у надрокористувача результатів ОВНС, він до 31.12.2018 внести до Єдиного
реєстру відповідне повідомлення про плани здійснити таку процедуру.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua

Парламент офіційно видав постанову про заборону експорту
українського лісу. Але не зважаючи на це, ліс як вирубували, так і
вирубують. Причому як в Карпатах, так і під Києвом.
Фінансовий аналітик Сергій Фурса у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність"
розповів дві сторони того, чому вирубують український ліс. "Тому що офіційний експорт
лісу кругляка був лише малою часткою тієї деревини, яка йшла і йде з України – це світла
сторона експорту", – зазначив він. "А є величезна темна сторона. Тому що парламентським
рішенням не можна заборонити контрабанду. Більш того, дуже часто, парламентські
рішення її стимулюють. І побороти її ніяк не можна", – сказав фінансовий аналітик. "Навіть
якщо посадити на кордон в два рази більше силовиків, то в цьому випадку у вас в два рази
швидше почнуть рости палаци в районах кордону і в два рази швидше будуть вирубувати
ліс. Тому що тепер доведеться оплачувати хабарі в два рази більшій кількості мундирів", –
додав експерт. "За офіційними цифрами експорт лісу-кругляка в Україні в 2017 році склав
всього 11 тисяч тонн, а на тому ж папері, тільки європейської, експорт з України в 2017 році
склав 477 тисяч тонн. І це тільки офіційні цифри", – зазначив експерт. За словами Сергія
Фурси, контрабанду лісу можна побороти лише на кордоні. І додав, що "в нашій країні
важлива не сила покарання, а його невідворотність. Але в нас з цим проблеми".
Читати повністю >>>
За матеріалами 24tv.ua

Нові знання з регулювання видобувних галузей та адвокація
реформ в Україні – підсумки візиту до США

Рада посилила кримінальну відповідальність
за незаконне вирубування лісу

26.06.2018

Президент аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко провела
три тижні у США для поширення досвіду, налагодження співпраці
аналітичного центру з новими партнерами та участі в тренінгу.
Під час візиту до Вашингтону, Олена Павленко зустрілась з представниками
Світового банку та МВФ щодо прийняття законопроекту №6229 про посилення прозорості
видобувного сектору та імплементації в Україні Директиви 2013/34/ЄС з фінансової
звітності. Також, Олена Павленко представила основні ініціативи та проекти, які реалізовує
сьогодні DiXi Group в Україні. Окремі зустрічі з потенційними партнерами були присвячені
можливостям запуску нових спільних проектів в Україні. Навчання в Колумбійському
центрі сталих інвестицій стосувалось імплементації цілей сталого розвитку у видобувних
галузях – як нафтогазовій, так і гірничорудній. Під час двотижневого навчання, було
обговорено такі теми як довгострокові прогнози розвитку видобувного сектору, практики
регулювання видобувними галузями на національному рівні, фіскальні режими
регулювання видобувним сектором, переговори та забезпечення багатостороннього
діалогу у видобувному секторі. Отриману інформацію планується використати під час
подальшої адвокації реформи нафтогазового сектору України, зокрема для законодавчих
змін та покращення регулювання сектору. Поїздка була здійснена за підтримки проекту
USAID "Прозора енергетика" (візит до Вашингтону) та гранту на інституційний розвиток
від OSIFE (навчання у Колумбійському центрі сталих інвестицій).
Читати повністю >>>
За матеріалами DiXi Group
ВР не поддержала введение «новых правил игры»
в добывающей отрясли

03.07.2018

Верховна Рада підтримала законопроект №5495 про внесення змін
до деяких законів України щодо збереження українських лісів і
запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів.
Документ підтримало 234 депутати. Автори законопроекту зазначили, що мораторій
на експорт необробленої деревини позитивно впливає на українську економіку. "З іншого
боку, незважаючи на суттєві економічні та фіскальні результати мораторію, досі
залишається невирішеним питання безконтрольних варварських вирубувань українських
лісів і подальшого їх незаконного вивезення за кордон", – ідеться в пояснювальній записці.
Закон вводить обмеження на річний обсяг заготівлі деревини всередині країни – 25 млн м3.
Окрім того, за контрабанду необроблених лісоматеріалів передбачено покарання у вигляді
позбавлення волі від трьох до п'яти років. Якщо злочин скоєно повторно, або групою осіб,
або чиновником, який використовує службове становище, передбачено покарання від п'яти
до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. Якщо контрабанда необроблених лісоматеріалів
відбувалася організованою групою осіб або в особливо великому розмірі, винним загрожує
10 - 12 років ув'язнення із конфіскацією. Закон набуває чинності 1 січня 2019 р. Верховна
Рада ухвалила закон про мораторій на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому
вигляді на 10 років 6 квітня 2015 року, президент України Петро Порошенко підписав його
7 липня того самого року. Мораторій почав діяти 1 січня 2016 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами gordonua.com
Нова інституційна структура лісного господарства
в Україні – чого очікувати?
05.07.2018

03.07.2018

Во вторник, 3 июля, народные депутаты Украины не поддержали
принятие в повторном втором чтении законопроект №6229 "Об
обеспечении прозрачности в добывающих отраслях".
Стоит отметить, что спикер Рады Андрей Парубий неоднократно выдвигал данный
закон на голосование и повторное рассмотрение. В итоге отправку документа на повторное
второе чтение поддержали 230 нардепов. "Законопроект разработан с целью
предоставления общественности доступа к полной и объективной информации о платежах
субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в добывающих отраслях, в
пользу получателей платежей, создания предпосылок для общественно ответственного
использования такими субъектами полезных ископаемых общегосударственного значения,
а также для общественного ознакомления и обсуждения вопросов, связанных с
использованием и управлением государством и территориальными общинами полезными
ископаемыми общегосударственного значения", - говорится в сообщении. В свою очередь,
внимание на важности принятие данного закона акцентировал и управляющий директор
ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Фрэнсис Мэлиж. "Принятие закона дает сильный
сигнал инвесторам, что Украина открыта для ответственного и устойчивого бизнеса, а
также для создания прозрачных норм. Стандарт EITI (указанный в законе, - ред.) также
предлагает странам создавать рамки для анализа того, как они собираются вводить
прозрачные нормы в этих отраслях. Для Украины, с ее огромными залежами железа и газа,
это было бы большим достижением", - пояснил он. …
Читать полностью >>>
По материалам bykvu.com
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Більше 80 представників парламенту, відповідних міністерств,
наукових установ, національних та міжнародних організацій взяли участь у
Національному політичному діалозі «Реформування інституційної
структури лісового господарства в Україні: перспективи та наслідки».
Зустріч відбулася 5 липня 2018 р. в Києві у Національному університеті біоресурсів
та природокористування за підтримки Державного агентства лісових ресурсів України та
департаменту лісництва та лісового господарства ЄЕК ООН/ФАО. «Діалог з питань
національної політики в галузі лісового господарства проводиться з метою поліпшення
політичних, правових та інституційних положень лісового сектору в приймаючій країні», сказав Екрем Яцичі, заступник керівника департаменту лісництва та лісового господарства
ЄЕК ООН / ФАО. «Ці зустрічі є нейтральною платформою для обміну інформацією між
національними та міжнародними експертами (директивними органами, керуючими лісами,
представниками лісової промисловості, науковцями тощо). Ми дуже рекомендуємо країнам
використовувати цей інструмент для підтримки розвитку лісової політики». Починаючи з
2014 р., реформування інституційної структури лісового господарства займає ключове
місце у політичному порядку денному України. Є кілька варіантів реформування
національного лісогосподарства. Сильні та слабкі сторони різних реформ активно
обговорюються зацікавленими сторонами. Проте, домовленості ще не досягнуто. Реформа
інституційної структури лісового господарства в Україні також привернула увагу
Європейського Союзу, особливо в тому, що стосується нераціональної практики ведення
лісового господарства та заборон на експорт круглих (будівельних) лісоматеріалів.
«Вподовж тривалого часу питання лісового господарства в Україні не були у центрі уваги. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agroperspectiva.com
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ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Роттердам плюс и Дюссельдорф плюс: что к чему
и где на самом деле плюс?

Кто больше всего загрязняет украинские реки –
интерактивная карта
06.07.2018

Государственное агентство водных ресурсов Украины и Агентство
журналистики данных представили интерактивную карту загрязненности
рек в Украине "Чистая вода".
Благодаря этому инструменту украинцы могут узнать состояние водных ресурсов во
всех областях, а также узнать, какие предприятие являются лидерами по загрязнению
воды. Пользователь может выяснить, какой именно объем загрязненной воды сбрасывает в
реки каждое конкретное предприятие. А с помощью специального графика - отследить, как
менялась концентрация вещества-загрязнителя в прошлом, и какой она является сегодня.
Особенность проекта также в том, что благодаря ему можно прогнозировать состояние
воды через 5 лет. Всего же при анализе было использовано 16 параметров загрязнение из
более 400 пунктов контроля качества воды. По мнению создателей инструмента, наличие
такой информации по каждой реке поможет активистам контролировать показатели и при
необходимости привлекать специальные органы для соответствующего реагирования.
Инструмент создан на основе открытых данных о качестве поверхностных вод при
содействии Государственного агентства по вопросам электронного правительства в рамках
проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и
услугам"/ TAPAS. Кроме того, Министерство экологии и природных ресурсов поддержало
разработку инструмента в рамках создания Общегосударственной автоматизированной
системы "Открытая окружающая среда". "Это только первые, но важные шаги. Наша задача
- чтобы в будущем в новой системе "Открытая окружающая среда" граждане могли увидеть
все необходимые данные, по которым в Европе оценивается экологическое состояние рек",
- отметил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Николай Кузьо.
Читать полностью (карта) >>>
По материалам delo.ua
 РИНОК ПОВІТРЯНИХ РЕСУРСІВ

Остап Семерак: Україна є активною у виробленні правил
Паризької кліматичної угоди
04.07.2018

Україна залишається надійним міжнародним партнером у втіленні
Паризької кліматичної угоди та продовжує брати активну участь у виробленні «Книги правил», яка дозволить реалізувати документ на практиці.
Про це сказав Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, доповідаючи
під час парламентських слухань, присвячених виконанню Україною міжнародних
документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату. Він відзначив прогрес
України за останні два роки в процесі формування нової кліматичної політики. Зокрема,
нагадав, що наша держава однією із перших в Європі ратифікувала Паризьку угоду. «Це
дозволило нашій країні стати активним учасником міжнародного переговорного процесу із
напрацювання «Книги правил» та долучитися до формування нових ринкових та
неринкових механізмів нової глобальної угоди. Я переконаний, що для нас подальша участь
у реалізації Паризької угоди стане гарним «ліфтом» для перебудови національної економіки та запровадження нових стандартів життя. Україна залишається надійними партнером у втіленні цього інноваційного документа і має хорошу підтримку від міжнародних
партнерів», - сказав Остап Семерак. Раніше Україна подала свій Національно визначений
внесок зі скорочення викидів парникових газів, який має не перевищувати 60 % у 2030 році
від рівня викидів парникових газів у 1990 році. «Наразі ми переглядаємо ці показники і до
2020 р. подамо оновлений національно визначений внесок спільно з усіма країнамиучасниками Паризької угоди», - пояснив Остап Семерак. Наступним кроком в імплементації
Україною положень Паризької угоди є схвалення Стратегії низьковуглецевого розвитку до
2050 р. Вона стане підставою для переходу України до низьковуглецевого розвитку,
застосування інноваційних технологій і міжнародних фінансових ресурсів. «Попереду
багато роботи, але успішність її виконання можливе лише при об’єднанні зусиль Уряду,
Верховної Ради, органів місцевого самоврядування, науки, громадськості, бізнесу та
кожного громадянина», - резюмував Міністр екології та природних ресурсів України. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінекології
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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В последнее время в Украине снова начала активно подниматься
тема тарифов на газ, отопление и электроэнергию. Об этом пишет Андрей
Бузаров на портале economistua.com
Это не удивительно, ведь к осени всех граждан нашей страны ждёт очередное
подорожание жилищно-коммунальных услуг, которое уже и так солидно бьет по карману
среднестатистического украинца. В данной теме мы часто слышим такие термины, как
«Дюссельдорф+», «Роттердам+», которые, ввиду ряда причин, для многих простых граждан
остаются непонятными. Учитывая актуальность темы, я решил написать несколько слов о
том, что означают термины и зачем, собственно говоря, они были придуманы. Итак,
«Дюссельдорф+» и «Роттердам+» - это названия формул, по которым у нас в стране
происходит расчёт стоимости газа и энергетического угля соответственно. Цены газа для
украинских потребителей привязаны к котировкам немецкого хаба NCG (близ
Дюссельдорфа) + доставка в Украину. Поэтому она называется формула «Дюссельдорф+».
При этом такая цена должна распространяться на весь газ, даже тот который добывается в
Украине (а 2/3 потребляемого газа – отечественной добычи). В этом, конечно, существует
определенный момент несправедливости, ведь внутренний газ намного дешевле
импортируемого, а продается потребителям всё равно по рыночной цене, но это уже другая
тема. Цена на электроэнергию рассчитывается по аналогичной формуле - «Роттердам+»,
которая в тарифе на электроэнергию для промышленных предприятий учитывает
стоимость энергетического угля в голландском угольном хабе ARA (Амстердам, Роттердам,
Антверпен) плюс доставка в Украину. Формула «Роттердам+», среди прочего, была
призвана оборвать энергетическую зависимость Украины от ОРДЛО (откуда до блокады
поставлялось 8 млн т. угля – 1/3 от всех потребностей энергосистемы страны). Благодаря
формуле «Р+» украинские энергетические компании имеют средства покупать уголь в ЮАР
и США. Тут важно подчеркнуть, что формулы ценообразования для угля и газа идентичны.
И рассчитываются по единому принципу: средневзвешенная цена на крупнейшем
европейском хабе + цена доставки в Украину. Но в отличии от газовой «Дюссельдорф+»,
угольная «Роттердам+» имеет одно очень важное социальное отличие – она не
распространяется на бытовых потребителей. Т.е. «Дюссельдорф+» устанавливает цену на
газ всем категориям потребителей, а «Роттердам+» влияет на цену электроэнергии только
для промышленности. Население под действия «Р+» не попадает. Поэтому в Украине всё
еще достаточно низкие тарифы на э/э для населения среди стран Европы. Важным плюсом
внедрения данных формул является ликвидация коррупционной составляющей при
формировании тарифа, которая использовалась должностными лицами при расчёте
тарифов «вручную». Среди минусов – высокая стоимость услуг для конечных потребителей
и необходимость постоянно проводить корректировки исходя из цен на международном
рынке (на хабах). Учитывая это, правительству не мешало бы значительно увеличить
эффективность предоставления адресной помощи (субсидий) для тех потребителей,
которые не могут сами оплатить повышенные тарифы.
Читать полностью >>>
© Андрей Бузаров
По материалам economistua.com
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ДТЭК рассчитывает на старт нового рынка
электроэнергии в 2019 г.
25.06.2018

Энергокомпания ДТЭК рассчитывает на старт работы нового рынка
электроэнергии с середины 2019 г. Об этом сказал генеральный директор
компании Максим Тимченко.
"У нас большая надежда, что рынок полностью заработает в середине следующего
года. У нас есть некоторый прогресс в принятии вторичного законодательства", – отметил
он. Вместе с тем, среди проблем внедрения рынка Тимченко выделил наличие
задолженности на текущем рынке в размере 1 млрд евро, тогда как "Закон о рынке
электроэнергии" предусматривает возможность перехода на новые правила только в
случае отсутствия взаимных финансовых обязательств энергокомпаний. "В Украине также
есть большие задержки во внедрении инфраструктуры и программного обеспечения,
которые необходимы для функционирования нового рынка", – обозначил вторую проблему
Тимченко. Третья проблема, по его мнению, непонимание сути реформы многими
стейкхолдерами и, в первую очередь, потребителями. "Мы стремимся быть полезными в
этом процессе, в этом очень важном процессе. Иногда мы даже берем на себя роль
правительства, чтобы промотировать и объяснять, что принесет реформа конечным
потребителям. Это большая проблема, что большинство стейкхолдеров, особенно
потребители, не понимают, что принесет им реформа", – заключил гендиректор. Также он
отметил потребность в инвестициях около 45 млрд евро для модернизации энергетической
инфрасруктуры, изношенность которой, по его данным, составляет 65%. "С 2015 г. мы
обсуждаем систему стимулирующих тарифов, но она до сих пор не внедрена, мы до сих пор
дискутируем. Это может принести инвестиции, новые практики на украинский рынок и
новые возможности для прихода инвесторов", – заключил Тимченко.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua


ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

 ТОРФ'ЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Комісії з питань приватизації відбулася робоча нарада з актуальних
проблем реформування торфодобувної галузі
22.06.2018

У Спеціальній контрольній комісії Верховної Ради України з питань
приватизації відбулася робоча нарада з розгляду питань щодо підготовки
до приватизації державних торфовидобувних підприємств.
Мова йде про приватизацію Волиньторф та Рівнеторф, а також повернення майна
«Прикарпатзахідтранс» Південно-Західного акціонерного товариства трубопровідного
транспорту нафтопродуктів у власність України. У нараді взяли участь народні депутати
України,, представники Фонду держмайна, відповідальні працівники Мінекономрозвитку,
Міненерговугілля, Мін’юсту, Генеральної прокуратури, Служби з надзвичайних ситуацій
України, ДК «Укрторф», керівники Волинської, Рівненської ОДА, представники торфовидобувних підприємств, голови галузевих профспілок, експерти та фахівці торфодобувної
галузі. Під час наради було обговорено актуальні проблеми реформування торфодобувної
галузі. Учасниками наради наголошувалося на неприпустимості приватизації прибуткових
підприємств та пошук шляхів державно-приватного партнерства …
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
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 ГЕНЕРАЦІЯ
 АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

У Чорнобильській зоні будуються два сховища для
відпрацьованого ядерного палива

Украина в полтора раза звеличила
импорт угля
06.07.2018

Украина в январе-июне т.г. увеличила импорт угля каменного и
антрацита (код ТНВЭД 2701) на 40,7% (3 млн 207,802 тыс. тонн) по
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до 11 млн 84,65 тыс. тонн
По данным Государственной фискальной службы, уголь импортирован на сумму $1
млрд 531,067 млн, что на 21,8% больше, чем в январе-июне-2017 ($1 млрд 256,894 млн).
При этом из РФ поступил уголь на $962,723 млн (доля в импорте - 62,88%), США – на
$483,95 млн (31,61%), Канады – на $48,365 млн (3,16%), других стран – на $36,028 млн
(2,35%). Кроме того, Украина в январе-июне-2018 года экспортировала 48,863 тыс. тонн
угля каменного и антрацита на $7,991 млн, в том числе в РФ – на $4,597 млн, Словакию – на
$3,201 млн, Молдову – на $0,132 млн, другие страны – на $0,061 млн.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Глава Уряду наполягає на формуванні нової політики у вугільній
галузі, передусім в сегменті державних шахт
06.07.2018

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наполягає на
формуванні нової політики в галузі вуглевидобутку, передусім в сегменті
державних шахт, де обсяг дотацій сягає 3 млрд грн.
«Проблеми хронічні для вугільної галузі. Стан прав – незадовільний. Він не влаштовує ані шахтарів, ані мене як Прем’єра. Треба системно займатися реструктуризацією шахт,
оновленням і збільшенням видобутку. Різниця між собівартістю і ціною продажу є. І ця
різниця не на користь державних шахт. Ми дотуємо кожну тонну (вугілля). Загалом це 3
млрд грн, які треба знайти в бюджеті, - сказав Володимир Гройсман під час «Години
запитань до Уряду» у Верховній Раді. - Я поставив завдання - знайти можливості і
профінансувати потреби без створення додаткової заборгованості. Нам потрібна нова
політика у вугільній галузі. Наголошую, що це питання буде на порядку денному щодня».
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Окружение Игоря Кононенко получило еще 136 млн грн
на обогащение государственного угля
07.07.2018

Государственные шахтоуправления Донецкой обл. заключили два
соглашения с ЗАО “Центральная обогатительная фабрика “Мирноградская”
об услугах по обогащению угля на общую сумму 136,3 млн грн.
Закупки провели по переговорной процедуре, потому что “Торецкуголь” уже
дважды, а “Селидовуголь” - трижды отменяли тендеры из-за нехватки участников. Так, ГП
“Селидовуголь” за 95,7 млн грн заказало в июне переработку 660 тыс. тонн угля по 145 грн
за тонну. ГП “Торецкуголь” за 40,6 млн грн заказало в июле переработку 280 тыс. тонн угля
марки Ж также по 145 грн за тонну. Сумма сделок на 2% ниже общей ожидаемой стоимости
закупки отмененных торгов. Как сообщалось, в апреле ГП “Мирноградуголь” тоже заказало
“ЦОФ “Мирноградская” переработку угля по 145 грн за тонну на сумму 116 млн грн. В
декабре 2017 года “Селидовуголь” получило такую же цену от ЗАО “Центральная
обогатительная фабрика “Россия” и ЗАО “Центральная обогатительная фабрика “Украина”.
Это был новый рекорд для углеобогащения в Украине. Например, в ноябре 2017 года ГП
“Лисичанскуголь” заказывало фабрике “Мирноградская” переработку по 99 грн за тонну,
что почти в полтора раза дешевле нынешней договорной цены. Кроме того, недавно этого
же уровня почти достигла стоимость обогащения для ГП “Львовуголь” от ПАО “Львовская
угольная компания” из сферы влияния нардепа от “Оппозиционного блока”, экс-министра
соцполитики Натальи Королевской - 136 грн за тонну. Четверть акций фабрик “Украина” и
“Россия” принадлежит ООО “Укрдонинвест” Юлии Кропачевой и экс-депутата Донецкого
облсовета Виталия Кропачева. Последний является креатурой первого заместителя
председателя фракции БПП и бизнес-партнера президента Петра Порошенко - Игоря
Кононенко. Остальными акциями этих двух фабрик до сих пор формально владеет ООО
“ДРФЦ” из группировки Александра Януковича, которое принадлежит виргинским
офшорам “Сароне Холдингс Лимитед” (конечный бенефициар Зое Грегориу с Кипра). Оно
также значится владельцем 100% акций фабрики “Мирноградская”, однако по данным
СМИ, она тоже перешла во владение структур Кропачева.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

20.06.2018

У Чорнобильській зоні йде будівництво двох сховищ для відпрацьованого ядерного палива. Про це розповів Міністр екології та природних
ресурсів Остап Семерак.
За його словами, щороку Україна витрачає понад 200 мільйонів доларів на оплату за
вивезення використаного ядерного палива до Росії. Наприкінці 2017 року у зоні відчуження
розпочалося будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива
(ЦСВЯП). Очікується, що воно зможе вмістити відходи трьох з чотирьох українських АЕС та
безпечно зберігати їх упродовж 100 років. Також торік розпочато комплексні випробування
на іншому сховищі у зоні відчуження - СВЯП-2, де зберігатиметься відпрацьоване ядерне
паливо із самої Чорнобильської станції. «Одне сховище будується для переміщення палива
із старого сховища, яке працювало на Чорнобильській АЕС. Це здійснюється по вертикалі
Міністерства екології, оскільки адміністрація зони відчуження координується нами. Також
будується центральне сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) під замовлення
«Енергоатома», - розповів він. Саме введення в експлуатацію ЦСВЯП дозволить розірвати
контракти на зберігання ядерних відходів, укладені раніше з Росією. Будівництвом обох
об’єктів займається американська компанія Holtec International.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
На ЧАЭС объявили тендер на строительство нового
укрытия стоимостью 4,3 млрд грн
25.06.2018

ГП "Чернобыльская атомная электростанция" объявило тендер на
строительство укрытия. Соответствующая заявка была размещена в
системе публичных закупок ProZorro.
Согласно представленной информации, стоимость тендера составила 4,3 млрд грн.
"Объявлен тендер на строительные работы по объекту "Новый безопасный конфайнмент
(НБК)"; пусковой комплекс 2 (ПК-2); демонтаж нестабильных конструкций объекта
"Укрытие "ГСП ЧАЭС". Ожидаемая стоимость закупки - 4 290 583 472 грн", - указывается в
информации о тендере. Период уточнений предприятие установило до 13 июля, период
обжалования - до 19 июля. Крайний срок подачи заявок - 23 июля 2018 года. На изучение
предложений у руководства ЧАЭС будет месяц - аукцион назначен на 28 августа. На
выполнение работ отводится чуть более 8 лет - крайний срок установлен на декабрь 2027 г.
Читать полностью >>>
По материалам 112.ua
В Украине создадут Директорат
ядерной енергетики
29.06.2018

В Украине будет сформирован Директорат ядерной энергетики. Об
этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства
энергетики и угольной промышленности Украины.
О создании новой структуры сообщил государственный секретарь Максим
Немчинов на заседании Общественного совета при Минэнергоугля по вопросам работы
ядерно-энергетического комплекса. “В Минэнергоугля утверждена новая структура,
согласно которой предусмотрено формирование Директората ядерной энергетики”, анонсировал госсекретарь. Немчинов уточнил, что будет объявлен конкурс на 10
вакантных должностей. Директорат будет осуществлять формирование политики.
Обеспечением реализации политики займется нынешний Департамент ядерной
энергетики и атомно-промышленного комплекса. Напомним, что Кабмин одобрил
законопроект о выдаче разрешений в ядерной энергетике.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА

В Україні введено 110 МВт потужностей
відновлюваної електроенергетики
02.07.2018

З початку року в Україні встановлено майже 270 МВт потужностей, які
генерують електроенергію з відновлюваних джерел енергії за «зеленим»
тарифом, повідомляє прес-служба Держенергоефективності.
Це понад 2 рази більше, ніж у I півріччі 2017 р. (127 МВт), та перевищує обсяг
потужностей, встановлених за весь 2017 рік (257 МВт). Більша частина нових об’єктів – це
сонячні електростанції загальною потужністю 206 МВт. Друге місце за обсягом об’єктів,
встановлених у I півріччі цього року, займають вітроелектростанції загальною потужністю
50 МВт. Крім цього, за півроку встановлено 7 МВт потужностей, що виробляють
електроенергію з біогазу, 5 МВт – електрогенерації з біомаси, а також ще 1 МВт малих ГЕС.
Загалом, з початку 2015 р. по кінець ІІ кварталу 2018 р. введено в експлуатацію 677 МВт
потужностей відновлюваної електроенергетики, у встановлення яких інвестовано понад
650 млн євро. Зокрема, за «зеленим» тарифом введено: у 2015 р. – 30 МВт; у 2016 р. – 121
МВт; у 2017 р. – 257 МВт; у І півріччі 2018 р. – 269 МВт.
Читати повністю >>>
За матеріалами jkg-portal.com.ua
 ГЕС & ГАЕС

АО "Укргидроэнерго" выплатило в госбюджет 439,7 млн грн
дивидендов за 2017 год
26.06.2018

Бібліотека-архів цифрових документів!
На сьогодні ми зібрали для Вас десятки файлівпублікацій: звіти та доповіді органів влади,
організацій, тощо; аналітичні матеріали та
огляди ринків різноманітних компаній;та
багато іншого.
Замовити каталог для ознайомлення, можна
зв’язавшись з нами зручним для Вас способом:
Анатолій МАРУЩАК, менеджер проекту
maruschuk.a@gmail.com || 096-158-13-61 || Київ,
Контрактова пл.
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Компания "Укргидроэнерго" (Вышгород Киевской обл.) выплатило в
госбюджет 439,66 млн грн дивидендов за 2017 год. Об этом сообщила прессслужба компании.
Выплата дивидендов в размере 30% чистой прибыли за прошлый год проведена
согласно приказу Министерства энергетики и угольной промышленности Украины №232
от 27 апреля. Как сообщалось ранее, прошлым летом "Укргидроэнерго" выплатило в
государственный бюджет 662,9 млн грн дивидендов за 2016 г. Компания "Укргидроэнерго"
эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках
Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5747,6 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и
угольной промышленности владеет 100% акций компании.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

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

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

 ВЕС

В Одеській області збудують вітряні
електростанції
25.06.2018

В Одеській області розвиватимуть альтренатівную енергетику - в
регіоні збудують потужні вітряні електростанції. Про це повідомив
губернатор області Максим Степанов.
В Одеській ОДА підписали Меморандум з двома зарубіжними компаніями. Загальна
сума інвестицій становить близько €270 млн. Литовці з «Південне Енерджі» побудують
станцію потужністю 72,6 МВт. Цього вистачить, щоб забезпечити електрикою близько 150
тисяч осіб. Проект американської компанії «Юкрейн Пауер Ресоурсес» розрахований на 120
МВт (або 220 тис. чоловік). «Це великі потужності. Ми будемо сприяти в реалізації проектів
цих компаній. Крім підвищення енергетичної бази нашої країни і виконання зобов'язань по
збільшенню виробництва електроенергії з поновлюваних джерел перед ЄС, це також чималі
інвестиції в саму Одеську область », - заявив Максим Степанов. Будівництво електростанцій
позитивно вплине на розвиток громад, інфраструктуру і робочі місця. Литовці планують
встановити 19 вітряків, американці - 26. «Литва і Україна дружать багато століть, і сьогодні
ми зробили ще один крок до співпраці. Підхід Одеської обладміністрації та, зокрема, її
керівника Максима Степанова дає почуття впевненості в результаті. Ми запланували
будівництво 19 вітрогенераторів, які будуть виробляти електроенергію на, приблизно, 150
тисяч населення», - зазначив керівник «Південне Енерджі» Егідіюс Сімутіс. Генеральний
директор «Ukraine Power Resources» Пітер Гиш підкреслив, що реалізація їх проекту в
Лиманському районі дозволить створити близько ста нових робочих місць, зокрема, на
етапі будівництва. Відзначимо, згідно з Енергетичною стратегією України, до 2020 року
11% електричної енергії повинні проводитися на поновлюваних джерелах, до 2035 - 25%.
Читати повністю >>>
За матеріалами ecology.unian.ua
 СЕС

Солнце для Ахметова: китайцы построят
крупнейшую в Украине CЭС
18.06.2018

В апреле этого года компании ДТЭК и China Machinery Engineering
Company (CMEC) подписали договор на проектирование и строительство
солнечной электростанции (СЭС) мощностью 200 МВт в Днепропетровской обл.
Никопольская СЭС станет самой мощной солнечной электростанцией Украины и
войдет в ТОП-3 крупнейших в Европе. Общие инвестиции в проект составят €230 млн.
Никопольская СЭС расположится на территории отработанного карьера. По плану
ежегодно она будет отпускать более 280 КВТч и обеспечивать 100 тыс. домохозяйств.
Оказалось, что бизнесмены из КНР отвоевали право не только строить. На прошлой неделе
китайская компания Jiangsu Seraphim Solar Systems объявила, что будет поставлять
солнечные панели для проекта Никопольской СЭС. В официальном релизе “Серафима”
отмечается, что точная мощность будущего объекта составит не 200, а 246 МВт. В ДТЭК
объяснили, что мощность станции- 200 МВт, то есть выдача в сеть. А мощность панелей 246 МВт. Разница в цифрах объясняется тем, что панели редко работают на полную
мощность. “Всего будет установлено 745290 солнечных панелей мощностью 330Вт каждая”,
- отметили в холдинге. Китай не только лидирует в рейтинге производителей солнечных
модулей. Страна и на своей территории не отстает с развитием солнечной энергетики.
Точнее, даже опережает сама себя. Только за 2017 год там добавилось 53,06 ГВт новых PVмощностей. За первый квартал 2018-го - еще 9,65 ГВт. В общей сумме Поднебесная ввела в
эксплуатацию 130 ГВт солнечных мощностей и уже перевыполнила план 13-й пятилетки на
2 года и 25 ГВт. По сравнению с этими количествами объемы Украины кажутся детскими. В
2017 г., по данным Госэнергоэффективности, общая мощность введенных в эксплуатацию
солнечных электростанций (СЭС) составила 211 МВт. Это рекорд для материковой Украины
- в 2016 году суммарный объем насчитывал около 100 МВт. Всего с 2011 года в нашей
стране построено и введено в эксплуатацию СЭС на 742 МВт. В общем объеме
произведенной электроэнергии в Украине, по данным ГП Энергорынок, на солнце уже
приходится 0,53%. С новым проектом ДТЭК страна вплотную приблизится к первому
солнечному гигаватту (без учета мощностей в оккупированном Крыму). В KNESS крупнейшем подрядчике украинского солнечного рынка на конец 2017 г. - предполагают,
что присоединенная мощность СЭС в Украине на конец 2018 года составит примерно 1,3
ГВт. А на конец 2019-го – 2,4 ГВт. Активность строителей связана не только с желанием
сделать добычу энергии почище. В украинских реалиях это еще и выгодно. …
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам biz.liga.net

© Евгений Шишацкий: корреспондент
рубрик Технологии, Телеком, Свой бизнес;
Антон Кобылянский: корреспондент.

У фирмы жены Авакова нашли связи с 13 энергетическими компаниями в южных областях
21.06.2018

Тринадцять электростанций в Херсонской и Николаевской обл. имеют
общий номер телефона и адрес с ООО "Подстепное солнце", владельцами
которого являются супруга министра МВД Инна Авакова и его бизнеспартнер Игорь Котвицкий.
Как сообщают Наші гроші со ссылкой на данные Единого реестра юрлиц,
номинальными владельцами этих фирм указаны житомиряне Наталья и Александр
Афанасьевы. Александр ранее работал в "Метро кэш энд керри", на "Житомирском
мебельном комбинате" и "Житомирском маслозаводе". Фирма Аваковой и Котвицкого
"Подстепное солнце" зарегистрирована в Николаеве, пер. Транспортный, 9, а при
регистрации указала номер (067) 268 24 42. Этими же контактными данными пользуются
еще 13 компаний Афанасьева. Александр Афанасьев также значится совладельцем ООО
"Басань-Элиос". По данным системы Youcontrol, по состоянию на декабрь 2017 года этой
фирмой владела австрийская компания MMT Machines&Mechanisms Trading GMBH Ольги
Афанасьевой (Мичелот). Сейчас женщина зарегистрирована в Бельгии, впрочем, в 2013 г.
она была совладелицей ООО "Элиос стратегия". Эта фирма фигурирует в уголовном
производстве по госпредприятию "Инвестопроэкт". Как выяснило следствие, в 2012-2013
гг. должностные лица ГП и ООО "Интертехэнерго" сговорились с несколькими фирмами, в
том числе и "Элиос стратегией", перечислили деньги за бестоварные операции при
выполнении целевых программ и завладели деньгами из госбюджета в особо крупных
размерах. Сам Александр Афанасьев подтвердил, что средств на открытие собственного
бизнеса не имеет, назвал себя "генподрядчиком, который строит СЭС под ключ": выводит
землю, возводит станцию, а зарабатывает на строительстве, для которого ищет
инвесторов. В одном из проектов такими инвесторами оказались Инна Авакова и Игорь
Котвицкий. Остальные инвесторы, по его словам, из Канады. В декабре 2016 г. Афанасьев
создал фирму "Элиос-1" с видом экономической деятельности "производство электроэнергии". Впоследствии в компанию вошли Юрий Искра и Елена Узловая. В уголовных
процессах за 2016 г. Узловая фигурирует как гражданская жена замглавы Днепропетровского облсовета Виктора Науменко. Бывший чиновник подозревается в причинении
ущерба государству на сумму 15 млн грн. Последние движения по этому делу были в марте
2018 г. – у Науменко сняли арест с квартиры. Под ряд из зарегистрированных на
Афанасьевых СЭС уже выделена земля. Так, в мае 2017 г. Афанасьевы создали ООО "ФЭС
Агайманы" в с. Агайманы Ивановского района Херсонской обл. По данным Ивановской РГА,
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в Агайманах будет фотоэлектрическая станция на 20 МВт, в сотрудничестве ООО и
"Института возобновляемой энергетики" НАНУ. Согласно выписке из имущественного
реестра, в 2017 г. ООО "ФЭС Агайманы" взяло в аренду на 50 лет 35 га у Агайманского
сельсовета. Еще одна фирма, зарегистрированная на телефон фирмы Аваковой и
Котвицкого – ООО "ФЭС Садовое", которую Афанасьевы зарегистрировали в мае 2017 г. в
поселке Садовое Голопристанского района Херсонской обл. По данным Голопристанской
РГА, это будет ФЭС мощностью 8 МВт. В мае 2018 г. для станции утвердили градостроительные условия и ограничения. 15 га под станцию ООО "ФЭС Садовое" получило в апреле
2018 года в аренду на 49 лет у Садовского сельсовета. По данным Запорожской РГА, в
процессе оформления документы на электростанцию ??ООО "Нбогдан-элиоc" в с.
Новобогдановка Запорожской обл. ООО "Березань-терра" тоже купило в 2018 г. 24 га земли
на территории Трихатского сельского совета Николаевского района Николаевской области
"для ведения крестьянского хозяйства". Как сообщалось, жена министра внутренних дел
Арсена Авакова Инна и нардеп Игорь Котвицкий стали владельцами фирмы "Подстепное
солнце" с видом экономической деятельности "производство электроэнергии". В июле
2017 года владельцами фирмы числились житомиряне Александр и Наталья Афанасьева.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 ОПТОВИЙ РИНОК & ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ

Госпредприятие "Укрэнерго" в I кв. увеличило
чистую прибыль в 53 раза
26.06.2018

Госпредприятие "НЭК "Укрэнерго" в январе-марте 2018 году
увеличило чистую прибыль в 53,7 раза (на 803,162 млн грн) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 818,416 млн грн.
Согласно финансовому отчету НЭК, ее чистый доход за первый квартал снизился на
15,3% (на 219,35 млн грн) – до 1 млрд 215,757 млн грн, валовая прибыль – на 32,1% (на
288,714 млн грн), до 610,042 млн грн. Как сообщалось, "Укрэнерго" в январе-марте 2018
года увеличило передачу электроэнергии по магистральным сетям на 0,5% (145,197 млн
кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 30 млрд 223,528 млн
кВт-ч. При этом стоимость услуг компании по передаче за три месяца сократилась на 18,8%
(251,344 млн грн) – до 1 млрд 87,443 млн грн. "Укрэнерго" в 2017 году снизило чистую
прибыль на 42% (на 1 млрд 264,065 млн грн) по сравнению с 2016 годом – до 1 млрд
748,031 млн грн. Чистый доход НЭК за прошлый год увеличился на 15,2% (на 1 млрд 90,233
млн грн) – до 8 млрд 263,856 млн грн, валовая прибыль – на 17% (на 849,257 млн грн), до 5
млрд 837,829 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ДП «Енергоринок» позичив у держави
ще 3,4 млрд на аванси Ахметову
05.07.2018

ДП «Енергоринок» у червні за результатами тендерів уклав п’ять угод
загальною вартістю 386,66 млн грн. про відкриття відновлюваних
кредитних ліній на загальну суму 3,40 млрд грн.
Гроші позичили для авансу виробникам електроенергії згідно постанов НКРЕКП. У
ПАТ «Державний ощадний банк України» взяли чотири кредити на загальну суму 2,70 млрд
грн., обслуговування яких обійдеться загалом у 334,28 млн грн. А саме: на 1,19 млрд грн. на
строк до 31 травня 2019 р. з вартістю послуг 211,31 млн грн.; на 700,00 млн грн. на строк до
31 жовтня 2018 р. з вартістю послуг 41,61 млн грн.; на 500,00 млн грн. на строк до 31 грудня
2018 року з вартістю послуг 48,22 млн грн.; на 315,00 млн грн. на строк до 31 грудня 2018 р.
з вартістю послуг 33,14 млн грн. Виконання угод забезпечено заставою майнових прав –
прав вимоги за договорами з енергопостачальними компаніями загальною заставною
вартістю 4,86 млрд грн. Крім того, у ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк» взяли кредит на
700,00 млн грн. під 19,1% річних на строк до 30 листопада 2018 р. Обслуговування
коштуватиме 52,38 млн грн. Виконання угоди забезпечено заставою майнових прав – прав
вимоги за договорами з енергопостачальними компаніями АТ «ДТЕК Дніпровські
електромережі» та АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» загальною заставною вартістю 1,26
млрд грн. У листопаді 2017 р. «Енергоринок» позичив 2,00 млрд грн. у «Ощадбанку» для
погашення утвореної до 1 вересня 2017 р. заборгованості перед енергогенеруючими
компаніями ПАТ «Центренерго», ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ
«ДТЕК Західенерго» і ТОВ «ДТЕК Східенерго» на виконання розпорядження Кабміну від 18
жовтня 2017 р. № 776-р «Про заходи щодо стабілізації роботи енергогенеруючих компаній
теплових електростанцій». Згідно пояснювальної записки до розпорядження, тоді кошти
були призначені на закупівлю вугілля та створення запасів, достатніх для проходження
опалювального сезону. У документі було сказано, що тариф теплової генерації у 4 кварталі
2017 року не покривав витрати на закупівлю імпортного вугілля. Ця ситуація додатково
ускладнювалася заборгованістю «Енергоринку». Через чотири дні після отримання
«Енергоринком» того кредиту, призначеного для виплат переважно для «ДТЕК», що володіє
75% ринку теплової електрогенерації України, група Ріната Ахметова 4 грудня повідомила
про рішення виплатити всі відсоткові ставки всім утримувачам своїх євробондів у першому
кварталі 2018 р. Нагадаємо, із квітня 2016 р. в Україні в ціні електроенергії діє ціна вугілля
за формулою «Роттердам+доставка морем+перевалка у порту». Це спричинило стрімкий
ріст тарифів для ТЕС. Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації
«ДТЕК» подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими, їх скуповувала компанія «ICU», яка
обслуговує фінансові справи президента України Петра Порошенка. Із березня 2017 року
НАБУ веде кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем
посадовцями НКРЕКП через так звану формулу «Роттердам+». Корупційною назвав схему
«Роттердам+» і генпрокурор України Юрій Луценко. Крім того, АМКУ з 2015 року веде
справу про зловживання монопольним становищем групою компаній ДТЕК («Східенерго»,
«Дніпроенерго» та «Західенерго»), приховуючи дані про хід розслідування із посиланням на
«інтереси національної безпеки». Нещодавно група народних депутатів звернулась до суду
з вимогою визнати незаконною та скасувати постанову НКРЕКП «Про затвердження
прогнозованої оптової ринкової ціни на 2018 рік». Цей документ затвердив середньорічне
значення оптової ринкової ціни на електроенергію по так званій формулі «Роттердам+» на
рівні 1,56 гривні за кВт-год (без ПДВ), що на 14% вище за показник попереднього року.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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СЕО Burisma Group: ми почали відновлювати
занедбані свердловини часів СРСР
21.06.2018

Нафтогаз начал выплату дивидендов
за 2017 год
21.06.2018

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» начала
перечисление в государственный бюджет дивидендов за 2017 год. Об этом
сообщает пресс-служба НАК.
По решению Кабинета министров до конца июня Компания должна перечислить в
бюджет 11,8 млрд грн или 30% чистой прибыли, полученной в прошлом году. По состоянию
на 21 июня Компания уже заплатила 8 млрд грн. По решению Кабинета министров
Нафтогаз может заплатить дополнительные дивиденды после завершения закупки и
закачивания газа для следующего отопительного сезона. В целом на протяжении текущего
года по состоянию на 21 июня предприятия группы Нафтогаз заплатили в
государственный бюджет свыше 60 млрд грн в виде налогов и дивидендов. В прошлом году
Нафтогаз заплатил государству 13,3 млрд грн дивидендов за 2016 год и стал наиболее
прибыльным предприятием среди всех компаний, которыми владеет государство.
Читать полностью >>>
По материалам НАК «Нафтогаз Украины»

 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ

Українська нафта і газ: приспаний
потенціал

Операційні компанії Burisma Group почали відновлення старих
свердловин, які дісталися Україні у спадок від Радянського Союзу і були
законсервовані в 60-х роках минулого століття.
Тоді вважалося, що їх обводненість перевищила 85% і видобуток стала
нерентабельною. При наявних в той час технологіях отримати ресурси було дуже складно.
Таких запущених свердловин на балансі української держави налічуються сотні. «Ми
орендували у держави 14 аварійних і виведених з балансу свердловин у Полтавській
області, що вважалися виснаженими з часів Радянського Союзу. Але наявність новітнього
обладнання та інноваційних технологій сьогодні дозволяють Burisma Group ефективно
працювати із законсервованими свердловинами», – розповів СЕО Burisma Group Тарас
Бурдейний. Для компанії це також соціальний проект: відновлення таких свердловин
дозволяє наблизити Україну до енергонезалежності. «В результаті реалізації проекту ми
повинні отримати чітку картину, яке обладнання і технологічні рішення можуть бути
використані українськими компаніями з метою відновлення видобутку вуглеводнів на
малорентабельних або виснажених свердловинах», – зазначає Тарас Бурдейний. За словами
СЕО Burisma Group в цей проект на сьогодні вже інвестовано понад 50 млн грн. Першими до
цього пілотного технологічного і важливого для країни проекту було включено
свердловини, що знаходилися колись на балансі державних компаній. Вже визначені їх
координати та розпочата робота. «Ми взяли в оренду ці списані свердловини і почали їх
відновлення. Три свердловини вже дали продукцію – до 3 кубів нафти і 5-6 тис. кубометрів
газу. Але все ще рано говорити про точні результати», – вважає Тарас Бурдейний.
Читати повністю >>>
За матеріалами Burisma Group
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Українські громадяни вже давно звикли до того, що мешкають у
бідній країні, яка за рівнем життя посідає останні місця серед країн Європи.
Бідність України сприймається як щось належне й логічне.
Здається, люди змирилися зі своїм становищем, тож ніхто вже не переймається
питанням, яке було таким популярним у перші роки незалежності: а як так вийшло, що
країна, маючи такий економічний потенціал, абсолютно його не використовує? Розглянемо
найбільш наочний приклад - вітчизняні надра. За словами віце-прем’єра Володимира
Кістіона, Україна має близько 600 млрд м³ доведених запасів газу, але держава розробляє
лише 3,5% із них. Причому цифра 600 млрд - не остаточна. За іншими підрахунками, на
території країни може залягати близько 1 трлн запасів газу та ще близько 200 млн тонн
нафти, які потенційно можна добувати. Доведено, що за обсягами розвіданих запасів
блакитного палива наша країна перебуває на третьому місці в Європі після Норвегії та
Нідерландів. Картина вражаюча. Маючи такі ресурси, Україна давно могла б не тільки
повністю забезпечувати себе паливом власного видобутку, а й навіть стати експортером
вуглеводнів та потіснити з європейського ринку Росію. …
Читати повністю >>>
© Денис Казанський
За матеріалами tyzhden.ua
Держгеонадр виставить на аукціони 44 нафтогазоносних ділянки
18.06.2018

Державна служба геології та надр (Держгеонадр) планує провести
аукціони з продажу спеціальних дозволів за 44 вуглеводневими ділянками з
прогнозними запасами газу близько 1 трлн куб. м.
«На сьогодні вивчаються 30 ділянок для проведення аукціонів. У розрізі областей:
Полтавська область – 11, Чернігівська – 1, Харківська – 4, Сумська – 4, Івано-Франківська – 4,
Дніпропетровська – 4, Одеська – 1, Закарпатська – 1», - сказав повідомив в. о. голови служби
Олег Кирилюк під час круглого столу в парламенті на тему: «Ключові пріоритети реформи
видобувного сектору». Він додав, що на аукціони також буде виставлено 14 ділянок на
шельфі Чорного моря площею від 500 кв. м до 1000 кв. км. Кирилюк зазначив, що прогнозні
запаси газу на ділянках, які будуть виставлені на аукціони, становлять більше 1 трлн куб. м
газу. Нагадаємо, Держгеонадр обнародувала дані державного обліку нафтових і газових
свердловин України. За словами директора «Геоінформ України» Сергія Примушка,
джерелами інформації для складання реєстру є звіти і паспорти свердловин.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
Компанія ГЕО АЛЬЯНС закінчила спорудження нової
свердловини на Луценківському родовищі
18.06.2018

Свердловина похило-спрямованого типу бурилась однією з найбільш
сучасних установок в Україні з залученням кращих світових і українських
сервісних підрядників.
Буріння проводилося безамбарним методом на розчині з вуглеводневою основою та
технологією осушення з подальшим вивезенням шламу, що максимально зменшує вплив на
навколишнє середовище. В геологічній частині, було проведено комплекс досліджень, деякі
з яких в Україні раніше ніколи не проводилися, для чого було залучено унікальне для нашої
країни обладнання і фахівців лідера в цій галузі – компанії Schlumberger. Для експлуатації
був спущений комплект НКТ Cr13 з преміальними різьбовими з’єднаннями та пакером, що
дозволяє не тільки збільшити термін експлуатації свердловини без капітальних ремонтів,
але й дає можливість проводити більш широкий спектр робіт по інтенсифікації притоку.
Результати досліджень показують значний потенціал свердловини. В даний момент
проводяться випробування і вже отримано хороший дебіт. У подальших планах компанії –
протестувати ще один вищезалягаючий горизонт, який є основним цільовим об’єктом і має
всі шанси показати відмінні результати.
Читати повністю >>>
За матеріалами Компанії ГЕО АЛЬЯНС
УГД за травень 2018 р. спрямувало до місцевих бюджетів
98,5 млн грн від рентних платежів
21.06.2018

АТ «Укргазвидобування» за травень 2018 року спрямувало до
місцевих бюджетів, на території яких компанія веде видобуток вуглеводнів,
98,5 млн грн від рентних платежів.
П'ять відсотків від рентних платежів за травень ц.р. надійшло до бюджетів різних
рівнів 11 областей. Більша частина цих коштів сконцентрована у двох газовидобувних
областях: Харківській і Полтавській. Так, за травень 2018 р. місцеві бюджети різних рівнів у
Харківській обл. отримали 50,25 млн грн, у Полтавській обл. – 40,7 млн грн, у Львівській –
3,15 млн грн та у Дніпропетровській – 2,77 млн грн. Решту 1,63 млн грн рентних платежів за
травень 2018 р. було направлено до Івано-Франківської, Луганської, Сумської, Волинської,
Чернівецької, Закарпатської та Донецької обл. За січень-травень ц.р. Укргазвидобування
спрямувало 481,07 млн грн від рентних платежів до місцевих бюджетів.
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «Укргазвидобування»
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Хорватська Industrija Nafte зацікавлена
в розробці українських надр
21.06.2018

Відбулася зустріч представників Держгеонадр з керівником
хорватської нафтової компаній INA (Industrija Nafte) Йосипом Бабнічем,
який зацікавлений вкласти інвестиції у видобувну галузь України.
Під час розмови представники українського геологічного відомства надали
хорватським партнерам інформацію, що їх цікавила стосовно мінеральних ресурсів нашої
країни. Розповіли про процедури та практику розробки родовищ, про зміни, які нещодавно
відбулись і спрощують інвестування в розробку копалин. “Україна має значні запаси газу. У
західній частині – знаходиться приблизно третина, також багата газом ДніпровськоДонецька западина, Південь і Чорне море. З метою ефективного і більш якісного
використання ресурсів нафти і газу в Україні ми бачимо за необхідне встановлення тісних
контактів із західними фірмами, такими як ви, які займаються пошуками та розвідкою
корисних копалин, їх видобутком та переробкою. Сподіваємось на подальшу співпрацю”, –
заявив Ігор Тимошенко, заступник директора Департаменту дозвільної та міжнародної
діяльності Держгеонадр, начальник відділу з надання надр у користування. З свого боку
хорватська сторона висловила зацікавленість в обговоренні можливих проектів по
розробці корисних копалин в Україні. “Наша компанія справді бачить перспективи
видобутку нафти і газу в Україні. Ми маємо наміри взяти участь в аукціонах з продажу
спеціальних дозволів на право користування нафтогазоносними надрами. Розглядаємо
ділянки у Львівській області. Наразі наші юристи вивчають українське законодавство, щоб
обрати найзручніший для нас шлях, щоб стати повноцінним учасником ринку видобутку
вуглеводнів. Наразі ми розглядаємо як участь в аукціоні на заявлених площах, так і спосіб
співпраці на умовах підписання угоди про розподіл продукції (УРП)”, – озвучив плани
керівник компанії INA, Йосип Бабніч. В кінці зустрічі сторони домовились про подальші
робочі візити для реалізації заявлених планів щодо визначення конкретних проектів, які
можуть бути втілені в життя спільними зусиллями.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держгеонадр
Объекты ДТЭК Нефтегаз успешно прошли
экологический аудит
22.06.2018

В июне 2018 года. завершился комплексный экологический аудит
объектов и видов деятельности ЧАО "Нефтегаздобыча" – добывающего
актива ДТЭК Нефтегаз. Об этом пишет segodnya.ua
Независимое аудиторское исследование подтвердило соблюдение компанией норм
природоохранного законодательства Украины и отсутствие негативного техногенного
влияния деятельности ЧАО "Нефтегаздобыча" на окружающую среду. Аудит инициирован
ЧАО "Нефтегаздобыча" и проводился согласно Закона Украины "Про экологический аудит"
компанией НПП "Экозащита", предоставляющей в Украине инжиниринговые услуги по
экологической оценке (environmental due diligence), а также экспертные и экоаудиторские
услуги крупнейшим частным и государственным предприятиям. Целью аудита было
подтвердить соответствие объектов и видов деятельности ЧАО "Нефтегаздобыча",
представляющих повышенную экологическую опасность, Законам Украины "Про охрану
окружающей природной среды", "Про отходы", "Про охрану атмосферного воздуха",
Водному кодексу Украины, Кодексу Украины о недрах, Земельному кодексу Украины и
международным стандартам ISO 14001:2015, ISO 19011-2012, ISO 14004:2016, ДСТУ ISO
14015:2005. В течение двух месяцев группа экоаудиторов проанализировала и проверила
всю проектную, разрешительную, техническую, отчетную и статистическую документацию
ЧАО, оценила мониторинговые отчеты по всем скважинам Семиренковского и Мачухского
месторождений, проверила деятельность трех установок подготовки газа компании. Аудит
подтвердил соответствие всех объектов и деятельности ЧАО "Нефтегаздобыча" нормам
национального природоохранного законодательства, высокий уровень обеспечения
экологической безопасности и рациональное использование природных ресурсов при
добыче газа и газового конденсата. Отсутствие нарушений природоохранного
законодательства на объектах ЧАО "Нефтегаздобыча" подтверждено доказательствами
экологического аудита согласно ст. 6, 7, 20 ЗУ "Про экологический аудит" и доказывает
отсутствие негативного техногенного влияния компании на окружающую среду в регионе
ее деятельности. Эксперты экоаудиторской группы подчеркнули, что минимальные риски
и малое влияние на экосистему – это результат эффективной экологической политики и
программ по охране окружающей среды ЧАО "Нефтегаздобыча". ...
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

Американские инвесторы готовы вложить
$100 млн. в недра Украины

Шаг к развитию газодобычи: Кабмин готовится
запустить нефтегазовые аукционы
25.06.2018

В США заинтересованы в инвестировании в украинскую добывающую
отрасль. Об этом шла речь во время встречи главы Госгеонедр с
руководством компаний SigmaBleуzer, Aspect Holding и Energy Transfer.
Как информирует пресс-служба ведомства, во время встречи руководитель Службы
проинформировал представителей бизнеса о том, как будет обеспечиваться прозрачность и
равенство для всех претендентов при проведении конкурсов на право добычи недр. Там
напомнили, что недавно правительство Украины существенно упростило правила и
условия ведения бизнеса в добывающей отрасли. Госменеджер также предложил
потенциальным инвесторам рассмотреть участки недр, которые геологи Госгеонедр
подготовили для продажи на аукционе. «Госгеонедрам Украины чрезвычайно важна
поддержка для усиления и повышения эффективности добывающей отрасли. На
сегодняшний день мы можем вам предложить до 50 перспективных нефтегазоносных
участков на шельфе и на суше. Также в ближайшее время планируется объявление
конкурса на получение лицензий на условиях СРП», - подчеркнул Кирилюк. В свою очередь
представители американского бизнеса проинформировали о своих намерениях и
инвестиционных планах касательно поиска и добычи углеводородов. «Нам интересно
сотрудничество на территории вашей страны. Мы долго изучали потенциал украинских
недр, особенно в сфере добычи нефтегазоносных участков. Стратегия нашей компании освоение площадок, на которых никогда не осуществлялась промышленная добыча, на
условиях заключения соглашения о разделе продукции. Нас интересуют площади более 500
км² на условиях СРП. На первом этапе мы готовы вложить инвестиции - 100 млн. долларов...
Мы будем платить налоги, делиться с государством добытой продукцией за пользование
недрами. Надеюсь, если мы это сделаем, за нами последует многие», - заявил президент
инвестиционной компании «SigmaBleyzer» Майкл Блейзер. Также во время встречи Олег
Кирилюк разъяснил американским инвесторам суть последних правительственных реформ
в добывающей отрасли — введение распределения участков только через открытые и
прозрачные конкурсы, отмену согласований местных властей при разработке шельфа,
введение европейской модели выплат за недра, отмену нормы об отсутствии бюджетных
долгов компании для участия в конкурсе, упрощение в сфере экологических согласований.
По итогам встречи стороны договорились продолжить рабочие контакты с целью
реализации масштабных инвестпроектов в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
Компания «Укрнафта» заявила, что получает менее половины
добываемого на своих месторождениях газа
25.06.2018

По информации компании, от 28 до 36% объема уходит на
технологические нужды, еще 18-19% газа отходит партнерам по совместной
деятельности. Об этом говорится в сообщении компании.
Сама же компания «Укрнафта» получает менее половины добываемого на своих
месторождениях объема. Согласно обнародованной нефтяной компанией информации, по
итогам I квартала на технологические нужды ушло 94,7 млн куб. м при добыче 262,5 млн
куб. м, то есть 36%. В апреле – 26,4 млн куб (26,4% от всего объема), в мае – 24,4 млн куб. м
(27,5%). Для сравнения другая государственная добывающая компания – «Укргаздобыча» в
2017 г. использовала на технологические нужды всего 8,9% добываемого газа, в 2016 г. –
11%. По итогам І квартала партнеры «Укрнафты» по СД получили 48,1 млн куб. м или 18,3%
всего объема добычи с ее месторождений. В апреле и мае эта цифра была 16,6 млн куб. м
(19,7%) и 17,3 млн куб. м (19,5%) соответственно. На какие именно СД припадает этот
объем «Укрнафта» не раскрывает. Всего у «Укрнафты» на конец 2017 г. было заключено 8
договоров СД. По данным enkorr, крупнейшим добытчиком газа является СД №999/97, по
котрому партнером выступает Momentum Enterprises. По итогам 2017 г. отрицательный
финансовый результат от этого СД, согласно отчету «Укрнафты», составил 227,62 млн грн,
в 2016 г. – убыток составлял 4,64 млрд грн. Всего суммарный финансовый результат от
работы по договорам СД для «Укрнафты» в 2017 г. составил +308,1 млн грн, в основном за
счет 524 млн грн прибыли от СД с «Галс-К» по Прилуцкому нефтепромыслу. Сама
«Укрнафта» заявляет, что в апреле при добыче 83,7 млн куб. м она получила в
распоряжение 39,7 млн куб. м товарного газа, из которых продала 36,9 млн куб. м. В мае –
при добыче 88,7 млн куб. м она получила 45,9 млн куб. м, 41,5 млн куб. м из которых
продала. В частности, 18 млн куб. м было продано через «Украинскую энергетическую
биржу» и 23,5 млн по прямым договорам. По данным enkorr, крупнейшим покупателем газа
«Укрнафты»
в
апреле
была
подконтрольная
группе
«Приват»
компания
«Укрнефтебурение». Как сообщал enkorr, в аудированном отчете за 2017 г. ПАО «Укрнафта»
указала, что при добыче в 1,1 млрд куб. м она продала 22,9 млн куб. м, еще около 600 млн
куб. м было направлено на «ДнепрАзот» для производства аммиака. Как были
использованы остальные 0,5 млрд грн компания в отчете не отразила. В отчете за 2016 г.
«Укрнафта» указала, что продала 159,5 млн куб. м, а в отчете за 2015 г., что «продажа газа
осуществлялась исключительно совместной деятельностью №999/97».
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
Укрнафтобуріння встановило рекорд з добового
дебіту природного газу
26.06.2018

Компанія Укрнафтобуріння успішно освоїла свердловину №20, в
результаті чого добовий дебіт на Сахалінському родовищі досяг рекордної
позначки – понад 2 млн. м3 природного газу.
Під час випробування горизонту В-16 на глибині 5 000 метрів було отримано
комерційний приплив газоконденсатної суміші з дебітом 260 тис. м3 газу і 50 т газового
конденсату. Основним підрядником при будівництві свердловини №20 виступило ТОВ
"Бурова компанія Укрбурсервіс". «Результати освоєння свердловини досить істотні. Крім
того, цією свердловиною компанія відкрила новий поклад, який раніше не був залучений в
промислову розробку. Це стало можливо завдяки глибокому аналізу геолого-промислових
даних, а також інтерпретації 3D сейсмічних даних» – прокоментував Володимир Новіков,
керівник Департаменту геології. «Укрнафтобуріння постійно нарощує темпи та обсяги
видобутку газу і конденсату на Сахалінському родовищі. Наша команда продемонструвала
позитивний результат буріння та освоєння свердловин, який став уже закономірним. Ми
плануємо зберегти позитивну динаміку буріння і видобутку вуглеводнів на найближчі 2
роки» – зазначив Михайло Бакуненко, Голова Правління ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння».
Читати повністю >>>
За матеріалами nefterynok.info
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Кабинет Министров готовится запустить проведение нефтегазовых
аукционов в Украине, что будет способствовать развитию газодобывающей
отрасли в нашей стране и обеспечению газовой независимости.
"Правительством начата подготовка к международному раунду нефтегазовых
аукционов и новым конкурсам PSA (соглашение о разделе продукции - особый вид
договора об учреждении совместного предприятия, - ред.). Привлекаем инвесторов,
развиваем отечественную газодобычу. Впереди либерализация доступа к геоинформации и
много интересной работы!" – написал на своей странице в Facebook исполнительный
директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах. Стоит отметить,
что о подготовке к проведению аукционов в пятницу, 22 июня, заявил Премьер Владимир
Гройсман в рамках "Часа вопросов к Правительству" в Парламенте. Так, на вопрос, когда
Правительство объявит аукционы для потенциальных инвесторов как на шельфе, так и на
остальной территории Украины. "За 17 лет был выдан, чтобы вы понимали, 5731 участок
для добычи. Знаете, сколько через аукцион их выдано за все время? 91, и то такие, которые
ни для чего не пригодны. То есть фактически всю газовую сферу всегда дерибанили. И
сегодня много этих лицензий просто сдерживают наши возможности по добыче.
Украинский Парламент, за что мы очень благодарны, проголосовал законопроект, который
дерегулировал многие вещи: в том числе мы уменьшили фискальную нагрузку. Сегодня
добывать газ стало намного выгоднее, чем когда-либо. Следующая позиция – мы недавно
приняли одно дерегулирующее постановление Кабмин. И сейчас есть третий вопрос, над
которым мы совместно работаем: это открытие геоданных для того, чтобы все видели
реальную ситуацию, и системное внедрение аукционов по привлечению инвестиций в
добычу", - отметил Гройсман. Глава Правительства заверил, что "в июле – максимум в
августе" эти вопросы можно будет урегулировать "на уровне постановлений Кабмина". "Я
думаю, что это будет завершающий шаг по реализации нашей политики
энергонезависимости", - добавил Гройсман. Ранее Роман Опимах объяснял, почему так
важно и необходимо открытие геоданных. "Для прихода в Украину международных
игроков нужны новые объекты для инвестирования и новые площадки для развития. В
настоящее время мы ведем активную работу с Правительством по организации и
проведению первого международного раунда нефтегазовых аукционов, где
газодобытчикам будет предложен привлекательный перечень участков для разработки.
Важным элементом для осуществления этой инициативы является доступ к геологической
информации. К сожалению, на сегодня эта система остается достаточно архаичной и
закрытой для общественности. Ведь если речь идет о потенциальном инвесторе, то перед
тем, как принять важное решение о реализации какого-то нефтегазового проекта, он, в
первую очередь, захочет детально изучить геологическую информацию", - отмечал Опимах.
Он также сообщил, что на сегодняшний день есть "175 тысяч томов отчетов
геоинформации", которые были собраны еще в советское время. "Эти данные должны быть
обработаны в коммерчески привлекательном виде, приведены в надлежащую и понятную
форму с дальнейшим размещением на электронных ресурсах", - писал Опимах. …
Читать полностью >>>
По материалам bykvu.com
Павел Фукс перелицовывает газовый бизнес
Александра Януковича
27.06.2018

Основатель российской MosCityGroup бизнесмен Павел Фукс
переоформляет десятки газовых месторождений в Украине на новые
дочерние компании. Об этом пишет Экономическая правда.
В 2017 году фирма “Голден Деррик” усилиями Фукса и близкого к Петру Порошенко
Александра Грановского с помощью судов восстановила полтора десятка лицензий на
нефтегазовые площади в Полтавской области. Теперь Фукс передает эти спецразрешения
родственным структурам, чтобы не допустить возврата участков государству. Компания
“Голден Деррик”, переименованная в “Ист Юроуп Петролеум”, создала 18 дочерних
компаний, которые указывают основным видом своей деятельности разведочное бурение
и добычу углеводородов. На каждую из них команда Фукса готовится передать по одной
лицензии. Например - на ООО “ГЛК-инвест” будут оформлены права разработки
Гулаковской нефтегазовой площади, на ООО “ЗВС инвест” - Зуевской, на ООО “НДК инвест” Ново-Диканской, на ООО “РНК инвест” - Руновщинской. Названия “дочек” (три заглавные
буквы) соответствуют названию лицензии на участок, которая будет передана этим
“дочкам”. Как сообщалось, в сентябре 2016 года после более двух лет судебных
разбирательства компания “Голден Деррик” вернула себе право на разработку украинских
газовых месторождений. В частности, Государственная служба геологии и недр в конце
августа - начале сентября возобновила “Голден Деррик” действия трех специальных
разрешений (лицензий) на газовые площади в Полтавской, Харьковской и
Днепропетровской областях. ООО “Голден Деррик” получила скандальную известность в
2011 г., в течение которого ей на внеконкурсной основе было выдано более двух десятков
специальных разрешений на пользование недрами. Такие успехи связывали с
лоббированием бизнеса компании министром энергетики Эдуардом Ставицким и
Николаем Присяжнюком. На данный момент, 33% ООО “Голден Деррик” владеет
государственная НАК “Надра Украины”. Остальные 67% - оффшору Hartlog Limited из
орбиты владельца MosCityGroup Павла Фукса. Он известен скупкой токсичных активов у
окружения Виктора Януковича.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Украину похвалили за прозрачность
нефтегазовой отрясли
29.06.2018

Правление EITI (Инициатива прозрачности добывающих отраслей)
отметило значительный прогресс Украины в реализации Стандарта EITI. Об
этом сообщает портал delo.ua
В частности, в раскрытии информации о доходах и добыче нефти и природного газа,
в том числе - за создание платформы для публичных дебатов и информирования о
разработке политики отрасли. Совет EITI также приветствует расширение инициативы
прозрачности на новые секторы, в том числе - угольный, железорудный, марганцевый,
титановый, глинистый и углеводородный. Председатель EITI Фредрик Рейнфельдт
отметил, что внедрение EITI в Украине способствовало экономическим, финансовым и
институциональным реформам. Он рекомендовал правительству перейти к
систематическому раскрытию данных EITI через государственные и корпоративные
системы. Правление EITI отметило, что Украина перевыполнила требования по
прозрачности собственности, распределению доходов, управлению доходами и расходами,
социальным расходам и публичным дебатам. Однако совет рекомендует повысить
прозрачность государственных предприятий, а также повысить надежность данных. У
Украины есть полтора года, чтобы откорректировать свои действия. Украина
присоединилась к инициативе прозрачности добывающих отраслей в 2014 году и
выпустила три отчета о нефтегазовой отрасли.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

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

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

Во 2 квартале 2018 года Regal Petroleum вдвое увеличила
среднесуточную добычу газа в Полтавской обл.

 ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА
 НПЗ & ГПЗ. ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ

04.07.2018

Британская компания Regal Petroleum plc (входит в Smart Energy,
владеет газодобывающими активами в Полтавской и Харьковской областях)
увеличила в два раза среднесуточную добычу углеводородов.
В частности, среднесуточная добыча газа во ІІ квартале 2018 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на Мехедовско-Голотовщинском и Свиридовском
месторождениях, расположенных в Полтавской области, составила 282 тыс. м3/день по
сравнению с 137 тыс. м3/день за аналогичный период прошлого года. Кроме того,
среднесуточная добыча конденсата выросла на 45% и составила 55,4 м3/день, в то время
как в 2017 г. этот показатель равнялся 38 м3/день. Среднесуточный объем производства
сжиженного газа также увеличился на 34% с 20,4 м3/день до 27,5 м3/день. В то же время,
на Васищевском месторождении в Харьковской области производственные показатели
компании остались приблизительно на уровне прошлого года. Так, среднесуточная добыча
газа во втором квартале текущего года составила 86,7 тыс. м3/день, а в аналогичном
периоде 2017 года – 85,7 тыс. м3/день. Добыча конденсата изменилась с 6,6 м3/день в
прошлом году на 6,2 м3/день во втором квартале 2018 года. Напомним, в марте текущего
года началось бурение скважины №10 на Васищевском месторождении. В настоящее время
проводятся геофизические исследовании скважины и обработка получаемых результатов.
При условии последующих успешных испытаний в третьем квартале текущего года
ожидается начало добычи. Также на данном месторождении проводятся работы по 3D
сейсмике. Кроме того, как сообщалось ранее, компания планирует начать эксплуатацию
скважины №12, которая расположена в пределах Свиридовского месторождения и
принадлежит ПАО «Укрнафта», с которой был подписан соответствующий договор. Для
осуществления добычи углеводородов из данной скважины сейчас проводится ее
капитальный ремонт, который планируется завершить в третьем квартале текущего года…
Читать полностью >>>
По материалам Смарт-Холдинга

Одесский НПЗ занял четверть
миллиона на охрану
28.06.2018

Государственному предприятию «Одесский нефтеперерабатывающий
завод» одолжат 250 тысяч гривен для оплаты услуг охраны. Об этом
сообщает служба новостей портала dumskaya.net
Предприятию, созданному Фондом государственного имущества для управления
имуществом НПЗ, ранее принадлежавшего беглому олигарху Сергею Курченко, решило
помочь Публичное акционерное общество «Центрэнерго». ПАО также находится в
управлении ФГИУ и готовится к приватизации. Решение о предоставлении НПЗ возвратной
помощи наблюдательный совет «Центрэнерго» принял на заседании вчера, 27 июня, о чем
и сообщил в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам
и фондовому рынку. Ранее Окружной админсуд Киева оставил в силе распоряжение
Кабинета министров Украины №632-р от 13 сентября 2017 г. о передаче имущественных
комплексов ПАО «Одесский НПЗ» и ООО «Энергия и газ Украины» в управление Фонда
государственного имущества Украины (ФГИУ). Напомним, одесский НПЗ подвергли
процедуре специальной конфискации и национализирован по приговору суда как «орудие
совершения преступления». Речь идет об аферах, которые осуществляла преступная
организация последнего владельца предприятия Сергея Курченко. Она использовала завод
в качестве базы для фиктивной перевалки нефтепродуктов, которые на самом деле
реализовывались в Украине, что привело к неуплате свыше 2 млрд грн обязательных
платежей в государственный бюджет.
Читать полностью >>>
По материалам dumskaya.net
 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
 РИНОК БЕНЗИНУ. ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА. ЗРІДЖЕНОГО ГАЗУ (LNG). РИНОК ПММ

На Полтавщині відновили низку ліквідованих та
законсервованих свердловин
05.07.2018

Полтавська газонафтова компанія відновила низку ліквідованих та
законсервованих газонафтових свердловин. Про це повідомляє служба
новин порталу hromadske.poltava.ua
Це стосується свердловин власного фонду компанії (МСК158) та фонду державних
компаній, зокрема Р3, Р22 та Е52 з фонду ПАТ “Укргазвидобування” та Р15 з фонду ПАТ
“Укрнафта”. За інформацією прес-служби ПГНК, середньодобовий дебіт свердловини
МСК158 складає 9 тис. куб м газу та 11 куб. м нафти, свердловини Р3 з фонду ПАТ
“Укргазвидобування” - 180 тис. куб. м газу, а свердловин Р22 та Е52 разом — близько 50 тис.
куб. м. Крім того, тривають роботи на свердловинах №11 Руденківського родовища, №215
Західно-Машівської площі та №10 Новомиколаївського родовища.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.poltava.ua
 РИНОК ГАЗУ
 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС)

ПАО "Укртрансгаз" объявил тендеры на закупку газа
ожидаемой стоимостью 21,2 млрд грн.
26.06.2018

ПАО "Укртрансгаз" объявило 12 тендеров на закупку газа для
производственно-технологических нужд и балансировки объемом 2,437
млрд м³ и ожидаемой стоимостью 21 млрд 202 млн грн (без НДС).
Тендерные предложения принимаются до 23-24 июля (зависимо от лота), аукционы
состоятся 28-29 августа. Конечная стоимость газа, подлежащая оплате "Укртрансгазом" в
пользу победителей тендеров, будет определяться с учетом котировок на германском
газовом хабе NetConnect Germany (NCG) в период поставки топлива. Отметим, филиал
“Дирекция по строительству и реконструкции газотранспортной системы” оператора
газотранспортной системы компании “Укртрансгаз” объявил тендер на выполнение работ
по реконструкции компрессорной станции “Яготин” (Киевская область). Об этом говорится
в тендерной документации компании. Конечный срок подачи тендерных предложений – 6
августа, начало аукциона – 11 сентября. Срок выполнения работ: с 1 октября 2018 года по 4
сентября 2020 года. Ожидаемая стоимость закупки – 2,466 млн гривен.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
 ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ

Компания "Укртранснафта" выплатила "Нафтогазу"
1,6 млрд дивидендов
02.07.2018

ЧАО "Укртранснафта" выплатило своему единственному акционеру –
НАК "Нафтогаз Украины" 1,61 млрд грн дивидендов за 2017 г. Об этом
сообщает БизнесЦензор.
ЧАО "Укртранснафта" 12 июня 2018 года выплатила акционеру дивиденды в сумме
1,6 млрд грн", - говорится в сообщении. Размер дивидендов равен 75% чистой прибыли
предприятия за прошлый год. В прошлом году "Укртранснафта" выплатила дивиденды в
размере 4,18 млрд грн. Отметим, "Укртранснафта" рассматривает вариант строительства
нефтепродуктопровода длиной 674 км по маршруту нефтепровода "Одесса-Броды". Об этом
сообщил заместитель гендиректора ПАО "Укртранснафта", директор филиала "Южные
магистральные нефтепроводы" Святослав Дацик. "Одним из вариантов рассматривается
постройка в коридоре существующего нефтепровода постройка продуктопровода,
соединяющего Броды и МНТ "Южный". Планируемая пропускная способность – 1,5 млн т. в
год по дизтопливу и бензинам", – сообщил он. Существующие технологии позволяют
осуществить эти работы в относительно короткие сроки. Дацик уточнил, что проект
строительства нефтепродуктопровода возможен после модернизации МНТ "Южный" с
расширением мощностей перевалочного комплекса для обработки бензина и дизтоплива
терминала по перевалке светлых нефтепродуктов. По словам Дацика, проект модернизации
терминала находится на стадии согласования с акционером – НАК "Нафтогаз Украины".
Мощность терминала после реконструкции планируется на уровне 14 млн тонн в год.
Первая очередь проекта предусматривает терминал по светлым нефтепродуктам, вторая –
по перевалке ВГО и мазута. АО "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной
системы Украины. 100% ее акций находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины".
Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 до 1220 мм
общей протяженностью 4,7 тыс. км проходит по территории 19 областей Украины.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Компания «БНК-Украина» возместила в госбюджет 43,4 млн грн ущерба
20.06.2018

Компания "БНК-Украина" возместила в госбюджет 43,4 млн грн
ущерба, нанесенного при ее сотрудничестве с ООО "Газ Украина - 2020" (из
группы беглого Сергея Курченко) в 2013 г.
"В ходе досудебного расследования мы установили, что еще в январе-феврале 2013
года генеральный директор указанного предприятия, оформляя безналичные финансовые
операции компании с ООО "Газ Украина - 2020", умышленно уклонился от уплаты налогов на общую сумму в 43,4 млн грн... В результате наших действий предприятие полностью
возместило государству эти средства", - говорится в сообщении пресс-службы офиса
крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы. Экс-руководитель
"БНК-Украина" Николай Василевич, против которого в рамках расследования было
открыто уголовное дело, умер в 2016 году. Как сообщалось, БНК в марте 2010 года открыла
в Украине дочернюю компанию "БНК-Украина" для организации сбыта нефтепродуктов.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
 ТРЕЙДЕРИ. МЕРЕЖІ АЗС

Крупнейшие сети АЗС оштрафованы за сговор
на рынке автогаза на 40 млн.
21.06.2018

Антимонопольный комитет Украины признал группу компаний
виновными в нарушении антимонопольного законодательства при
синхронном повышении цен на сжиженный газ в августе 2017 года.
В частности, действия ряда компаний, которые заключались в похожем повышении
розничных цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в августе 2017 года, признаны
нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. Анализ ситуации на
рынке опровергает наличие объективных причин для совершения ответчиками таких
действий. На основании закона "О защите экономической конкуренции" 16 компаний
оштрафованы суммарно на 41 млн грн. В частности на ЧП "Компания "Надежда" наложен
штраф в размере 20,87 тыс. грн, ООО "Евростандарт-Автогаз" – 3,45 тыс. грн, ООО "Л.В." –
21,49 тыс. грн, – ООО "Газ постачання" –8,07 млн грн, ООО "Монтажналадка" – 1,07 млн грн,
ООО "Надежда Ритейл" – 2,71 млн грн, ООО "Надежда-Закарпатье" – 70,24 тыс. грн, ООО
"Импорт Транс Сервис" – 5,17 млн грн. Кроме того, ООО "ВОГ Ритейл" оштрафовано на 4,18
млн грн, ООО "Нефтетрейд Ресурс" – 5,44 млн грн, ЧП "ОККО-Бизнес Контракт" – 3,2 млн
грн, ЧП "ОККО-Контракт" – 14,15 тыс. грн, ООО "ОККО-Ритейл" – 2,88 млн грн, ООО "ОККОВосток" – 315,59 тыс. грн, ООО "Авантаж 7" – 3,27 млн грн и ООО "Факторинг Групп" – 4,55
млн грн. АМКУ в начале сентября 2017 г. возбудил дело по признакам антиконкурентных
согласованных действий на рынке сжиженного газа в связи с ростом средних розничных
цен на этот вид топлива в Украине в период с 1 по 30 августа в 1,5 раза – с 10,92 грн/литр
до 16,17 грн/литр. В марте глава АМКУ Юрий Терентьев заявлял, что расследование по
этому делу завершено, а решение может быть вынесено до средины апреля.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС

 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (ЗАЛІЗО, МАРГАНЕЦЬ, ХРОМ) [ГЗК]

 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

В мае Украина увеличила
экспорт руды

Июньская выплавка стали в Украине
снизилась на 2%

25.06.2018

06.07.2018

Металлургические предприятия Украины в июне сократили
выплавку стали на 2% к предыдущему мес., до 1,67 млн т, по данным
объединения "Укрметаллургпром".
Выплавка чугуна относительно мая 2018 г. повысилась на 3%, до 1,63 млн т, выпуск
проката снизился на 2%, до 1,52 млн т. За 6 мес. производство чугуна выросло на 8%
относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом работы в январе-феврале 2017 г.
предприятий в ОРДЛО, до 10,15 млн т, или 114% без их учета. Выплавка стали повысилась
на 1% с учетом предприятий на неконтролируемых территориях и на 5% без учета, до
10,35 млн т. Выпуск проката составил 9,25 млн т, прирост на 5% и 10% соответственно.
"Несмотря на потерю части мощностей на неподконтрольной территории,
металлургическим предприятиям, расположенным на контролируемой территории, в I
полугодии 2018 г. удалось нарастить объемы производства чугуна, стали и проката до
уровней, превышающих показатели за аналогичный период предыдущего года", –
говорится в сообщении "Укрметаллургпрома".
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

 КОМПАНІЇ

ЮГОК за 5 мес. сократил выпуск концентрата на 0,6%,
агломерата нарастил на 8,6%
19.06.2018

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Метинвест Ахметова заинтересован
в покупке новых активов
27.06.2018

Группа Метинвест, входящая в СКМ Р.Ахметова, намерена заместить
объекты, которые находятся на временно неподконтрольных Украине
территориях. Об этом заявил гендиректор компании Юрий Рыженков.
Метинвест намерен наладить партнерство или приобрести металлургические и
угольные активы вместо тех, которые были захвачены боевиками более года назад. "Мы
потеряли контроль над этими активами в марте 2017 года более года назад, и с тех пор у
нас не было никаких отношений с этими активами или каких-либо контактов с этими
активами, мы даже не знаем, что там происходит. Теперь мы ищем какое-то партнерство,
СП или слияния и поглощения. Мы также ищем некоторые угольные активы, желательно
на местах в Украине", - сказал Рыженков в интервью Bloomberg. Он отметил, что группа
заинтересована в производстве полуфабрикатов или сырья в Украине и производстве
готовой продукции в странах-конечных потребителях. Он добавил, что в краткосрочной
перспективе компания получит преимущества от введения администрацией презижента
США Дональда Трампа пошлин на сталь, но эти меры в долгосрочной перспективе повредят
компании, если ЕС примет ответные меры. Метинвест 15 марта 2017 года заявила об утрате
контроля над деятельностью своих предприятий на временно не контролируемых Украине
территориях Донецкой и Луганской обл. Был утерян контроль над Енакиевским и
Макеевским метзаводом, Енакиевским коксохимпромом, Харцызским трубным заводом,
Комсомольским рудоуправлением, Краснодонуглем, Донецккоксом и ООО Метален.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Ахметов и Пинчук не получат компенсации $13 млрд
за Криворожсталь
06.07.2018

Европейский суд по правам человека опубликовал решение по делу
Инвестиционно-металлургического союза (ИМС) против Украины, в котором
компания жаловалась на отмену вынесенных в ее пользу окончательных
судебных решений по приватизации Криворожстали.
Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции со ссылкой на решение суда, что
компания-заявитель, которая владела 93,02% акционерного капитала Криворожстали,
требовала $12,9 млрд в качестве компенсации за материальный ущерб, в основном
ссылаясь на увеличение доходов Криворожстали, в течение 2005 по 2007 гг. и потерю
дивидендов. "В указанном деле ЕСПЧ, учитывая предоставленные правительством
замечания, признается отсутствие нарушения прав компании-заявителя, гарантированных
статьей первого протокола. Констатировав нарушение принципа правовой определенности, гарантированного статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
ЕСПЧ установил, что наличие определенных процессуальных нарушений при рассмотрении
дела в национальных судах не приводит к установлению незаконности вмешательства в
право на собственность заявителя", - говорится в сообщении. В суде заявили, что компаниязаявитель не доказала, что она была лишена возможности эффективно защищать свои
имущественные права при повторном рассмотрении дела в национальных судах, а также,
что изъятие из ее собственности пакета акций Криворожстали было совершено с
нарушением законодательства и привело к возложению на нее чрезмерного бремени.
Учитывая указанное, Европейский суд в полном объеме отклонил требования о
справедливой компенсации, выдвинутые ИМС, подчеркнули в Минюсте. Напомним, в
октябре 2005 г. компания Mittal Steel купила 93,02% акций криворожского комбината за
24,2 млрд грн ($4,79 млрд) при стартовой цене 10 млрд грн. Первоначально этот пакет
акций был продан в 2004 году консорциуму Инвестиционно-металлургический союз за 4,26
млрд грн (около $800 млн) при стартовой цене 3,8 млрд грн. Тогда учредителями
выступали компании СКМ Рината Ахметова и Интерпайп Виктора Пинчука. Впоследствии
эту сделку оспорили, а после повторной продажи Криворожстали в конце 2005 г. ФГИУ
возвратил консорциуму эти средства. Позднее ИМС попытался оспорить отмену сделки,
однако Хозяйственный суд оставил иск без рассмотрения. Уже в конце мая 2013 года Хозсуд
Киева возобновил рассмотрение дела по иску ИМС. При этом в компаниях Ахметова и
Пинчука тогда заявляли, что им не известны причины возобновления судебного дела. 9
июня того же года суд вновь оставил это дело без рассмотрения.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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В мае 2018 г. по сравнению с маем 2017 г. экспорт железной руды
увеличился на 3,3%, или на 7,255 млн долларов, до 226,209 млн
долларов. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.
В то же время железная руда не импортировалась. Наибольшие поставки железной
руды в мае были в Китай (72,397 млн долларов). В январе-мае 2018 года по сравнению с
январем-маем 2017 года экспорт железной руды уменьшился на 2,4%, или на 28,156 млн
долларов до 1 138,167 млн долларов, импорт сократился на 97,2%, или на 20,984 млн
долларов, до 0,600 млн долларов. Как сообщалось, в апреле 2018 года по сравнению с
апрелем 2017 года экспорт железной руды уменьшился на 23,8%, или на 65,840 млн
долларов, до 211,118 млн долларов, импорт – составил 0,027 млн долларов. В 2017 году
Украина экспортировала железную руду на общую сумму 2 588,151 млн долларов, в то
время как импорт составил 29,375 млн долларов.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

Южный горно-обогатительный комбинат в январе-мае 2018 года
снизил выпуск железорудного концентрата на 0,6% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года - до 5 млн 54,2 тыс. тонн.
Согласно пресс-релизу предприятия, выпуск агломерата за этот период возрос на
8,6% - до 806,5 тыс. тонн. В мае ЮГОК снизил выпуск концентрата на 0,2% по сравнению с
тем же месяцем 2017 года - до 1 млн 41,9 тыс. тонн, объем производства агломерата упал на
9% - до 151,6 тыс. тонн. Как сообщалось, ЮГОК в 2017 году увеличил выпуск железорудного
концентрата на 8,8% по сравнению с 2016 годом - до 12 млн 269,8 тыс. тонн, но снизил
агломерата на 10,9% - до 1 млн 858,5 тыс. тонн. Южный ГОК является одним из основных
производителей железорудного сырья в Украине - концентрата и агломерата. Занимается
добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного
концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием
железа 58,18%. Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского
месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного
бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн
концентрата, 2 млн тонн агломерата. ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и
компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в
конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).
Читать полностью >>>
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СевГОК за 5 мес. нарастил выпуск
окатышей на треть
20.06.2018

Северный ГОК (в январе-мае т.г. увеличил производство товарных
окатышей, по оперативным данным, на 33% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года - до 3,7 млн тонн.
За пять месяцев выпуск концентрата возрос на 4,2% - до 4,84 млн тонн. В мае СевГОК
произвел 770 тыс. тонн окатышей и 1 млн тонн концентрата. Как сообщалось, СевГОК в
2017 г. 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 >>>
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Акционеры Запорожского ЖРК направили на дивиденды
511,2 млн грн из прибыли за 2014-2015гг
20.06.2018

Акционеры предприятия с иностранными инвестициями ЧАО
"Запорожский железорудный комбинат" (ЗЖРК) направили на выплату
дивидендов суммарно 511,209 млн грн.
Согласно сообщению об итогах голосования внеочередного собрания, состоявшегося
13 июня текущего года, полученную в 2017 году чистую прибыль в размере 1 млрд 286,073
млн грн акционеры оставили нераспределенной. Как сообщалось, общее собрание
акционеров 30 января текущего года приняло решение направить на выплату дивидендов
850 млн грн, или 7,573319 грн на 1 простую именную акцию, из чистой прибыли за 2014
год - 1 млрд 129,124 млн грн. Тогда же собрание оставило нераспределенной 279,124 млн
грн чистой прибыли. ЗЖРК в 2017 году увеличил чистую прибыль в 2,9 раза по сравнению с
2016 годом - до 1 млрд 286,073 млн грн с 434,449 млн грн. Нераспределенная прибыль к
концу года составила 3 млрд 521,272 млн грн. Предприятие в 2017 году добыло 4,503 млн
тонн товарной железной руды (в 2016-м - 4,512 млн тонн). ЗЖРК разрабатывает ЮжноБилозерское и Переверзевское железорудные месторождения, производит товарную
железную руду. По данным предприятия на конец 2017 года, его основными акционерами
являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1698%, меткомбинат "Запорожсталь" 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%. Уставный капитал ЧАО "КЖРК"
составляет 112,236 млн грн, номинал акции - 1 грн.
Читать полностью >>>
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Мінекономрозвитку схвалило дорожню карту
модернізації КГЗКОРу

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

27.06.2018

Відбувся візит делегації компанії «Kobe Steel Ltd» в Україну, в рамках
якого схвалено “дорожню карту” впровадження новітніх технологій на
Криворізькому гірничо-збагачувальному комбінаті окислених руд (КГЗКОР).
Як відомо, японська компанія «Kobe Steel Ltd» - світовий лідер з розробки та
впровадження сучасних енергоефективних те екологічно чистих металургійних технологій.
У березні цього року Мінекономрозвитку, «Kobe Steel Ltd» і «Hares Engineering GmbH»
уклали Меморандум про взаєморозуміння у питанні впровадження новітньої технології
переробки окисленої сировини на базі КГЗКОРу. Робочу групу з питань співробітництва у
цій сфері очолили співголови Держсекретар Мінекономрозвитку Олексій Перевезенцев та
Генеральний директор «Hares Engineering GmbH» Разаз Юнес. 22 червня 2018 року члени
робочої групи ухвалили «дорожню карту» для реалізації положень Меморандуму по
переробці окисленої сировини на КГЗКОРі. «Дорожня карта» має комплексний характер,
тобто стосується усього кола питань, включно з розробкою техніко-економічного
обґрунтування будівництва на КГЗКОРі модулів для отримання з окисленої руди
гранульованого чавуну (так званих «наггетсів»), юридичних та організаційних питань
створення інвесторами спільного підприємства, надання йому відповідних прав на ресурси
окисленої сировини, що є державною власністю, тощо. Представники «Kobe Steel Ltd»,
«Hares Engineering GmbH» і Мінекономрозвитку також зустрілися з керівництвом Комітету
з питань промислової політики та підприємництва Верховної Ради. На зустрічі були
розглянуті перспективи законодавчого забезпечення співробітництва в рамках реалізації
проекту створення на базі КГЗКОРу сучасного високопродуктивного та енергоефективного
підприємства найвищого світового рівня та врегулювання проблемних питань КГЗКОРу.
Читати повністю >>>
За матеріалами МЕРТ
Ferrexpo сократила производство
окатышей
03.07.2018

Британская Ferrexpo plc, в январе-июне 2018 г. сократила суммарное
производство окатышей на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года – до 5 млн 96,21 тыс. тонн.
Согласно пресс-релизу компании во вторник, за этот период общий выпуск
окатышей с 65%-м содержанием железа (премиальные окатыши Ferrexpo Premium Pellets,
FPP и премиальные окатыши Ferrexpo плюс - Ferrexpo Premium Pellets plus, FPP+) составил
4 млн 779,08 тыс. тонн (снижение на 21,5%), с 62%-м (базовые окатыши Ferrexpo Basic
Pellets, FBP) – 317,13 тыс. тонн (рост на 23%). В том числе выпуск окатышей с 65%-м
содержанием железа из собственного сырья составил 4 млн 764,59 тыс. тонн (снижение на
2,4%), с 62%-м – 149,9 тыс. тонн (рост на 23%). При этом производство окатышей 65%-го
содержания железа из стороннего сырья за отчетный период составило 317,13 тыс. тонн,
что выше соответствующего периода на 25,1%. Во втором квартале текущего года
компания сократила суммарное производство окатышей на 2,9% по сравнению с первым
кварталом 2018 года – до 2 млн 511,01 тыс. тонн. За этот период общий выпуск окатышей с
65%-м содержанием железа составил 2 млн 343,78 тыс. тонн (снижение на 3,8%), с 62%-м –
167,23 тыс. тонн (рост на 11,6%). В том числе выпуск окатышей с 65%-м содержанием
железа из собственного сырья составил 2 млн 343,78 тыс. тонн (снижение на 3,2% по
сравнению с I кв.), с 62%-м – 167,3 тыс. тонн (рост на 11,6%). При этом производство
окатышей из стороннего сырья во втором квартале отсутствовало. Как сообщалось,
Ferrexpo в январе-марте 2018 года сократила суммарное производство окатышей на 1,5%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2 млн 585,2 тыс. тонн. За этот
период общий выпуск окатышей с 65%-ным содержанием железа составил 2 млн 435,3 тыс.
тонн (снижение на 1,5%), с 62%-ным – 149,9 тыс. тонн (снижение на 1,1%). В том числе
выпуск окатышей с 65%-ным содержанием железа из собственного сырья составил 2 млн
420,8 тыс. тонн (снижение на 1,6%), с 62%-ным – 149,9 тыс. тонн (снижение на 1,1%). При
этом производство окатышей 65%-го содержания железа из стороннего сырья в I кв.
составило 14,5 тыс. тонн, что выше соответствующего периода на 25,1%. Также
сообщалось, что во втором квартале 2018 года на линии по производству окатышей №1
проводился ремонт в течении около 65 дней, который был завершен в середине июня.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ИнГОК начал поставки концентрата
в Мексику
05.07.2018

Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (г. Кривой Рог) отгрузил
первую партию железорудного концентрата премиум-класса в адрес
металлургической компании в Мексике.
"Сейчас наша продукция идет потребителям морским путем. Заинтересованность в
ней иностранных компаний еще раз доказывает, что Ингулецкий ГОК – достойный
представитель на рынке железорудного сырья!" – сообщил генеральный директор ИнГОКа
Александр Герасимчук в соцсети. Отметим, Ингулецкий ГОК в январе-мае т.г. увеличил
производство товарного железорудного концентрата, по оперативным данным, на 6% по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 4,655 млн тонн. Как сообщается в
корпоративной газете предприятия "Ингулецкий вестник", в мае оперативный план по
концентрату составлял 931,4 тыс. тонн, бизнес-план - 940,7 тыс. тонн, фактически
произведено 964,59 тыс. тонн железорудного концентрата, что превышает оперативный
план на 3,56%. Плановое содержание железа в концентрате - 66,1%, фактически - 66,49%.
Кроме того сообщается, что в мае на ИнГОК поступила новая техника, в частности, один
самосвал БелАЗ-75131. 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, ИнГОК повысит производительность вывоза горной массы за счет капремонта
электровоза. Ранее Ингулецкий горно-обогатительный комбинат ввел в эксплуатацию
барабанную разгрузочную тележку стоимостью 3 млн грн. "Сейчас совместно с бригадой
наладчиков Тбилисского электровозостроительного завода, на котором проходил
капремонт, собираем и монтируем крышевое оборудование, устанавливаем системы
пожаротушения и гребнесмазывания, после чего проведем испытания под контактной
сетью", – сообщил генеральный директор предприятия Александр Герасимчук. По словам
гендиректора ИнГОКа, совсем скоро локомотив выйдет на линию. "Это позволит не только
повысить производительность работ по вывозке горной массы, но и обеспечить
безопасность движения на ж/д пути", – подчеркнул он. 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. Напомним, что 54 народных
депутата Украины обратились в Конституционный суд (КС) страны для проверки
соответствия Конституции закона "Об особенностях приватизации предприятий ГАК
"Укррудпром". Авторы инициативы считают условия приватизации по данному закону
дискриминационными и требуют КС признать закон неконституционным в целом.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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КХЗ нарастили производство металлургического кокса
6%-й влажности на 8% - до 4,5 млн тонн
26.06.2018

Украинские коксохимические заводы (КХЗ) за 5 мес. т.г. нарастили
производство металлургического кокса 6%-й влажности на 8% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,508 млн тонн.
Как сообщили в объединении коксохимических предприятий "Укркокс" (Днепр), в
мае выпущено 896 тыс. тонн кокса. Как сообщил генеральный директор "Укркокса"
Анатолий Старовойт, выпуск кокса в мае был примерно на уровне апреля, коксохимические
предприятия работают стабильно. "В последние дни июня выпуск кокса даже увеличился",
- констатировал собеседник агентства, добавив, что метпредприятия обеспечиваются
коксом в достаточных объемах, также как и КХЗ - коксующимися углями, отечественными и
импортными. Отвечая на вопрос агентства о якобы появлении проблем с обеспечением КХЗ
серной кислотой, гендиректор отметил, что такой проблемы, по сути, нет, так как серная
кислота используется в технологических процессах для улавливания аммиака из
отходящих коксовых газов и выпуска сульфата аммония - побочной продукции основного
производства - выпуска кокса. "По сравнению с основным производством - выпуском кокса,
производство сульфата аммония с помощью серной кислоты очень незначительный - "на
пять копеек", - отметил эксперт (сырьем для производства сульфата аммония на
коксохимических заводах служит аммиак коксового газа и серная кислота - ИФ) По его
словам, украинские коксующиеся угли имеют значительное содержание серы, и если
раньше большая часть кокса производилась из отечественного сырья, то существующий
метод очистки коксовых газов от сероводорода давал возможность коксохимическим
заводам получать серную кислоту, необходимую для производства сульфата аммония. В
настоящее время большая часть коксовых углей импортируется, и в них небольшое
содержание серы. При этом А.Старовойт подтвердил агентству, что угли с низким
содержанием серы являются более качественными по сравнению с углями с высоким
содержанием серы, и высокое содержание серы было одной из основных проблем в ГМК,
так как в результате получался кокс низкого качества. (в 2007 году директор Украинского
государственного научно-исследовательского углехимического института "УХИН" Евгений
Ковалев заявлял о необходимости работы над снижением серы в углях для получения
качественного топлива - ИФ). "Сейчас заводы, в основном, используют малосернистые угли,
в коксовом газе мало сероводорода, а значит и мало сернистой кислоты. Но ситуация не
критичная", - резюмировал эксперт. Как сообщалось, в 2017 году на коксохимические
предприятия было поставлено 14,289 тыс. тонн обогащенных коксовых углей, из которых
3,458 млн тонн украинской добычи, 10,831 млн тонн завезено по импорту. Соотношение
импортных и украинских углей составило 78,8% к 24,2%. Импорт осуществлялся, в
частности, из РФ - 6,3 млн тонн, США и Канады - 3,923 млн тонн, Казахстана - 377 тыс. тонн,
Чехии - 187 тыс. тонн". В 2018 году, по предварительным данным, планируется увеличить
выплавку чугуна на 12,1% по сравнению с предыдущим годом - до 22,5 млн тонн (в 2017-м
выплавлено 20,075 млн тонн чугуна). Под эти объемы производства чугуна требуется
11,250 млн тонн кокса (рост на 8,2% по сравнению с 2017 годом), для которого, в свою
очередь, необходимо 17,8-17,9 млн тонн коксующихся углей (рост на 24,6%). В 2018 году
объем поставок коксующихся углей украинской добычи, как ожидается, составит около 3,3
млн тонн, по импорту нужно будет завезти около 14,6 млн тонн. Ранее в планах на 2018 год
назывались объемы выплавки чугуна в 22 млн тонн.
Производство кокса на КХЗ в январе-мае 2017/2018гг. >>>
По материалам fixygen.ua
 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

ДМЗ увеличил производство проката
на 23,5% - до 400 тыс. тонн
05.07.2018

Днепровский металлургический завод (ДМЗ) в январе-июне 2018 года
увеличил производство проката, по оперативным данным, на 23,5% по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 400 тыс. тонн.
Как сообщил представитель предприятия, за указанный период завод нарастил
выплавку стали на 19,2% - до 465 тыс. тонн, но снизил чугуна на 8,6%, до 446 тыс. тонн. В
июне метзавод произвел 49 тыс. тонн проката, 54 тыс. тонн стали, 50 тыс. тонн чугуна,
тогда как в предыдущем месяце - 80 тыс. тонн проката, 88 тыс. тонн стали, 83 тыс. тонн
чугуна. Как сообщается в официальной информации завода, ДМЗ проводит открытый
конкурсный отбор на право разработки проектных решений и выполнения работ по
реализации демилитаризированных зон. К участию в отборе приглашаются организации,
имеющие действующие партнерские отношения с компанией, производителем
оборудования, Cisco уровня Cisco Select Partner или выше и которые смогут предоставить от
Cisco письмо. Подробности о содержании тендера компания агентству не уточнила. Как
сообщалось, "Евраз-ДМЗ" по итогам 2017 года сократил выплавку стали на 13,2% по
сравнению с предыдущим годом - до 918 тыс. тонн, проката - на 11,7%, до 785 тыс. тонн, в
том числе сократил производство полуфабрикатов - на 8,4%, до 508 тыс. тонн, готового
проката - на 17,2%, до 277 тыс. тонн. При этом предприятие снизило выплавку чугуна на
4,6% - до 1,019 млн тонн, значительно нарастив выплавку товарного чугуна - на 99,6%, до
174 тыс. тонн. ДМЗ специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. К
нему в 2011 году был присоединен "Днепрококс".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 МЕТАЛОПРОКАТ

Метпредприятия на 5% нарастили
выпуск металлопроката

Фонд госимущества запустил приватизацию Запорожского
алюминиевого комбината
25.06.2018

ФГИ обнародовал информацию о выдаче приказа о приватизации
госпакета акций в размере 68,0095% уставного капитала ПАО «Запорожский
производственный алюминиевый комбинат».
Как сообщается в «Ведомостях приватизации», приказ ФГИ по ЗАлКу издан 22 июня
текущего года под № 859. Отмечается, что ЗАлК в январе-марте 2018 года увеличил чистую
прибыль в 9,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 327,168 млн
грн с 36,022 млн грн. Непогашенный убыток к концу марта 2018 г. составил 6,682 млрд грн.
В І квартале 2018 комбинат не производил продукцию. ЗАлК в 2017 году снизил чистый
убыток в 2,9 раза по сравнению с предыдущим годом - до 279,486 млн грн с 799,372 млн
грн. ЗАлК ранее являлся единственным в Украине производителем первичного алюминия.
Собственником ЗАлКа в 2004 г. стала российская группа «СУАЛ». В 2007 г. комбинат
перешел под контроль ОК «РусАл», созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных
активов ОАО «РусАл», «СУАЛа» и швейцарского трейдера Glencore. В многолетних судебных
тяжбах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и
возврате этого пакета в государственную собственность. По данным предприятия на конец
2016 г., в собственности ФГИ находится 68,00949% акций ПАО «ЗАлК», у компании Velbay
Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК «РусАл», РФ) - 29,53629% акций. ФГИ в середине
января текущего года объявил о начале подготовки к конкурсу по продаже 68% акций ПАО
«Запорожский алюминиевый комбинат» (ЗАлК). Его оценили в 278 миллионов.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Запорожье САП трижды пыталась зачитать в суде иск ЗТМК
о расторжении договора основания
29.06.2018

Хозсуд Запорожской обл. 27 июня приступил к рассмотрению дела по
сути о расторжении договора об учреждении ООО «ЗТМК» без участия
ответчика - фирташевской фирмы «Tolexis Trading limited.
Истцом выступает Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая
действует в интересах государства в лице Фонда Госимущества Украины. Прокурор пятого
отдела Специализированное Антикоррупционной прокуратуры Вадим Сидоренко объявил
суть иска, которая заключается в нарушении, вследствие несоблюдения ответчиками по
данному делу (ООО «ЗТМК» и компанией «Tolexis Trading limited») своих обязательств по
условиям договора (в части проведения модернизации производства на сумму в 880
миллионов гривен), в результате чего не было получено цели, которую планировалось
достичь при заключении договора. Отметим, что ФГИУ полностью поддерживает позицию
САП. Со своей стороны, представители ООО «ЗТМК» настаивают на том, что договор об
учреждении «Запорожского титано-магниевого комбината» заключенный между ФГИУ и
компанией «Tolexis Trading limited», а сам ЗТМК не является стороной договора и
дополнительного соглашения к нему. На комбинате не понимают, какие именно
противоправные действия стали основанием для подачи иска также и стороне ООО
«ЗТМК». Также ответчик убежден, что договор о создании ООО не регулирует отношений
между участниками общества и прекращает свое действие после достижения цели и
госрегистрации общества. Отметим, что на вопрос прокурора попадает ли указанный
договор под действие инвестиционного законодательства Украины представитель ООО
«ЗТМК» ответить так и не смог. Интересно, что во время слушания дела участники
вынуждены были несколько раз покидать зал суда, поскольку по техническим причинам
останавливалась аудиофиксация процесса. Дальнейшее рассмотрение судебного дела
состоится 9 июля в 10:00. Напомним, что в настоящий момент в Заводском районном суде
Запорожья рассматривают обвинение по растрате почти полумиллиарда гривен
директором ЗТМК Владимиром Сиваком. Правительство утвердило перечень предприятий
большой приватизации на 2018 г., куда вошел и «ЗТМК». Доля государства составляет 51%, еще 49% владеет кипрская компания «Tolexis Trading limited». Последняя обязалась
оплатить долги госпредприятия, на основе которого было создано ООО, и инвестировать
$110 млн на внедрение передовых технологий и оборудования отечественных и
зарубежных фирм. Отметим, приватизация 51% ООО "Запорожский титано-магниевый
комбинат" до завершения расследования махинаций режима Януковича, при помощи
которых полностью государственное предприятие в 2012 г. было преобразовано в ООО с
долей 49% структур Д.Фирташа, может быть операцией по легализации той криминальной
схемы. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Павел Фролов, консультант аппарата ВРУ. …
Читать полностью >>>
По материалам 1news.zp.ua
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В Украине за 5 мес т.г. произведено 7,72 млн т. металлопроката, из
которых, по информации ГП «Держаналітінформ», было экспортировано
порядка 6,43 млн.т, или 83,2%.
Это примерно соответствует аналогичному периоду 2017 г., доля экспорта в
который составила 83,6% (6,17 млн т при общем производстве металлопроката 7,39 млн т).
«Доля полуфабрикатов в экспортных поставках составила 42,2%, что также соответствует
периоду январь-май 2017 г. (42,1%). Соизмеримыми с аналогичным периодом 2017 г.
являются и удельный вес плоского (34,0% и 33,4% соответственно) и сортового (23,8% и
24,5% соответственно) проката», - рассказали в ассоциации. Как проинформировали в
«Укрметаллургпроме», за 5 месяцев 2018 г. внутренним потребителям было поставлено 1
841,8 тыс. т металлопроката, из которых 545,8 тыс. т, или 29,6%, приходится на импорт. За
аналогичный период 2017 г. внутренний рынок потребил 1661,0 тыс. т, из них 453,0 тыс. т,
или 27,3%, импортировано. Таким образом, за 5 месяца 2018 г. при росте потребления
металлопроката на внутреннем рынке на 10,9% относительно января-мая 2017 г., доля
импортной составляющей возросла на 20,5%, говорится в релизе. Отмечается, что
структура импорта в Украину за 5 месяцев 2018 г., сохраняет тенденцию некоторого
доминирования сортового проката над плоским, в отличие от аналогичного периода 2017 г.
– так, если в январе-мае 2017 г. доля плоского проката составляла 61,8% против 47,2%
аналогичного периода 2018 г., то доля сортового – 37,0% и 49,6% соответственно. В первую
очередь, это является следствием потери ПАО «Енакиевский металлургический завод»,
отсутствующие объемы которого компенсируются импортными поставками. «Основными
экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-мае 2018 г., по данным ГП
«Держаналітінформ», являлись страны Евросоюза (34,8%), Африки (15,8%), прочие страны
Европы, включая Турцию (13,1%) и страны Ближнего Востока (11,4%). К главным
металлургическим импортерам за 5 месяцев 2018 г. относятся СНГ (59,6%), страны Азии
(19,1%) и ЕС-28 (15,9%)», - резюмировали в объединении. Ранее сообщалось, что в апреле
2018 г. металлургическими предприятиями Украины было произведено 1,64 млн т чугуна
(98% относительно марта 2018 г.), стали - 1,69 млн т (99%), а проката - 1,48 млн т (98%).
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
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Пінчук інвестував $8 млн у розвиток нових технологій
на своєму заводі «Інтерпайп Ніко Тьюб»
03.07.2018

Компанія «Інтерпайп» інвестувала $8 млн у дослідно-промислову
експлуатацію нової лінії фінішної обробки труб на заводі «Інтерпайп Ніко
Тьюб» (Нікополь Дніпропетровської обл.).
Відзначається, що додаткові потужності дозволять збільшити обсяг виробництва
лінійних труб для експортних ринків і підвищити якість продукції. На новій лінії фінішної
обробки буде виконуватися фінішна обробка труб перед вантаженням: знежирення,
таврування, маркування, покриття лаком. Побудована фінішна лінія працюватиме за
іншою, ніж сьогодні, технологією – з нанесенням ультрафіолетових лаків (замість лаків на
водній основі). Це дозволить підвищити продуктивність і збільшити термін зберігання
антикорозійного покриття до 12 місяців. Наразі монтаж обладнання вже закінчений.
Розпочато дослідно-промислову експлуатацію лінії. Після виходу на проектну потужність
лінія зможе обробити до 93 000 тонн труб на рік. «Будівництво нової лінії – черговий крок з
переорієнтації виробництва і продажів на ринки далекого зарубіжжя. Уже відвантажено
перше замовлення», – коментує ситуацію директор з фінансів компанії Денис Морозов.
«Інтерпайп» входить до десятки найбільших у світі виробників безшовних труб, є третім за
величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс у світі. У 2017 році компанія
реалізувала 767 000 тонн трубної і колісної продукції. Кінцевим власником Interpipe Ltd. є
український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї. Нагадаємо, Антимонопольний
комітет України дозволив компанії «Інтерпайп» бізнесмена Віктора Пінчука створити
спільне підприємство з одним з провідних світових виробників безшовних труб
французькою компанією Vallourec.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
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ОГХК приобрело спецтехнику и транспорт
на сумму 196 млн грн.
05.07.2018

ПАО "ОГХК", в управление которого переданы Вольногорский горнометаллургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат,
приобрело спецтехнику и транспорт на сумму 195,9 млн грн.
Как сообщается в пресс-релизе компании, в 2017-2018 гг. было приобретено 47 ед.
техники, из которой спецтехники – 24, грузовой и пассажирской – 17. Это повысило
процент обеспеченности производства до 90%. Пресс-служба напоминает, что на момент
окончания аренды предприятий – ВГМК и ИГОК - техника была вывезена арендатором.
Кроме того, сообщается, что остановленный 21 мая на ремонтные и передвижные работы
добычной комплекс карьера №8 ИГОКа возобновил работу. По словам заместителя
главного инженера филиала Андрея Иванченко, которого цитирует пресс-служба, в
текущем году ожидается, что комплекс произведет около 100 тыс. тонн чернового
ильменитового концентрата. В ОГХК также отмечают, что 26 июня компания перечислила в
госбюджет 332,6 млн грн дивидендов за 2017 год. При этом в 2017 году ОГХК уплатила
875,7 млн грн налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней, крупнейшие из
которых - 148,3 млн грн налога на прибыль, 141,2 млн грн - за пользование недрами и 321,8
млн грн дивидендов. ГП "Объединенная горно-химическая компания" (ГП "ОГХК") начало
фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло
решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа. 8
декабря 2016 года преобразовано в ПАО "ОГХК". ОГХК реализует продукцию более чем в 30
стран мира. Основные рыки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.
Уставный капитал ПАО "ОГХК" - 1,944 млрд грн. Правительство в августе 2016 года отнесло
ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию
компании Фонд госимущества перенес на 2018 год. 8 июня 2018 года Фонд принял решение
о приватизации ОГХК.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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США отменили антидемпинговые пошлины
на украинский нитрат амония
27.06.2018

Министерство торговли США с 12 июня т.г. прекратило действие
антидемпинговой пошлины в отношении нитрата аммония из Украины,
сообщила пресс-служба Минагропрод Украины.
"По итогам пятилетнего пересмотра антидемпинговых мер, Министерством
торговли США принято решение о прекращении с 12 июня мер в отношении украинского
нитрата аммония в связи с окончанием срока их применения", - говорится в сообщении.
Информация размещена в официальном вестнике США "Federal Register" от 18.06.2018
№117. Решение Министерства торговли США предоставляет возможность доступа украинских производителей нитрата аммония на американский рынок, отмечают в отечественном
Минагропроде. Антидемпинговая пошлина в отношении нитрата аммония из Украины
была введена США с 12 сентября 2001 года на уровне 156,29%. Напомним, в 2017 году
Минэкономразвития Украины ввело санкции против предприятий российской группы
"ЕвроХим". 26 марта 2018 г. Межведомственная комиссия по международной торговле
расширила действие антидемпинговых мер на импорт в Украину аммиачной селитры
происхождением из России. Среди украинских производителей минеральных удобрений,
которые выступали за принятие такого решения, группа Ostchem Дмитрия Фирташа,
которой принадлежат "Ривнеазот", черкасский "Азот", "Стирол" и "Северодонецкий Азот". В
Украинской аграрной конфедерации ранее заявили, что Ostchem шантажирует аграриев,
пытаясь поднять цены на удобрения.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Украина ввела квоты на импорт серной
кислоты и олеума

НВП «ЗОРЯ» ввело в експлуатацію градирню
нового покоління
02.07.2018

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ)
решила ввести квоты на импорт серной кислоты и олеума, сообщается на
сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.
“По итогам рассмотрения материалов (спецрасследования) установлено, что
существует необходимость применения защитных мер … С целью защиты национального
товаропроизводителя от возрастающего импорта применены специальные меры в
отношении импорта в Украину серной кислоты и олеума независимо от страны
происхождения и экспорта в виде квотировании импорта в Украину сроком на три года”, говорится в сообщении. Соответствующее решение МКМТ приняла 2 июля. Как сообщалось,
специальное расследование относительно импорта в Украину серной кислоты и олеума
(код УКТВЭД 2807 00 00 00) МКМТ начала в августе 2017 года по заявлению “Восточного
горно-обогатительного комбината” (ВостГОК, Желтые Воды Днепропетровской обл.).
Отметим, предложения Восточного ГОКа и объединения "Сумыхимпром" о квотировании
импорта серной кислоты в Украину в случае их реализации обернутся значительным
ущербом для национальной экономики. Об этом заявил генеральный директор
Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов в комментарии изданию
Обозреватель. "Надеюсь, государство осознает: металлургическая отрасль – одна из опор
украинской экономики. А мы поставляем наш кокс на меткомбинаты. Не будет у нас серы –
будет снижаться производство, не сможем поставлять кокс в нужных объемах, а значит,
будет снижаться производство и на металлургических комбинатах", – сказал он. Серная
кислота – лишь побочный продукт производства данных предприятий, напоминает
издание. В лучшем случае они могут поставлять 30 тыс. т серной кислоты в год, в то время
как внутреннему рынку необходимо до 240 тыс. т. Остается неясным, о какой защите
отечественного производителя может идти речь, когда все производимые в стране объемы
серной кислоты и так беспрепятственно реализуются внутренним потребителям,
подчеркивается в публикации. "Наверное, сначала нужно нарастить собственное
производство, причем в разы – прежде чем защищать его. Сегодня они и близко не могут
обеспечить потребности отечественных потребителей. Сами не производят достаточно, но
при этом хотят ограничить импорт. В чем смысл таких защитных мер?" – заявил
М.Магомедов. Также портал minprom.ua сообщил, что практически весь имеющийся в
Украине парк цистерн для перевозки серной кислоты требует проведения капитальновосстановительных ремонтов. Об этом говорится в информационно-аналитических
материалах, подготовленных ГП "Укрпромвнешэкспертиза" для специального
расследования относительно импорта кислоты серной и олеума, проводимого
Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) при Министерстве
экономического развития и торговли Украины (МЭРТ). "С учетом возраста (год постройки)
практически весь имеющийся в Украине парк цистерн для перевозки серной кислоты
требует проведения капитально-восстановительных ремонтов. Суммарная стоимость их
проведения может составить 183,6 млн грн. или около 7 млн долл.", – говорится в
документе. По информации "УПЭ", общий парк цистерн для перевозки кислоты в Украине
по состоянию на июнь 2018 года составляет 272 единицы. Большая часть цистерн (180 ед.
или 66,2%) построена до 1990 года и имеет возраст свыше 27 лет. Треть цистерн построена
в 1991-1993 гг. и имеет возраст свыше 25 лет. При этом, как отмечает "УПЭ", согласно
"Положению о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов,
допущенных к использованию на железнодорожные пути общего пользования в
международном сообщении", принятого на 47-м заседании Совета железнодорожного
транспорта 23 ноября 2007 г., нормативный срок эксплуатации цистерн для перевозки
серной кислоты составляет 18 лет. "Серная кислота относится к группе опасных грузов
(класс 8 "Коррозионные (едкие) вещества"), что обусловливает особый режим ее
перевозки. Правила перевозки опасных грузов регулируются Законом Украины "О
перевозке опасных грузов" и "Правилами перевозки опасных грузов". Перевозят серную
кислоту в специализированных железнодорожных цистернах. Согласно вышеупомянутым
закону и правилам допускается использование и эксплуатация только технически
исправных цистерн. Запрещается подавать под погрузку серной кислоты цистерны без
технического осмотра и документально подтвержденной технической пригодности к
перевозке", – констатируется в документах "УПЭ".
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Завод «Дніпроазот» на невизначений час зупинив
роботу через дорожнечу газу
19.06.2018

На Дніпропетровщині на невизначений час зупинив роботу потужний
хімічний завод АТ «Дніпроазот» у Кам’янському. Інформацію про це Радіо
Свобода у вівторок підтвердили на підприємстві.
За інформацією голови правління підприємства Сергія Сідорова, завод, який
упродовж 80 років був провідним постачальником мінеральних добрив і виробником
дезінфектантів для питної води в Україні, був вимушений зупинити роботу через
здорожчання природного газу, який є сировиною для виробництва і складає близько 80% у
вартості продукції підприємства. Як розповів Сергій Сідоров, упродовж двох місяців
підприємство здійснювало капітальний ремонт і модернізацію своїх агрегатів, але в червні
не змогло запуститись. «Для виробництва аміаку потрібен газ, у собівартості він складає
понад 80%. Але через ціну на газ у нас економічна ситуація не дозволяє включити агрегати,
тому правлінням було ухвалене рішення про те, що ми йдемо в простій. Підприємство
зупинене повністю, все відключене», – повідомив керівник «Дніпроазоту» і розповів про
наслідки. «Ми не випускаємо продукцію для аграріїв, це перше. По-друге, ми не випускаємо
продукцію таку, як хлор, гіпохлорид, соляну кислоту, соду каустичну. Ми є єдиним
виробником хлору в Україні, відповідно наші споживачі не отримають хлору, а це в першу
чергу водоканали. І соціальна проблема для міста: ми друге містоутворююче підприємство
Кам’янського, відповідно до бюджету не надійдуть певні кошти, плюс ми є учасниками всіх
соціальних програм в місті та наше підприємство опалює своєю ТЕС третину міста», –
розповів керівник підприємства. Підприємство сподівається на створення урядової робочої
групи задля вирішення проблеми. У випадку подальшого простою Україна може втратити
завод з чотирьохтисячним колективом. «Без втручання уряду підприємству не обійтись. У
першу чергу, звичайно, треба розглянути ціну на газ для підприємств хімічної галузі. Якщо
в найкоротші терміни питання не буде вирішене, підприємство буде законсервоване зі
звільненням персоналу в чотири тисячі осіб. Запустити його знову вже буде неможливо», –
сказав Сергій Сідоров. АТ «Дніпроазот» є одним з найбільших підприємств хімічної
промисловості України, єдиним підприємством в Україні з виробництва рідкого хлору, який
застосовується для стерилізації питної води і очищення стічних вод.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
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Запуск нової градирні – це черговий етап модернізації виробництва і
підвищення його ефективності. Про це повідомляє генеральний директор
НВП «Зоря» Олександр Чернецов.
«Нове обладнання компактне, енергоефективне, зручне в обслуговуванні, значно
скорочує витрати підприємства», – зазначає Олександр Чернецов. Дана градирня
призначена для забезпечення стабільної роботи системи оборотного водопостачання
теплоспоживаючих установок підприємства. Висота установки 4,5 метри. Введення її в
експлуатацію дозволить домогтися більш глибокого охолодження оборотної води в літній
період з перепадом температур до 10°С. Градирня розроблена за новітніми, сучасними
технологіями. Її перевагою є висока безпека і зручність обслуговування. Завдяки широкому
проходу між секціями зрошувача забезпечується легкий доступ до всіх внутрішніх
компонентів градирні; крім того, система розподілу води прилягає до вентиляційної
платформі, і її обслуговування можна виконувати під час роботи. …
Читати повністю >>>

Читайте також: Делегація НВП «ЗОРЯ» на
світовому форумі ACHEMA-2018 >>>

За матеріалами НВП «ЗОРЯ»
Одесский припортовый завод ищет нового партнера
для работы по давальческой схеме
01.07.2018

ПАО “Одесский припортовый завод” (ОПЗ) до 12 июля принимает
заявки для отбора нового партнера для давальческой переработки газа в
минеральные удобрения.
“Предлагаем заинтересованным компаниям направить свои предложения, с
предоставлением выполнения обязательных условий, касаемо переработки давальческого
природного газа на ОПЗ до 16:00 по киевскому времени 12.07.2018”, - говорится в
объявлении предприятия на его сайте. Первый заместитель директора Николай Щуриков
уточнил, что в случае необходимости проведения предварительных переговоров возможна
организация рабочих встреч с руководством предприятия. Как сообщалось, “Всеукраинская
Энерго Компания” (”ВЭК”) выиграла конкурс по использованию мощностей ОПЗ для
переработки газа в минудобрения на давальческих условиях в декабре прошлого года.
Однако 30 апреля ОПЗ был полностью остановлен из-за нарушений давальцем договора с
“Укртрансгазом”. По словам Н.Щурикова, ОПЗ за два месяца сотрудничества с “ВЭК” на
давальческих условиях получил за свои услуги более 140 млн грн, убытков не понес. “ОПЗ”
называет работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом
возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной
задолженности за газ перед НАК “Нафтогаз Украины”, которые превышают 1,5 млрд грн.
Фонд госимущества объявил отбор советника для очередной попытки приватизации ОПЗ и
решения проблемы его долгов перед “Нафтогазом” и Ostchem Дмитрия Фирташа. Для
поиска выхода из ситуации советнику даётся до 6 месяцев.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Фірташу не вдається позбутися боргу перед Промінвестбанком
на $46 млн чи вибити відстрочку
05.07.2018

Госпсуд
м.
Києва
відмовився
задовольнити
заяву
ПрАТ
“Сєвєродонецьке об`єднання “АЗОТ” про відстрочку для виконання судових
рішень по виплаті для Промінвестбанку (590 млн грн заборгованості.
Своє клопотання боржник обгрунтовував складним фінансовим станом. Також він
вказував, що примусове стягнення боргу призведе до його банкрутства. Натомість суд
звернув увагу, що суди вже неодноразово надавали боржнику відстрочку, зокрема, до
24.05.2018. А відповідно до положення ч. 5 ст. 331 ГПК, розстрочення та відстрочення
виконання судового рішення не може перевищувати одного року з дня ухвалення такого
рішення. Нагадаємо, 06.12.2016 Госпсуд Черкаської області залишив без розгляду позов
української "дочки" Сбербанку до ПАТ «Азот» про стягнення 51,8 млн дол та 95,2 млн грн
заборгованості (на підставі договору про відкриття кредитної лінії №25-В/10/35/ЮО/КЛ
від 10.11.2010). Таке рішення суд тоді ухвалив у зв’язку з тим, що представник банкупозивача не з’являвся на судові засідання та не надав витребувані судом документи. Восени
2017 року стало відомо, що "Газпром" припинив дію поруки перед "Газпромбанком" за
боргами Ostchem Holding Дмитра Фірташа на 3,43 млрд рублів (≈ $69 млн). Відповідно до
звітності "Газпрому", на 30 вересня 2017 р. сума поруки становила 0 млн руб, тоді як на 31
грудня 2016 року - 3,43 млрд рублів. По виданій поруці в повній сумі був нарахований
резерв. Компанія Ostchem Holding Фірташа в 2013 р. залучила у "Газпромбанку" кредит на
$842,5 млн на закупівлю 5 млрд м³ російського газу. У грудні 2014 р. "Газпромбанк" зажадав
погашення боргу, однак тоді "Газпром" видав поруку "Газпромбанку" щодо боргів Ostchem
Holding. На початку 2015 р. в компанії Ostchem заявили про завершення переговорів з
"Газпромбанком" щодо врегулювання погашення боргу на $842,5 млн. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
 АЗОТНА & АМІАЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ДП «УКРХІМТРАНСАМІАК» має стати реальною площадкою
для взаємовигідної співпраці
21.06.2018

Про це заявив в.о. директора Валентин Шліхта, відкриваючи
засідання Науково-технічної ради (НТР) ДП «Укрхімтрансаміак», яке
відбулося у вівторок, 19 червня, на базі держпідприємства.
Примітно, що це було перше засідання дорадчого органу після тривалої перерви і
наразі заплановано його подальшу роботу у новому форматі – з залученням великої
кількості представників авторитетних наукових установ. «На моє переконання, симбіоз
науки та виробництва має неабиякий потенціал та принесе обопільну користь - як
держпідприємству, яке я очолюю, так і для профільних наукових інституцій. Сучасний світ
розвивається надзвичайно стрімко. І для того, аби відповідати вимогам часу, ми маємо
вийти на новий рівень партнерства, максимально наближаючи надбання науки до проблем
та потреб практичного виробництва, - зазначив виконуючий обов’язки керівника. – Ми
повинні опрацювати низку напрямків, які вкрай потребують тісної взаємодії з наукою. Так,
надзвичайно важливим є необхідність оновлення, доповнення та погодження чинної версії
Технологічного регламенту транспортування рідкого аміаку трубопроводом територією
України-2010, який хоча і був складений якісно й детально, проте, у зв’язку з терміном
давності, наразі потребує перегляду та доопрацювання. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «УКРХІМТРАНСАМІАК»

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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 АГРОХІМ

Собрание акционеров “Мотор Сичи” вновь не состоялось,
правление не могут сменить уже третий месяц

Літо обіцяє бути
плідним
19.06.2018

26.06.2018

Символічно, що напередодні Дня хіміка вийшов Указ Президента про
заборону ввезення на територію України російських мінеральних добрив,
що дає змогу на літній сезон завантажити наші виробництва.
України ввела санкції проти російських виробників складних мінеральних добрив –
ПАТ «Фосагро», АТ «Мінерально-хімічна компанія «Єврохім», «Об’єднана хімічна компанія
«Уралхім» та ін. Санкції у вигляді блокування активів, обмеження торговельних операцій,
запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинки виконання економічних і
фінансових зобов’язань, а також заборони на держзакупівлі вводяться на три роки. Якщо до
цього запроваджені обмеження Кабміну стосувалися лише азотної групи добрив, то
вищезгаданий Указ Президента відкрив перспективу для нашого підприємства працювати
на внутрішньому ринку. Саме тому ПАТ «Сумихімпром» планує спекотне виробниче літо. На
початку червня вже здійснено пуск ЦФК, відновлено роботу ЦГС, де прогнозується
вироблення добрив марки NP 12:24. А на базі цеху складних мінеральних добрив
передбачається випуск NPK 10:26:26. Об’єднаний цех двоокису титану продовжу працювати
з плановим навантаженням 3600-3700 тонн продукту на місяць.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАТ «Сумихімпром»

Запланированное на 21 июня собрание акционеров “Мотор Сичи”
вновь не состоялось. Необходимый для этого реестр акционеров отказался
выдавать Национальный депозитарий Украины.
Новую дату пока не назначили. Собрание акционеров на “Мотор Сичи” не могут
провести с апреля. В повестку дня входили вопросы об изменении устава компании,
распределении доходов переформатировании наблюдательного совета. В апреле на
предприятии прошли обыски. СБУ расследует несколько уголовных дел, подозревая
руководство “Мотор Сичи” в намерении ослабить оборонный потенциал Украины.
Почетный президент “Мотор Сичи” и народный депутат Вячеслав Богуслаев, комментируя
обыски, заявлял, что собранию акционеров ничего не помешает.
Читать полностью >>>
По материалам 061.ua

В Україні відкрили новий завод з виробництва
мінеральних добрив

ЭМCС отгрузил партию валков предприятиям
ArcelorMittal
19.06.2018

Компанія Grossdorf відкрила в Черкаській обл. виробництво
мінеральних добрив загальною потужністю 35-50 тис. тонн на рік. Про це
повідомив комерційний директор компанії Сергій Рубан.
Компанія має намір виробляти адаптивні добрива, і через два-три роки розраховує
мати повний цикл виробництва. Grossdorf виробляє багатокомпонентні тверді
гранульовані мінеральні добрива. В основі нового виробництва лежить метод
компактірованія: певні компоненти під високим тиском стискаються до утворення єдиної
гранули. Метод компактор дозволяє змінювати компонентний склад і випускати продукти
з будь-якою кількістю компонентів. Grossdorf оцінює свої інвестиції в R&D в цілому в 150
млн грн. За даними компанії, її частка на ринку КАС в Україні в 2017 році склала 15%. Після
відкриття нового виробництва планується зайняти таку ж частку і в сегменті
гранульованих продуктів. Більшу частину вироблених компанією добрив аграрії
замовляють під свої потреби відповідно до власних формулами. Агрохімічна компанія
Grossdorf (Черкаси) створена в 2016 році. Займається виробництвом, імпортом,
транспортуванням добрив, а також наданням послуг щодо внесення безводного аміаку.
Основна спеціалізація компанії - поставка основних добрив для точного землеробства.
Потужність виробництва рідких добрив КАС становить 350 тис. тонн в рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
СБУ блокировала масштабный импорт
контрафактных пестицидов

 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
 МЕТАЛООБРОБКА

25.06.2018

ПАО «Энергомашспецсталь» (ЭМCС) изготовила очередную партию
прокатных валков для предприятий металлургической корпорации
ArcelorMittal. Об этом сообщает пресс-служба завода.
Согласно контракту, который был подписан в 2017 г., в адрес заказчика отгружено
265 т продукции. Для двух меткомбинатов Германии – ArcelorMittal Bremen и ArcelorMittal
Eisenhuttenstadt – ЭМСС отгрузила опорные валки для станов горячей и холодной прокатки
общим весом 117 т. Для таких же станов были отгружены опорные валки и для
французского предприятия
ArcelorMittal Dunkerque и казахстанского ArcelorMittal
Темиртау. Общий вес данной отправки составил 148 т. На производственных площадках
Энергомашспецстали продукция прошла полный цикл производства в соответствии со
всеми требованиями заказчика. ArcelorMittal является мировым лидером по производству
стали и проката и занимает ведущие позиции на основных металлургических рынках мира,
включая такие отрасли как автомобилестроение, строительство, производство бытовой
техники и упаковки. ArcelorMittal - один из ключевых заказчиков ЭМСС, партнерские
отношения между предприятиями продолжаются с 2011 года. Отметим, с 19 по 21 июня
2018 года специалисты Энергомашспецстали приняли участие в крупнейшей в Европе
выставке технологий и оборудования для электростанций и энергоснабжения POWER-GEN
Europe под новым именем Electrify Europe 2018.
Читать полностью >>>
По материалам ЭМCС
Передовые технологии ХАРП на страже
интересов потребителей

03.07.2018

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и
организованной преступностью СБУ блокировали масштабный импорт
контрафактных пестицидов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным ведомства, коммерсанты заказывали продукцию в одной из стран
Дальнего Востока и реализовывали в Украине под видом европейских брендов.
Противоправный механизм действовал в течение 2017-2018 годов, контрафакт ввозился
через морские порты. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364
Уголовного
кодекса
Украины,
правоохранители
провели
санкционированные
следственные действия в Киевской и Винницкой областях в помещениях региональных
таможен, Минэкологии, офисных и складских помещениях коммерческих структур. Была
изъята документация, которая подтверждает ввоз контрафактной продукции. На складах
обнаружено примерно 150 тонн контрафактных пестицидов на сумму почти 18 миллионов
гривен, которые были ввезены в Украину без надлежащих разрешительных документов. В
ходе досудебного следствия проверяется возможная причастность чиновников к
организации противоправного механизма и нанесению вреда здоровью населения и
окружающей среде из-за использования ранее ввезенных пестицидов.
Читать полностью >>>
По материалам reporter-ua.com
UKRAVIT посилив свої позиції на ринку
агрохімічних препаратів
03.07.2018

Український ринок мікродобрив, засобів захисту рослин і регуляторів
росту щорічно зростає на 10–15%. Але насиченість ринку контрафактними
та неякісними препаратами і необачне внесення у ґрунт цих сполук здатне
наробити багато шкоди.
Край цій недобрій практиці покладе провідний вітчизняний виробник агрохімії група компаній UKRAVIT, відкривши найсучасніший науково-дослідницький центр
«Інститут здоров’я рослин». Як зазначає власник групи компаній UKRAVIT Віталій Ільченко,
відкриття Інституту здоров’я рослин стало логічним продовженням 18-річного розвитку
групи. UKRAVIT, яка починала з невеликого агрохімічного підприємства, стала лідером у
своєму сегменті у Східній Європі, найбільшим за асортиментом продукції, сертифікованої за
стандартами ISO і HACCP. Поступово формувалася команда з найкращих фахівців,
дослідників та вчених, і питання запровадження у виробництво власних розробок було
логічним. Незважаючи на жорстку конкуренцію з боку глобальних гравців, частка UKRAVIT
на українському ринку агрохімії вже становить 8%. Цього року UKRAVIT планує запустити
додатково шість виробничих цехів і подвоїти свої виробничі потужності. Загальні інвестиції
з 2014 року (коли виробництво було на рівні 2000 т) вже сягнули $20 млн. До кінця 2018-го
буде інвестовано ще близько 50 млн гривень. Саме в Інститут здоров’я рослин UKRAVIT
вклала близько $7 млн і надалі планує вкладати в розвиток наукової бази не менше 10%
щорічного прибутку (світові виробники агрохімічної продукції вкладають у науку 5–10%
свого прибутку). «Інститут не має безпосереднього відношення до нарощування обсягу
виробництва. Його завдання - допомогти аграріям отримувати гарний врожай, без
залишків пестицидів та інших речовин», - зазначає Ільченко. Крім того, за його словами,
перевагою UKRAVIT ще до відкриття Інституту було і залишається те, що компанія, на
відміну від багатьох імпортерів, пропонує не продукт, а технологію використання
агрохімічних препаратів. Новий Інститут буде адаптувати існуючі та новітні технології для
суто українських умов і навіть до умов окремих господарств. За словами начальника відділу
розвитку продуктів та сервісів мікродобрив UKRAVIT Agro Сергія Адаменка, вже зараз
компанія виробляє більше 30 видів тільки рідких мікродобрив…
Читати повністю >>>
За матеріалами landlord.ua
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Харьковский подшипниковый завод (ХАРП) внимательно относится к
интересам и потребностям клиентов, предлагая уникальные и
индивидуальные конструкторские решения.
Такая бизнес-модель позволяет предприятию при изготовлении продукции
использовать как классические, так и инновационные технологии, соответствующие
передовым мировым практикам, применяемым в подшипниковой промышленности. «Мы
ориентированы как на широкий круг потребителей, так и на узкие покупательские
сегменты,– говорит Генеральный директор завода Владимир Коханов. – Наши клиенты
имеют возможность самостоятельно определить способ изготовления деталей, или
воспользоваться другими вариантами, которые предлагают специалисты ХАРП. Данная
система работы дает возможность быть гибкими и выстаивать отношения с заказчиками
любого уровня». Одна из таких опций, которую завод готов предложить покупателям,
используется при производстве подшипников HARP AGRO для сельхозтехники, а также
комплектующих
общепромышленного
назначения.
Наряду
с
классической
полнопрофильной токарной обработкой наружных и внутренних колец шариковых и
роликовых подшипников ХАРП активно использует метод холодной раскатки. «Эта
инновационная и уникальная методика в условиях нынешних реалий становится все более
востребованной. Суть способа проста: при помощи определенного давления происходит
перераспределение металла, за счет уменьшения толщины стенки детали увеличивается ее
диаметр, при этом масса остается неизменной, – рассказывает Владимир Коханов. –
Первый опыт освоения холодной раскатки на заводе произошел еще в 1980-х гг., а более
широкоформатным этот способ стал с 2002 года». …
Читать полностью >>>
По материалам УПЭК

 ФУНКЦІОНАЛЬНА ТЕХНІКА

Харьковский станкостроительный завод
пополняет портфель заказов
20.06.2018

Завод «Харверст» пополняет портфель заказов по итогам
традиционного участия в 26-й международной выставке «Машиностроение.
Металлургия – 2018», которая проходила в городе Запорожье.
Специалисты «Харверст» ознакомили посетителей выставки с рядом преимуществ
вальцешлифовальных и круглошлифовальных станков собственного производства. «По
итогам участия в выставке мы пополнили наш портфель заказов на этот год от
отечественных производителей. В частности, индивидуальные заказы на изготовление 2
станков и 16 заказов на ремонт и модернизацию металлообрабатывающего оборудования»,
– рассказывает директор станкостроительного дивизиона Павел Андрющенко. Посетители
выставки уже знакомы с возможностями «Харверст», поэтому приходили на стенд уже с
готовыми сформированными заказами. Как отмечает директор дивизиона, отечественные
предприятия оживают и крепнут, первоначально ориентируясь на обновление станочного
парка. Харьковский станкостроительный завод как надежный и проверенный временем
производитель станочного оборудования увеличивает объемы производства и внедряет
новые техпроцессы, способен в полной мере удовлетворить потребности не только
отечественного, но и внешнего рынков.
Читать полностью >>>
По материалам УПЭК

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

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

Свесский насосный завод за 5 мес. увеличил выпуск
промышленных насосов на 21%

 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

20.06.2018

Свесский насосный завод, структурное подразделение "Аурум Групп",
в январе-мае т.г. увеличил производство промышленных насосов на 21% по
сравнению с тем же периодом 2017 г. - до 311 ед.
"Заводу в этом году исполняется 148 лет, накоплен колоссальный опыт в изготовлении насосного оборудования, а полный замкнутый цикл производства обеспечивает
стабильно высокое качество продукции. Это подтверждает и завершившийся недавно
ресертификационный аудит системы менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2008", - цитирует пресс-служба директора "Аурум Групп" Андрея
Жария. Собственное конструкторское бюро наряду с серийным производством позволяет
создавать новые конструкции и модели насосов и агрегатов по индивидуальному заказу.
По словам А.Жария, все производимые заводом насосы изготавливаются из собственного
литья. "По итогам пяти месяцев объем годного литья вырос на 46% - до 27,688 тонн. В
структуре производства наибольший прирост показало насосное литье - 88,5%, на 44,1%
увеличился объем чугунного литья и на 20,2% цветного литья", - уточнил А.Жарий.
Свесский насосный завод, по информации на его сайте, изготавливает более 200
наименований насосного оборудования, которое работает на предприятиях тепловой и
атомной энергетики, металлургической, пищевой, химической, нефтедобывающей
промышленности, в мелиорации, водоснабжении и орошении, на ГРЭС, в коммунальных
хозяйствах. Согласно отчету предприятия в система раскрытия информации НКЦБФР, в
2017 году чистый доход от реализации продукции вырос на 3,4% к 2016 году - до 52,67 млн
грн, чистая прибыль сократилась до 1,1 млн грн против 4,1 млн грн. В структуре объема
реализации почти 47% составили трехплунжерные насосы (их реализовано 245 ед.).
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Укрзалізниці заблокували покупку
нових ескалаторів

В Україні з’явиться завод із виробництва
електрофурнітури
21.06.2018

Завод із виробництва електровстановлювальних систем Plank
Electrotechnic, що входить до складу UFuture Investment Group, восени 2018
р. почне роботу на території індустріального парку Біла Церква.
“Цієї осені ми отримаємо завод, який вироблятиме продукцію. Її
використовуватимуть не тільки в Україні, вона буде спрямована на експорт, в Європу,
оскільки всі заводи ми будемо будувати за європейськими стандартами”, – написав
засновник UFuture Василь Хмельницький. Завод буде виробляти електрофурнітуру та інші
електротехнічні вироби, в середньому буде випускати 4,6 млн одиниць продукції на рік. За
словами директора Plank Electrotechnic Олександра Крижанівського, введення заводу в
експлуатацію заплановано на вересень 2018 року, але вже зараз на орендованих площах
запущено експериментальне виробництво за технологією інжекції композитних пластмас
(лиття під тиском із зусиллям стиснення до 130 тонн). Крім того, повідомляється, що на
другому етапі (очікується в 2019 році, – ред.) в межах кластера буде запущено виробництво
методом екструзії армованих труб для водопроводу і опалювальних систем, монтажних
коробів і плінтусів різних габаритів. Крім того, методом пултрузии будуть випускатися
композитна арматура, профілі та сітки зі скловолокна. Також компанія оцінила ринок
електрофурнітури в Україні в 500 млн грн на рік, при цьому відзначаючи, що українська
продукція буде мати конкурентну вартість за високої якості.
Читати повністю >>>
За матеріалами 1news.com.ua
 ЕЛЕКТРОНІКА

22.06.2018

Заміна ескалаторів на Центральному вокзалі в Києві відкладається на
невизначений час через оскарження тендеру Інструментальним заводом, що
входить до складу Крюківського вагонобудівного заводу.
Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав цей тендер недійсним. Про це
повідомила прес-служба Укрзалізниці. "Скаргою до Антимонопольного комітету України
цей суб’єкт господарювання заблокував відкриті торги на закупівлю та встановлення двох
ескалаторів для Центрального залізничного вокзалу. Укрзалізниця вважає всі зауваження
до тендерної документації вітчизняного монополіста в цьому сегменті безпідставними й
уже готує оскарження цього рішення в АМКУ", - йдеться в повідомленні. На думку фахівців
Укрзалізниці, Крюківський вагонзавод заблокував тендер з метою лобіювати свої інтереси,
а також заради підвищення ціни на обладнання, що закуповується. В Укрзалізниці
повідомили про плани отримати нові підйомники в третьому кварталі поточного року, але
через блокування Інструментальним заводом торгів терміни доставки і монтажу нових
ескалаторів можуть бути суттєво зміщені. У відкритих торги в системі Prozorro, крім
Інтструментального заводу, також беруть участь компанії Київенергопроект і Шиндлер. 21
червня 2018 року АМКУ, розглянувши скаргу Інструментального заводу, зобов'язав філія
Укрзалізниці визнати недійсними відкриті торги.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Выездная научная сессия Научного совета Национальной
академии наук Украины
22.06.2018

На базе ГП «Ивченко-Прогресс» состоялась выездная научная сессия
Научного совета Национальной академии наук (НАН) Украины по проблеме
«Механика деформированного твердого тела».
Главная тема сессии - «Актуальные проблемы повышения надежности и ресурса
современных авиационных газотурбинных двигателей и пути их решения». Основными
задачами научного совета является высококвалифицированная оценка состояния и
перспектив развития фундаментальных и прикладных исследований по проблеме
«Механика деформируемого твердого тела», в том числе изучение вопросов прочности
материалов и элементов конструкций в условиях экстремальных термических нагрузок,
определение на этой основе наиболее перспективных исследований в ее решении;
подготовка предложений по их поддержке и участие в установленном порядке в
формировании и реализации государственной научно-технической политики. Научный
совет постоянно проводит выездные сессии на ведущих предприятиях Украины, где
рассматриваются вопросы научно-технического сотрудничества научных учреждений,
промышленных предприятий и конструкторско-проектных организаций по решению
вопросов повышения надежности и ресурса объектов машиностроения. Президиум НАН
Украины постановлением от 15.04.2017 г. №66 принял решение о проведении сессии
Научного совета по проблеме «Механика деформируемого твердого тела» с повесткой дня:
«Актуальные проблемы повышения надежности и ресурса современных авиационных
газотурбинных двигателей и пути их решения» …
Читать полностью >>>
По материалам ГП «Ивченко-Прогресс»
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Военной
прокуратурой
на
взятке
задержан
директор
«Кировоградского ремонтного завода радиотехнического оборудования»
государственного концерна “Укроборонпром”. Об сообщает “ОЛИГАРХ”.
Правоохранителями военной прокуратуры Южного региона задокументирован факт
вымогательства неправомерной выгоды директором госпредприятия «Кировоградский
ремонтный завод радиотехнического оборудования» государственного концерна
Укроборонпром. Денежные средства в сумме 36 500 гривен директор завода требовал от
директора ООО “Новая почта” за предоставление разрешения на беспрепятственный
проезд автомобилей Новой почты на территорию завода. При получении через посредника
оговоренной суммы неправомерной выгоды должностному лицу задержан в порядке ст.
208 УПК Украины. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия
продолжаются обыски в помещении завода. Военной прокуратурой Кировоградского
гарнизона решается вопрос о сообщение задержанному лицу о подозрении в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об
избрании меры пресечения. Как сообщалось ранее, 21 июня военной прокуратурой
Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины совместно с следователями
Нацполиции, сотрудниками СБУ и департамента внутренней безопасности Госконцерна
«Укроборонпром» задержаны временно исполняющий обязанности директора ГП
«Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения» и посредник после получения
неправомерной выгоды в размере 10 тысяч гривен.
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Товарный портфель Юг-Контракт пополнился новинками от бренда
Tenda, продукты которого отличаются стильным дизайном и высоким
качеством. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Уже с середины июня на складе Юг-Контракта доступен широкий ассортимент
товаров от бренда Tenda. Перечень новинок включает в себя 25 наименований самых
востребованных сетевых гаджетов: Wi-Fi роутеров, коммутаторов, ADSL-роутеров, Wi-Fi
USB-адаптеров, ONU, а также PoE-коммутаторов. Среди товаров, производимых компанией
Tenda, есть как домашние сетевые гаджеты, так и решения для бизнеса. Как в первом, так и
во втором случае, Tenda производит только высокотехнологичное оборудование,
используя для этого в том числе разработки своих собственных научно-исследовательских
центров. Внедрение в свои продукты собственных инновационных решений позволяет
бренду Tenda выпускать современные высокотехнологичные решения по вполне
демократичной цене. Особое внимание торговая марка Tenda уделяет дизайну своего
сетевого оборудования, считая его не просто полезными гаджетами, но также важными
элементами интерьера. Благодаря этому пользователи могут не прятать девайсы от Tenda,
а наоборот размещать их на виду, ведь дизайнерские решения этой торговой марки
удивляют своей технологичной притягательностью. Юг-Контракт будет активно
расширять ассортимент товаров от ТМ Tenda в своем продуктовом портфеле, по праву
считая сетевое оборудование от бренда Tenda отличным решением для своих клиентов.
Компания Tenda основана в 1999 году в одном из крупнейших китайских промышленных
центров – городе Шэньчжэнь. За 20 лет своей деятельности Tenda стала известна во всем
мире в качестве изготовителя простого в использовании и при этом высокотехнологичного
сетевого оборудования, обладающего стильным оригинальным дизайном. Благодаря
наличию двух собственных научно-исследовательских центров с 4000 сотрудников, бренд
Tenda внедряет в свои продукты новейшие технологические инновации без необходимости
покупки дорогостоящих лицензий, что позволяет компании проводить демократичную
ценовую политику. TendaTechnology в цифрах: представительства в 30 странах мира;
текущая производственная площадь 50 000 м? и 120 000 м² в процессе постройки; более
4500 работников; производство 120 000 гаджетов ежедневно; 600+ сотрудников отдела
R&D; В Украине компания «ТендаЮкрейн» работает с 2012 года и предлагает следующее
оборудование:WiFi и WiFi-Mesh маршрутизаторы, коммутаторы, широкополосные CPE,
шлюзы, мобильные широкополосные каналы, IP-камеры.
Читать полностью >>>
По материалам Компании «Юг-Контракт»

 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Corum Group поставит механизированный
комплекс секций крепи в Польшу
21.06.2018

Директора завода “Укроборонпрома” задержали
на взятке в 36,5 тысяч

Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media

Юг-Контракт стал дистрибьютором сетевого
оборудования Tenda

Corum заключил контракт на поставку 140 секций крепи для одной
из ведущих польских добывающих компаний - POLSKA GRUPA GORNICZA
(PGG), сообщает пресс-служба компании.
Эта победа открывает перед украинскими машиностроителями новые возможности
по интеграции в польский рынок, который входит в сферу интересов Corum. Для PGG будет
произведена крепь новой конструкции - ZRP 15/35. Она предназначена для работы на
пластах мощностью 1,8-3,5 м в условиях тяжелых кровель шахт Польши благодаря
высокому рабочему сопротивлению - свыше 6000 кН. Крепь будет использоваться
заказчиком на шахте Sosnica. Это первый для Corum крупный контракт на поставку
очистного оборудования на польский рынок. На местных шахтах используется аналогичная
крепь польского производства, однако в PGG решили доверить изготовление этого
сложного вида шахтного оборудования именно Corum. Первые секции будут готовы в
конце августа, а поставка всего комплекса завершена до конца 2018 года. Отметим, Corum
Group станет отдельным машиностроительным бизнес-блоком в составе крупнейшего
энергетического холдинга ДТЭК Энерго. Компания сохранит свой бренд и продолжит
работу как на внутреннем, так и на внешних рынках. Предприятия Corum, вошедшие в
состав ДТЭК Энерго, продолжат работу на внешних конкурентных рынках
машиностроения, причем как в Украине, так и за рубежом. Также Corum сохранит свой
бренд, уже хорошо известный клиентам. В структуре компании предприятия Corum будут
управляться как отдельный бизнес-блок в составе ДТЭК Энерго. Обязанности генерального
директора Corum Group исполняет Михаил Потапов, который также является директором
по маркетингу и продажам.
Читать полностью >>>
По материалам Corum Group

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

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

 ГАЛУЗЕВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ транспорту

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Євген Кравцов доручив зупинити закупівлю
стрілочних переводів у посередників

Размер пакета акций «Турбоатома» на продажу будет определен после
консультаций с международными советниками
20.06.2018

ФГИ проводит консультации с международными советниками по
поиску оптимальной модели работы "Турбоатома", сообщил и.о.главы
Фонда Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.
"Мы хотим услышать профессиональное мнение советника, а это будет компания с
мировым именем, и уже после этого принимать решение об условиях продажи
"Турбоатома", - отметил он, комментируя протесты фракции "Самопомич" против продажи
контрольного пакета акций этого предприятия. В.Трубаров отметил, что "Турбоатом"
является одним из лучших активов, которым владеет государство, однако без мощных
международных инвестиций и современных технологий обеспечить возможность его
развития не удастся. "Прошу всех не политизировать приватизацию, которая с принятием
нового закона имеет все шансы стать прозрачной и конкурентной. Еще раз подчеркиваю,
что условия и размер пакета акций будут приниматься исключительно по результатам
работы советника", - подчеркнул и.о. главы ФГИ. Как сообщалось, правительство Украины
10 мая своим распоряжением утвердило перечень крупнейших объектов для приватизации
в 2018 г., в который включило 75,2241% акций "Турбоатома". "Турбоатом" - единственный
в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных
электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии,
Америки и Африки. Чистый доход АО в 2017 году вырос на 9,7% к 2016 году, до 2 млрд 377,5
млн грн, чистая прибыль сократилась на треть - до 710,4 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Корпорація «Енергоресурс-інвест» підписала
кредитну угоду з ЄБРР на $3,9 млн
23.06.2018

Корпорація «Енергоресурс-інвест» підписала кредитну для реалізації
проекту по реконструкції виробничої бази підприємства з розширення
асортименту продукції для систем водопостачання і водовідведення.
Угода стала можливою завдяки позитивному рішенню аудиту та визнанню
багаторічних досягнень Корпорації у сфері розробки нових технологій, проектування,
виробництва профільної продукції та об’ємний перелік успішно реалізованих проектів з
енергоефективності та збереження навколишнього середовища. У результаті модернізації
виробничої бази, Корпорація «Енергоресурс-інвест» зможе більш повно забезпечувати
потреби ринку в профільній продукції Корпорації та пропонувати рішення «під ключ» по
будівництву та монтажу систем підігріву, підготовки та постачання води, а також рішень з
водовідведення, очистки побутових і технологічних стоків та ощадного використання
дощових вод. В рамках підготовки підписання угоди було проведено ряд тренінгів для
персоналу Корпорації зі залученням міжнародних консультантів по оптимізації проекту
модернізації, розробки нестандартного технологічного обладнання та вибору основного
виробничого обладнання. Для перед- та пост-інвестиційної підтримки проекту виділені
кошти ЄС в рамках програми «EU4Business» на суму до €200 тис. У проекті будуть
використані напрацювання попередніх консалтингових проектів, які мали на меті розробку
стратегічного плану та веб-платформи і також підтримувалися в рамках програми
«EU4Business». Проект Корпорації також отримає грант у сумі до $266 тис. в рамках
програми «FINTECC», яка реалізується в Україні з лютого 2016 року і спрямована на
передачу технологій у сфері пом’якшення та адаптації до кліматичних змін. В рамках
проекту по модернізації ці кошти будуть використані для створення нового устаткування
для виробництва великогабаритних полімерних конструкцій.
Читати повністю >>>
За матеріалами Корпорації «Енергоресурс-інвест»
Турбоатом и Toshiba подписали меморандум о модернизации
турбинного оборудования для АЭС
05.07.2018

АО "Турбоатом" и японская Toshiba Energy Systems&Solutions
Corporation подписали меморандум о взаимопонимании в сфере атомной
энергетики, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
По ее данным, компании договорились о начале взаимовыгодного сотрудничества в
направлении внедрения проектов по модернизации турбинного оборудования машинных
залов АЭС. "Сотрудничество "Турбоатома" и Toshiba будет базироваться на высоком
потенциале и многолетнем опыте обеих компаний в разработке и реализации новых
инженерно-технических решений в ядерно-энергетической отрасли", - отмечено в прессрелизе. По словам гендиректора "Турбоатома" Виктора Субботина, компания вместе с
Toshiba в ближайшее время определят первоочередные проекты и уже в сентябре на X
Международном экономическом форуме в Харькове намерены согласовать план
совместных действий. "Наша компания реализует масштабные программы по повышению
безопасности, надежности и эффективности энергоблоков украинских АЭС. Уверен, что
сотрудничество наших партнеров-компаний "Турбоатом" и Toshiba будет способствовать
развитию энергетического машиностроения в Украине, а затем повысит эффективность
модернизации оборудования отечественных АЭС", - отметил президент НАЭК Юрий
Недашковский. "Подписанный меморандум - это шаг, который дает возможность внести
вклад в повышение мощности энергетического оборудования, как для украинских АЭС, так
и для атомно-энергетических объектов в третьих странах. Я очень рад, что Toshiba будет
способствовать предоставлению более полных решений в ядерно-энергетической отрасли
вместе с "Турбоатомом", так как наши компании являются лидерами в производстве
оборудования для АЭС", - добавил вице-президент Toshiba Горо Янасе. Как сообщалось, в
октябре 2017 г. меморандум о взаимопонимании в ядерно-энергетической отрасли с целью
развития сотрудничества по вопросам модернизации турбогенераторного оборудования
атомных электростанций Украины был подписан между Энергоатомом и Toshiba ESSC.
Завод "Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования
для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия
охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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В. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов доручив
зупинити процедуру закупівлі стрілочних переводів, у якому не взяв участі
виробник. Про це пише info.uz.ua
«Відходимо від практики закупівель через «три руки». Доручив філії «Центр
забезпечення виробництва» зупинити процедуру придбання стрілочних переводів і
запасних частин, що набула суспільного резонансу», - написав Євген Кравцов. За його
словами, Укрзалізниця має припинити негативну практику оплати мільйонних сум
компанія-посередникам. Усі товари повинні закуповуватися винятково у виробників. «Тому
доручив керівникам профільних департаментів вивчити питання застосування в окремих
тендерах ПАТ «Укрзалізниця» саме переговорної процедури. Отже, виходимо на прямий
контакт з виробником. Остаточне рішення буде прийняте найближчими днями», —
повідомив Євген Кравцов. Нагадаємо, що філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ
«Укрзалізниця» у квітні було оголошено тендер на придбання стрілочних переводів.
Дніпропетровський стрілочний завод, який є виробником такої продукції, особисто не
вийшов на цей тендер, натомість у ньому взяли участь дилери заводу.
Читати повністю >>>
За матеріалами info.uz.ua
Дилер Корпорації КРТ Дубневичів домігся скасування
тендеру Укрзалізниці з економією 45%
26.06.2018

ТОВ «ВМ Трейдінг», дилер ТОВ «Корпорація КРТ», фірма, яку
пов’язують з братами Дубневичами, виграло розгляд скарги до АМКУ з
вимогою скасувати рішення про визначення його конкурента переможцем
торгів на постачання рейкових скріплень.
Тендер, очікуваною вартістю 2,4 млн грн, на постачання рейкових скріплень КПП
Р65 ледь не завершився сенсаційною економією. В процесі аукціону учасник ТОВ «АТ
Механіка» знизив свою цінову пропозицію до 1,26 млн грн. Тобто майже вполовину. Як
відомо «АТ Механіка» виступає єдиним конкурентом групи «Корпорація КРТ», яку
відносять до бізнесу народних депутатів Дубневичів. Наразі зареєстровані дві фірми: ТОВ
«Корпорація КРТ» та ТОВ «НВП «Корпорація КРТ». Офіційними власниками першої фірми є
безпосередньо депутати брати Дубневичі, а друга записана на їх дружин. Їх продукцію
залізниці продають різні фірми-посередники, які називають підконтрольними сімейному
бізнесу депутатів. Впродовж років пропозиції ТОВ «АТ Механіка» відхиляються тендерними
комітетами через те, що «Корпорація КРТ» через суд скасувала погодження Укрзалізницею
технічних умов на виробництво деталей рейкових кріплень від «Механіки». При цьому ТОВ
«АТ Механіка» має затверджені техумови на весь виріб в цілому. Але тендерні комітети
умисно прописують вимоги надати не тільки затверджені ТУ на виріб, а й на кожну деталь,
що призводить до дискваліфікації фактично єдиного конкурента фірм Дубневичів. Вперше
за кілька років тендерний комітет Південно-Західної залізниці таку вимогу не включив і
тендер ледь не завершився економією в 45%. Варто зазначити, що за відсутності конкуренції постачальники «Корпорації» не знижували очікуваної вартості більш як на 1-5%. Замовник навіть визначив ТОВ «АТ Механіка» переможцем торгів, проте дилер «Корпорації», ТОВ
«ВМ Трейдинг» оскаржило результати торгів до Антимонопольного комітету. Свою скаргу
«Трейдинг» підкріпив листом від членів правління Укрзалізниці на адресу директора ТОВ
«Корпорація КРТ». Згідно з відповіддю УЗ ще в 2013 році залізниця видала наказ про
заборону застосування кріплень, виробництва ТОВ «АТ Механіка» (КПП-1). Відповідно,
перевагу в застосуванні було надано кріпленням КПП-5 (виробництва ТОВ «Корпорація
КРТ»). Таке рішення на Укрзалізниці нібито прийняли після проведення ряду випробувань
та у зв’язку з відсутність постачань таких кріплень на залізницю з 2003 по 2007 р. та з 2008
по 2013 р. Щоправда, згідно з експертизою НАБУ, саме рейкові кріплення КПП-5
виробництва ТОВ «Корпорації КРТ» не відповідають вимогам та не забезпечують необхідне
мінімальне притискне зусилля рейки в 25кН. Отже, чия продукція насправді краща, нам
лишається тільки здогадуватись. Після розгляду скарги колегія АМКУ задовольнила скаргу
ТОВ «ВМ Трейдинг» та зобов’язала тендерний комітет скасувати рішення про визнання
переможцем тендеру ТОВ «АТ Механіка» через невідповідність запропонованого товару.
Отже, скоріше за все, у тендерах на закупівлю рейкових скріплень й далі перемагатимуть
фірми з оточення братів Дубневичів, навіть попри слідство НАБУ і висновки експертиз, а
Укрзалізниця продовжить переплачувати майже половину вартості продукції. Загальний
обсяг закупівель рейкових скріплень залізницею сягає 200-300 мільйонів гривень на рік.
Нагадаємо, нещодавно НАБУ вдалося відстояти інтереси Укрзалізниці та змусити
«Корпорація КРТ» повернути державі 26 млн грн., які було переплачено внаслідок
безтендерних закупівель. Можна сподіватись, що і у цьому випадку вдасться оскаржити
рішення та повернутись до пропозиції за нижчою вартістю та зекономити державні кошти.
Зі свого боку надсилаємо запит до антимонопольного комітету з вимогою пояснити
ситуацію з відміною дешевшого тендеру на користь дорожчого.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В "Антонове" рассказали о сложностях производства
самолетов без российских комплектуючих
02.07.2018

В России готовятся возобновить строительство
"Русланов" в обход Украины
19.06.2018

Завод "Авиастар" в российском Ульяновске, ранее выпускавший
тяжелые дальние транспортного самолеты Ан-124, решил возобновить
производство "Русланов" в обход украинского ГП "Антонов".
Отмечается, что российское предприятие разместило на портале госзакупок заявку
на оценку своих возможностей по возобновлению производства самолета этого типа. От
подрядчика требуют проанализировать состояние стапельно-сборочного оснащения и
выяснить, возможно ли использовать оборудование завода для изготовления Ан-124, а
также модернизированной версии Ан-124-1-М. Информацию о том, что речь идет именно о
возобновлении строительства Ан-124, подтвердил также источник агентства "Интерфакс".
Напомним, что в начале июня стало известно о планах российских властей возобновить
производство самолетов Ан-124 "Руслан" под новым брендом после внесения в
конструкцию самолета некоторых технических изменений. В свою очередь в ГП "Антонов"
исключили возможность возобновления производства самолетов Ан-124-100 "Руслан" в
России. Как сообщал "Апостроф. Экономика", в 2016 году стало известно о планах
российских властей отстранить украинский государственный концерн "Антонов" от
обслуживания эксплуатируемых в России самолетов марки "Ан" и передать эти функции
российским предприятиям, в частности "Ильюшину". Такое решение было принято из-за
того, что "Антонов" якобы отказался от выполнения своих обязательств по поддержанию
летной годности этих самолетов. В свою очередь "Антонов" заявили о намерении
добиваться запрета на международные полеты самолетов "Ан", если Россия реализует эти
планы. В мае 2018 года Украина подала жалобу в Международную службу гражданской
авиации (ICAO) на Россию из-за одобрения эксплуатации самолетов, которые не проходят
обслуживание на мощностях украинского авиаконцерна "Антонов".
Читать полностью >>>
По материалам economy.apostrophe.ua
Родинна фірма нардепа Розенблата постачатиме
безпілотники армії
19.06.2018

Міністерство оборони планує придбати безпілотники у фірми дружини
нардепа Борислава Розенблата. Про це йдеться у програмі "Наші Гроші з
Денисом Бігусом", передає gazeta.ua
У 2018-у в рамках оборонного замовлення Міністерство запланувало придбати два
безпілотних комплекси HAWK виробництва житомирського ТОВ "Українські авіаційні
системи". Офіційно співвласниками фірми є дружина нардепа Борислава Розенблата Жанна
Розенблат, її бізнес-партнер Костянтин Пожидаєв, а також Роман Діденко з Молдови.
Нардеп не приховує – фірма дружини, однак ідея його: "Я займався цим питанням ще в 2014
році. І я знайшов команду, знайшов однодумців, знайшов своїх друзів-інвесторів, які вклали
гроші дуже серйозні в цей проект, і він, бачите, на протязі 4 років – впроваджений". Однак ці
безпілотники досі не бачив жоден з опитаних українських виробників та експертів, перші
випробування HAWKа пройшли невдало, комплектація і конструкція викликають багато
питань, а ціну можуть накрутити за рахунок конструкторських розробок, повідомляють
журналісти. Для того, щоб потрапити в держоборонзамовлення, українському виробнику
потрібно: 1) успішно пройти визначальні відомчі випробування і 2) отримати допуск до
експлуатації в ЗСУ (надається окремим наказом Міністра оборони). Допуск HAWK-у міністр
Степан Полторак підписав у грудні 2017 року. Випробування HAWK проходив у Державному
науково-випробувальному центрі Збройних сил у 2016-у. Випробування комплекс пройшов
успішно. Водночас, у журналі "Наука і техніка Повітряних Сил ЗСУ" опубліковані результати
демонстраційних польотів, які проходив безпілотник HAWK у тому ж центрі до секретних
випробувань. Публікація датована квітнем 2016-го. Загальний висновок був невтішний:
вимог до зльоту безпілотників не так уже й багато – це надійність та безпечність механізму
зльоту і його передбачуваність і ця "вимога льотної придатності до безпілотного
авіаційного комплексу даного класу щодо процесу зльоту не виконується". У журналі
описані демонстраційні польоти HAWK виробництва молдовської компанії Drone-Tech SRL.
На запитання журналістів, чи є безпілотник Drone-Tech SRL і безпілотник "УАС" - одним і
тим же комплексом, в ЗСУ достеменно відповісти не змогли. Нардеп Розенблат на це ж
питання відповів, що "це абсолютно різні речі, абсолютно різні модифікації". Однак
журналісти вияснили: HAWK від Drone-Tech SRL - це той самий HAWK, котрий невдовзі
виставила на випробування компанія дружини Розенблата. Керівник проекту
"Аеророзвідка" та колишній радник начальника Генштаба Натан Хазін назвав комплект
безпілотника "простим, пересічним комплексом, який не вирізняється особливими
тактичними показниками". Нагадаємо, 11 липня торік Верховна Рада дала дозвіл на зняття
депутатської недоторканності й притягнення до кримінальної відповідальності Борислава
Розенблата. Його підозрюють в отриманні хабарів від представника іноземної компанії за
сприяння у видобутку бурштину. НАБУ виклало в мережу відео, де депутат домовляється
про це з агентом Катериною. Розенблата виключили з фракції "Блок Петра Порошенка".19
липня він вніс 7 млн грн застави й одягнув електронний браслет стеження. У цій справі
фігурує також народний депутат Максим Поляков.
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua
Украинская компания продает двухместные
самолеты в 30 стран мира
26.06.2018

Компания
"Аэропракт"
продает
двухместные
самолеты
отечественного производства в 30 стран мира. Об этом в интервью Delo.UA
рассказал главный конструктор компании Юрий Яковлев.
Около 45 самолетов в 2017 году "Аэропракт" продал в Европейский союз. "Основной
заказчик в ЕС сейчас Франция. Также много покупают в Германии, Испании, Польше и
Норвегии", - отметил Яковлев. В Австралию компания продает около 20 самолетов в год. В
США - 6-7 самолетов в год. Также есть покупатели в Чили, Аргентине, Бразилии, Панаме,
Гватемале, в Южной Африке и Кении. В прошлом году компания "Аэропракт" произвела 91
двухместный самолет. Из них три осталось в Украине. Один купила Служба безопасности
Украины для спецопераций, два - частные лица. "В Южной Африке и Кении наши самолеты
патрулируют заповедники, - рассказывает Юрий Яковлев. - Большинство наших
покупателей - это частные лица, которые неплохо зарабатывают, чтобы заполучить такую
"игрушку". Много наших самолетов - думаю, около четверти - в летных школах, люди
учатся на них летать. Также наши самолеты используют для аэрофотосъемки, обработки
полей. В Австралии, например, их используют для выпаса животных".
Читать полностью >>>

Госпредприятие "Антонов" намерено уже в 2019 году запустить
серийное производство самолетов без российских деталей, но пока
существует нерешенная проблема.
"На ближайшую перспективу задача номер один - запустить серийное производство.
В частности, начать выпуск самолетов Ан-158 и Ан-178", - сказал в интервью LIGA.net
президент ГП Александр Донец. По его словам, сейчас в сборочном цеху "Антонова" стоит
линейка Ан-158 в разной степени готовности, которые в ближайшие полгода-год будут
оснащены бортовым электронным оборудованием отечественного и западного
производства. "158-я машина сертифицирована, эксплуатируется, но с российскими
комплектующими и материалами. Их нужно заменить, провести с новым оборудованием
цикл не только стендовых испытаний, но и летных. Это довольно большой объем - около
35% от общего количества испытательных работ, которые проводятся на совершенно
новой, созданной с нуля машине", - пояснил Донец. Он добавил, что новая комплектация
самолета сформирована на 80%, а по оставшимся 20% требующих замены компонентов
идут переговоры. Среди основных проблем в переговорном процессе глава "Антонова"
отметил требование поставщиками гарантий от производителя, которые "Антонов"
предоставить не может. "В частности, нужны банковские гарантии по категории 3А, а в
Украине действует категория 2В. Кроме того, мы должны в течение 4-5 лет выкупить до 40
комплектов заказываемого оборудования. Таких гарантий мы предоставить не можем.
Поэтому переговорный процесс достаточно сложный. Например, условия поставки одной
из ключевых систем обсуждаются уже полгода. Но, думаю, мы найдем решение", - пояснил
Донец. По словам президента "Антонова", первый серийный Ан-158 должен быть собран в
2019 году. "Реально запустить производство в следующем году. Сейчас нужно заключить
соответствующие договоры с поставщиками, внести предоплату. Срок изготовления
комплектующих у иностранных компаний - от 6 до 9 месяцев. Затем в течение полугода
будет проходить доработка самолета, полгода мы отводим на испытания, затем получение сертификата в Госавиаслужбе. Но эти процедуры будут выполняться
параллельно со сборочными процессами на производстве", - сказал Донец. Он также
сообщил, что помимо Ан-158 "Антонов" готовит производство Ан-178, поскольку эти
самолеты имеют высокую степень общности конструкции. "Мы также работаем над
максимальной унификацией систем, которые будут устанавливаться в замену российским
на самолетах семейства. Радиосвязной комплекс, электрооборудование, системы
навигации, управления, автопилота должны быть унифицированы на 80%. В зависимости
от наличия заказов станет ясно, какой из самолетов в новой комплектации – Ан-158 или
Ан-178 - первым пройдет программу испытаний", - отметил руководитель "Антонова".
Читать полностью >>>

Первое интервью нового президента ГП
Антонов Александра Донца >>>

По материалам strana.ua
Глава держави привітав із 70-ю річницею
завод «Завод 410 ЦА»
06.07.2018

Президент Петро Порошенко привітав із ювілеєм трудовий колектив
державного підприємства «Завод 410 ЦА», який відзначає 70-у річницю від
дня утворення.
«Дуже небагато країн в світі можуть похвалитися наявністю в себе авіабудівних і
авіаремонтних підприємств. Авіаційна галузь – це як знак якості для будь-якої держави, це
як символ приналежності до виняткового клубу розвинених держав. Адже авіаційна галузь
– це інновації, високі технології, але головне це надзвичайно високий рівень, вишкіл, талант
фахівців, будівельників, конструкторів», - наголосив Глава держави. Президент підкреслив,
що Україна володіє всіма необхідними якостями і пишається своїми авіабудівниками та
авіаремонтниками. «Доки країна будує літаки і здатна їх відновлювати та модернізувати,
країна буде залишатися рівною серед рівних на високотехнологічних ринках. Україна і
авіабудівні, авіаремонтні підприємства залишаються дуже привілейованими партнерами
для наших іноземних друзів. Будувати і обслуговувати, ремонтувати авіаційну техніку
завжди було справою кращих», - наголосив Петро Порошенко. За його словами, працівники
410-го заводу здійснили капітальний ремонт понад 6 тис. літаків, модернізували та
відремонтували більше 40 тис. двигунів. Глава держави наголосив, що це солідний
здобуток та висока репутація заводу і його фахівців, і Україна віддає шану людям, які
заклали потужний фундамент літакобудівної галузі, сконструювали та побудували
найкращі зразки авіаційної техніки, які сьогодні є основою українського авіаційного парку
та багатьох інших країн світу. «Продукція вашого заводу завжди була конкурентоздатною.
Але зараз у нас є інші умови замість того, щоб змагатися на зовнішніх ринках. На жаль, в
умовах, коли російський агресор розпочав окупацію, агресію проти нашої держави,
незаконну анексію Криму, це виклик, який пов'язаний не з мирним змаганням якості і
надійності. І зараз українські крила знов мусять воювати. І саме українські крила боронять
українське небо і українську землю», - наголосив Глава держави. Президент підкреслив, що
в таких умовах робота авіабудівної і авіаремонтної галузі набуває особливого значення,
адже працівниками заводу відновлено чимало літаків авіаційного парку ЗСУ, Нацгвардії,
Державної служби України з надзвичайних ситуацій і велика кількість літаків в рамках
співпраці з нашими міжнародними партнерами. Глава держави розповів, що поцікавився
технологічними інноваціями на 410-му. «Знаю, що тут опанували відновлення деталей
літаків лазерним різанням та плазмовим напиленням. Потрібно надалі просуватися в
опануванні високих технологій і нових компетенцій. Вітаю ваші ініціативи із поглиблення
міжнародного співробітництва», - зауважив Президент. Він привітав угоду з американською
корпорацією Rockwell Collins, яка виготовляє цифрові та електронні системи. Глава
держави також зауважив, що позитивні відгуки про роботу заводу почув далеко за межами
України, зокрема в Індії, Бангладеші, Казахстані тощо. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Интервью для проекта Delo.UA и
Делегации ЕС в Украине >>>

По материалам delo.ua
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 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Судостроительный завод Новинского
признан банкротом
На Николаевском судостроительном заводе началось погашение
задолженностей работникам
19.06.2018

Николаевский судостроительный завод (ранее - Судостроительный
завод им. 61-го коммунара) получил первый платеж в размере 3,1 млн грн для
погашения задолженности по заработной плате.
"Спасибо Президенту Украины Петру Порошенко за поддержку и принципиальную
позицию! Сегодня мы имеем увеличенный уставный капитал предприятия "Николаевский
судостроительный завод" (завод им.61 коммунара). И это, в свою очередь, даст
возможность полностью погасить задолженность по заработной плате. Сегодня же прошел
первый платеж в размере 3,1 млн грн, которые люди уже получили на свои зарплатные
карты, - с сообщил глава Николаевской областной государственной администрации
Алексей Савченко. - Это свидетельствует о том, что глава государства заботится о заводе и
его рабочих. Зная болезненную тему этого предприятия, он сознательно взял на себя
ответственность и помог решить проблему с задолженностью". Председатель
Николаевской ОГА выразил уверенность, что произойдет не только расчет с
задолженностью по зарплате, но и другие сверхважные действия, которые помогут
предприятию возобновить свою деятельность.
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua
СМАРТ МЕРИТАЙМ ГРУПП: судостроение
плюс судоремонт
29.06.2018

На Херсонской верфи СМАРТ МЕРИТАЙМ ГРУПП (СМГ) продолжается
строительство голландского танкера, одновременно с этим объёмы
судоремонта не снижаются. Об этом сообщает пресс-служба компании.
После замены более 100 тонн металла со стапеля спущен сухогрузный теплоход
смешанного "река-море" плавания «Sormovskiy-45» (флаг – Джурджулешты). Всего за майиюнь т.г. в акваторию для передачи заказчику выведено 7 судов. Генеральный директор
СМГ Василий Федин прокомментировал текущую ситуацию на странице социальной сети
Фейсбук: «Судостроители Смарт Меритайм Групп намерены сдать заказ на строительство
танкера для голландской компании Veka в строго оговоренные контрактом сроки, поэтому
работа кипит и в выходные дни. Кроме этого, на стапелях Херсонской верфи СМГ находятся
в ремонте более 10 судов». Напомним, на Херсонской верфи СМГ идет ремонт 80-тонного
стапельного крана KONE. На кране заменят опорно-поворотный подшипник, диаметр
которого достигает 4 м, а масса более 5 тонн. Стоимость ремонта составит около 2 млн грн,
работы проводит украинский подрядчик, компания "Южмормонтаж", запланированный
срок окончания– начало июля. Это второй портальный кран KONE, который
отремонтируют на СМГ. В мае т.г. после замены 5-метрового подшипника был введен в
эксплуатацию 100-тонный кран, расположенный на терминале верфи. Его модернизация
обошлась около 10 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам СМАРТ МЕРИТАЙМ ГРУПП
США передадуть Україні патрульні
катери для флоту ВМС
01.07.2018

Флот Військово-морських сил Збройних сил України поповнять нові
бойові одиниці, зокрема патрульні катери від партнерів зі США. Про це
заявив міністр оборони, генерал армії Степан Полторак.
"ВМС отримають бойові можливості, буде сформовано командування морських сил,
командування морської піхоти, ми маємо завершити формування другої бригади морської
піхоти. Цього року, крім тих катерів, які тільки-но ввели до бойового складу, ми очікуємо
отримання патрульних катерів від наших партнерів зі США", - повідомив він під час
церемонії, присвяченій Дню ВМС України, в Одесі. За словами Полторака, також цього року
має бути завершено будівництво десантно-штурмових катерів, подовжено роботу з
будівництва корвета, а також з розробки і будівництва артилерійських броньованих
катерів. "2018 рік буде непростим для ВМС, як і для всього сектора безпеки і оборони
ЗСУ. Ми всі разом висунули перед собою амбітні завдання - вступ до Євросоюзу і до НАТО.
Закон, який прийнятий Верховною Радою, "Про національну безпеку" - є дуже потужним
сигналом і свідченням незворотності реформ, які відбуваються в секторі безпеки і оборони.
Незворотності нашого шляху, який ми обрали для себе, - шляху демократичного
суспільства", - сказав міністр. Тим часом бійців та ветеранів ВМС з професійним святом
привітали на своїх сторінках у Facebook президент України Петро Порошенко, секретар
Ради Нацбезпеки Олександр Турчинов та прем’єр-міністр Володимир Гройсман. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами tsn.ua
ВМС Украины получат десантно-штурмовые
катера большой вместимости

04.07.2018

Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом
публичное акционерное общество «Черноморский судостроительный
завод». Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.
«Бывший флагман украинского судостроения длительное время переживал
сложные времена. С целью финансового оздоровления предприятия в 2015 году было
введено процедуру санации завода, о чем хозяйственный суд вынес соответствующее
постановление. Однако, к сожалению, система мер по восстановлению платежеспособности
должника не смогла предотвратить банкротство должника», - говорится в сообщении.
Согласно постановлению, срок исполнения всех денежных обязательств банкрота
считается наступившим. Прекращается начисление неустойки (штрафа, пени), процентов и
других экономических санкций по всем видам задолженности банкрота. У банкрота не
возникает никаких дополнительных обязательств (в частности по уплате налогов и сборов
(обязательных платежей), кроме расходов, связанных с осуществлением ликвидационной
процедуры. Продажа имущества банкрота допускается в порядке, предусмотренном ст.44
Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его
банкротом». Отменяются аресты, наложенные на имущество должника, признанного
банкротом, и иные ограничения по распоряжению имуществом такого должника.
Наложение новых арестов или других ограничений относительно распоряжения
имуществом банкрота не допускается. Выполнение обязательств должника, признанного
банкротом, осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных разделу III Закона
Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его
банкротом». Со дня принятия хозяйственным судом постановления о признании должника
банкротом и открытия ликвидационной процедуры прекращаются полномочия органов
управления банкрота по управлению банкротом и распоряжение его имуществом,
руководитель банкрота увольняется с работы в связи с банкротством предприятия, а также
прекращаются полномочия собственника (собственников) имущества банкрота. Завод
входит в состав судостроительного холдинга Smart Maritime Group (SMG, Украина),
основанный в 2009 году для управления морехозяйственного активами «Смарт-холдинга».
Бенефициаром Смарт-холдинга является бизнесмен и политик Вадим Новинский.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ

В GE рассказали, сколько может стоить ремонт старых
локомотивов Укрзализныци
19.06.2018

Модернизация одного старого локомотива в зависимости от его
состояния может обойтись "Укрзализныце" в 50%-60% от стоимости нового.
Об этом сообщили в GE Transportation.
"Стоимость (модернизации - ЭП) варьируется, но это дешевле, чем покупка новых
локомотивов. Это может быть в диапазоне 50-60%", - сказал в интервью ЭП генеральный
менеджер GE Transportation по вопросам поставок и логистики Дэвид Кокс. По его словам,
модернизация обеспечивает более быструю и глубокую локализацию по сравнению с
производством новых локомотивов. "В любом случае все зависит от заключительного
соглашения с точки зрения того, какие компоненты будут модернизированы. Точнее
сказать тяжело. Мы еще не знаем, какой объем модернизации потребуется для старого
парка локомотивов", - добавил Кокс. Он сообщил, что в данный момент ведутся переговоры
по поводу заключения соглашения на модернизацию старых локомотивов. Напомним, в
феврале 2018 г. корпорация GE подписала долгосрочное рамочное соглашение с "УЗ" на $1
млрд. Первый его этап предусматривает поставку 30 грузовых локомотивов TE33A
Evolution, изготовленных в США, а также локализацию определенной части производства в
Украине, которая составляет 10% конечной стоимости сделки. На данном этапе GE будет
использовать украинскую сигнальную радиосистему и определенные элементы кабины.
Стоимость локомотивов – $4,68 млн (с НДС) за каждый. В целом сумма контракта (речь
идет о первой партии - ЭП) составляет $140 млн с НДС. 30% УЗ заплатит авансом, а за 70%
суммы "Укрэксимбанк" приобретет на собственный баланс тепловозы и отдаст их в лизинг
на 15 лет. Лизинговая сделка номинирована в гривнях. Это означает, что за тепловозы УЗ
будет вынуждена существенно переплатить в связи с использованием кредитных денег,
ведь стоимость гривни, учитывая учетную ставку НБУ на момент подписания контракта,
была довольно высокой. Процентную ставку в УЗ не называют, однако в разговоре с ЭП
представитель железной дороги подтвердил: она не ниже учетной ставки НБУ. Таким
образом, за обслуживание лизинга УЗ будет платить не менее 16-18% годовых, что
значительно дороже долларового ресурса. На втором этапе американцы должны поставить
в течение 7 лет 150-175 тепловозов. На этом этапе украинская сторона будет настаивать на
использовании уже 40% украинских деталей. Соглашение также предусматривает
возможность будущего сотрудничества в сфере обслуживания и модернизации
имеющегося подвижного состава, в частности дизельных тепловозов серии 2М62 и 2Е10.
Читать полностью >>>

01.07.2018

Флот Военно-морских сил Украины получит десантно-штурмовые
катера большой вместимости, сообщил в интервью Радіо Свобода
командующий украинских Военно-морских сил Игорь Воронченко.
«На подходе десантно-штурмовые катера типа «Кентавр». Были определенные
проблемы с оборудованием, но они решены - агрегаты, которых не хватало, уже на
судостроительном заводе «Кузница на Рыбацком». Вскоре два «Кентавра» будут спущены
на воду. Удачные, считаю, катера, их отдельные характеристики превышают аналогичные
«Рапторы», которыми вооружен российский ВМФ», - отметил вице-адмирал. По словам
Воронченко, «Кентавры» более маневренные и скоростные, чем российские «Рапторы»,
имеют большую вместимость - до 31 человек, и могут вмещать взвод морской пехоты.
Отметим, 1 июля флот ВМС Украины пополнился новыми малыми бронированными
артиллерийскими катерами. Церемония включения новых катеров в состав флота прошла в
Одессе, в рамках празднования Дня ВМС Украины. «Государственные испытания с целью
проверки ходовых качеств, работы систем и механизмов, живучести, надежности
бронекатеров продолжались полгода. Таким образом, по состоянию на 1 июля количество
малых бронированных артиллерийских катеров проекта 58155 (тип «Гюрза-М») равно
шести (U174 «Аккерман» и U175 «Бердянск» включены в состав флота в 2016 году ? ред.)», отметил командующий украинских Военно-морских сил Игорь Воронченко.
Читать полностью >>>
По материалам krymr.com

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Читайте также: ЭП пообщалась с генеральным
менеджером GE Transportation >>>

По материалам epravda.com.ua
У червні-липні 2018 року Укрзалізниця перевірить
технічний стан 305 локомотивів
22.06.2018

Учервні-липні ц.р. Укрзалізниця перевірить технічний стан 305
локомотивів, що знаходяться в експлуатаційному та резервному парках
локомотивних депо Кременчук, Кривий Ріг, Львів-Захід і Мукачево.
Нагадаємо, що Укрзалізниця організувала комісійну перевірку рухомого складу,
виконуючи взяті на себе зобов’язання за протоколом, який наприкінці травня в
односторонньому порядку підписав міністр інфраструктури за підсумками розширеної
зустрічі представників Укрзалізниці та профспілкових організацій стосовно акції «Робота за
інструкціями». «Ми виконуємо кожен пункт протоколу по акції «Робота за інструкціями».
На особливому контролі – питання технічного стану локомотивів. У трьох регіональних
філіях товариства складені чіткі графіки перевірок локомотивів, до яких також
долучаються представники профспілок. Наразі відповідними комісіями вже оглянуто 39
локомотивів. Загалом у червні-липні перевіримо технічний стан 305 локомотивів.
Поставлено завдання: виявлені технічні несправності усувати в найкоротші терміни», повідомив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. Він також додав, що за
результатами оглядів виявлено технічні недоліки різного типу на 38 локомотивах, і на
більшості з них зауваження вже усунені. Зокрема, комісіями зафіксовано несправність
освітлення кабін машиніста та машинних приміщень локомотива, прожекторів, подачі
піску до колісної пари, склоочисників, пропуск повітря по трубопроводах, тріщини
лобового скла, невідремонтовані сидіння машиніста та його помічника та ін. Раніше
повідомлялося, що на виконання протоколу за результатами розширеної зустрічі
представників Укрзалізниці та профспілкових організацій у Міністерстві інфраструктури
України стосовно акції «Робота за інструкціями» за дорученням керівництва Укрзалізниці
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створено комісії, що перевірятимуть технічний стан локомотивів. До складу комісії
включені фахівці виробничих підрозділів локомотивного господарства та структурних
підрозділів регіональних філій: служб локомотивного господарства, матеріальнотехнічного забезпечення, юридичної служби, фахівці департаменту охорони праці та
промислової безпеки та за згодою представники профспілок. Відзначимо, в січні-травні
2018 року в умовах афілійованих підприємств і виробничих підрозділів регіональних філій
ПАТ «Укрзалізниця» капітально відремонтовано 44 локомотиви та проведено ще понад 3,1
тис. поточних ремонтів тягового рухомого складу. Про це повідомив в.о. голови правління
ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. «Технічна справність найбільш дефіцитного – тягового
рухомого складу – на постійному контролі керівництва Укрзалізниці. В умовах, коли
інвентарний парк локомотивів майже повністю зношений, а нова техніка за контрактом з
GE очікується, наші підрозділи мають забезпечити якісні та своєчасні ремонти та
модернізацію. За 5 місяців поточного року капітально відремонтовано 44 локомотиви», –
повідомив Євген Кравцов. Окрім цього, за словами керівника Укрзалізниці, у виробничих
підрозділах товариства проведено понад 3,1 тис. поточних ремонтів локомотивів, у тому
числі понад 2,4 тис. ремонтів електровозів та 690 тепловозів. Також для забезпечення
перевізного процесу справним тяговим рухомим складом в Укрзалізниці втілюються
програми відновлення експлуатаційного парку локомотивів, якими в першому та другому
кварталі 2018 року передбачено введення в експлуатацію 384 локомотивів. Станом на 1
червня відновлено працездатність 216,5 од. локомотивів. Наразі інвентарний парк
локомотивів Укрзалізниці становить 3566 одиниць, з них: 550 – пасажирські (71 –
тепловози, 479 – електровози), 1758 – вантажні (609 – тепловози, 1149 – електровози), 1258
– маневрові тепловози. З метою оновлення парку локомотивів у лютому 2018 року
підписано пакет важливих документів довгострокового партнерства з компанією General
Electric. З них розпочинається перший етап співробітництва з GE для оновлення та
модернізації парку тепловозів Укрзалізниці. Зокрема, підписано рамкову угоду між
Укрзалізницею та GE щодо 15-річного партнерства оновлення та модернізації рухомого
тягового складу. В рамках підписаних угод Укрзалізниця планує у 2018 році отримати в
лізинг 30 нових дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації 10 %. 5 червня 2018
року компанія GE Transportation і ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» підписали
угоду про локалізацію виробництва 30 локомотивів TE33A серії Evolution. Передбачається,
що перші тепловози Укрзалізниця отримає наприкінці 2018 року. Нагадаємо, 21 червня
2018 року, в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов провів зустріч із
президентом та генеральним директором General Electric Transportation Рафаелем
Сантаною. Сторони обговорили низку актуальних питань співробітництва з оновлення та
модернізації парку локомотивів для Укрзалізниці в рамках підписаної на початку цього
року угоди про партнерство. Зокрема, Укрзалізниця наразі готується до оголошення
офіційного тендеру на сервісне обслуговування локомотивів у рамках угоди про співпрацю.
Читати повністю >>>
За матеріалами info.uz.ua
Крюківський монополіст «задирає» ціни на пасажирські
вагони для Укрзалізниці
23.06.2018

Крюківський вагонобудівний завод, зловживаючи своїм монопольним
становищем, за останні два роки підвищив ціни на вагони для Укрзалізниці
на 65%. Про це повідомляє УЗ.
В Укрзалізниці таке стрімке зростання вартості продукції виробника вважають
економічно не обґрунтованим. Так, відповідно до договору, підписаного Укрзалізницею з
Крюківським вагонобудівним заводом у липні 2016 р., вартість купейного пасажирського
вагона спального типу моделі 61-779 складала понад 16,9 млн грн з ПДВ. За договором від
квітня 2017 р. – понад 23,3 млн грн з ПДВ, а в травні 2018 р. цінова пропозиція вітчизняного
виробника на цей вагон в онлайн-системі ProZorro склала 28 043 640 грн. «Таким чином,
користуючись монопольним становищем, Крюківський вагонобудівний завод за останні
два роки підвищив ціни на вагони на 65,4 % в національній валюті, а в доларовому
еквіваленті – на 57 %», - констатують фахівці Укрзалізниці. Крім того, ціни на вагони
виробництва Крюківського вагонобудівного заводу в період з липня 2016 по травень 2018
року зростали вдвічі швидше, ніж ціни виробників промислової продукції. За даними
Держстату, індекс цін на продукцію машинобудування за відповідний період зріс лише на
29,4 %, а загальний індекс цін виробників – на 42,2 %. Також за цей період курс долара зріс
на 5,6 %, а інфляція в країні склала 27,2 %. Отже, таке суттєве підвищення вартості
пасажирського вагона не має жодного економічного обґрунтування, резюмують фахівці
Укрзалізниці. Очевидно також, що Крюківський вагонобудівний завод пропонує свої вагони
за ціною, значно вищою, ніж в інших виробників такої продукції. Наприклад, якщо у 2017
році вартість вагона у вітчизняного виробника складала понад 1 млн 70 тис. доларів США,
то, приміром, Тверський вагонобудівний заводу у 2017 році продавав свої вагони РЖД за
825 тис. дол. США, що на 30 % дешевше, ніж КВБЗ. Це також свідчить про суттєве завищення
вартості продукції Крюківським вагонобудівним заводом. Підтримка національного
виробника та розвиток української економіки – безумовно, пріоритетне завдання для такої
системоутворюючої компанії, як Укрзалізниця. Водночас вітчизняний виробник не повинен
використовувати своє монопольне становище заради отримання надприбутків і має
формувати економічно обґрунтовану ціну на свою продукцію, застерігають фахівці
Укрзалізниці. Інакше в програші залишаються пасажири: через невиправдані апетити
Крюківського вагонобудівного в парк Укрзалізниці надійде менше вагонів.
Читати повністю >>>
За матеріалами uz.gov.ua
Панютинский вагоноремонтный завод начнёт
выпуск вагонов-зерновозов
26.06.2018

До конца 2018 г. Панютинский вагоноремонтный завод (филиал ПАО
«Укрзализныця») планирует начать выпуск наиболее востребованных
вагонов – зерновозов.
И.о. Главы компании Евгений Кравцов уточнил, что на сегодня разрабатывается
конструкторская документация, после чего ожидается первый образец зерновоза и его
испытания. «Провели дерегуляцию вагонной составляющей тарифа - выполняем обещания
и увеличиваем парк грузовых вагонов. 1750 вагонов уже поступило в региональные
филиалы, еще 50 полувагонов и фитинговых платформ ждем в конце июня», - добавил
Евгений Кравцов. Напомним, в январе-мае 2018 г. на предприятиях ПАО «Укрзализныця»
капитально отремонтированы 44 локомотива и проведены еще более 3,1 тыс. текущих
ремонтов
тягового
подвижного
состава.
Отметим,
филиал
"Панютинский
вагоноремонтный завод" ПАО "Укрзализныця", ранее Государственное предприятие
"Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов" (ГП
"Укрспецвагон") создан в октябре 1995 года приказом № 335 от 9 октября 1995 г.
Министерства транспорта Украины на базе Панютинского вагоноремонтного завода,
который был основан в декабре 1869 года. Входит в состав Укрзализницы. На предприятии
действует цеховая структура управления предприятием, которая состоит из 9 цехов (5
основных и 4 вспомогательных).
Читать полностью >>>
По материалам elevatorist.com
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Суд зобов’язав «Стрийський вагоноремонтний завод»
сплатити 140 млн грн штрафу
26.06.2018

Окружний адміністративний суд м. Києва виніс рішення на
користь Офісу великих платників податків ДФС. Про це йдеться в
повідомленні спеціалізованої державної податкової інспекції.
ОАС м. Києва підтвердив, що ДП «Стрийський вагоноремонтний завод» порушив
норми Податкового кодексу України, зокрема, занизив дохід в сумі, що дорівнює сумі
амортизації відповідних активів у момент нарахування такої амортизації по безоплатно
отриманих основних засобах. Перевіркою встановлено, що згідно з наказами Укрзалізниці,
ДП «Стрийському вагоноремонтному заводу» безоплатно передано рухомий склад
(зерновози, вагони-думпкари, платформи). Доходи платника податку у вигляді вартості
основних засобів, отриманих з метою здійснення їх експлуатації, які не враховані у складі
доходу під час їх зарахування на баланс платника податку відповідно до положень
Податкового кодексу, визнаються доходами в сумі, що дорівнює сумі амортизації
відповідних активів та підлягають оподаткуванню у загальному порядку.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
Укрзалізниця подовжила термін подання тендерних
пропозицій на закупівлю піввагонів
26.06.2018

ПАО «УЗ» за погодженням із ЄБРР подовжило до 16.07.2018 термін
подання тендерних пропозицій щодо закупівлі 3 тис. вантажних піввагонів
загального призначення.
"70 % вартості цього проекту фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів ЄБРР,
30 % – за рахунок власних коштів ПАТ «Укрзалізниця». Тендерна процедура розділена на 3
лоти – кожен на 1 тис. вагонів", - йдеться у повідомленні УЗ. Тендерна процедура
проводитиметься у вигляді електронних закупівель за допомогою порталу електронних
закупівель для клієнтів. Тендерні пропозиції щодо контрактів, які фінансуватимуться за
рахунок кредитних коштів ЄБРР, можуть подаватися компаніями з будь-якої країни.
Потенційні учасники тендеру, які зареєструвалися на порталі ECEPP та висловили свою
зацікавленість у тендері, можуть безкоштовно отримати доступ до тендерної документації,
надсилати запити щодо роз'яснення та отримувати від Укрзалізниці додаткову інформацію
через портал ECEPP. Повні умови участі в тендері викладено в тендерній документації
(розділ «Умови тендеру»). Очікується, що контракти буде укладено 3 вересня цього року.
Строк виконання кожного контракту – близько шести місяців. Відзначимо, станом на 25
червня ц.р. до філій ПАТ «Укрзалізниця» вже надійшло 1750 нових вагонів, ще 50 піввагонів
та фітингова платформа надійдуть у кінці червня. «Поставили за мету у 2018-му власними
силами збудувати 3600 піввагонів, вже здали в експлуатацію 1300. В найближчих планах –
ввести в роботу побудовану на нашому підприємстві фітингову платформу для перевезення
контейнерів. Раніше ми їх купували, відтепер будуємо на своїх потужностях», – написав у
Facebook в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. За словами Євгена
Кравцова, будівництво й закупівля вантажних вагонів стали можливими завдяки
проведеній дерегуляції вагонної складової тарифу: «Провели на початку цього року
дерегуляцію вагонної складової тарифу – виконуємо обіцянки і збільшуємо парк вантажних
вагонів». Також до кінця поточного року Панютинський вагоноремонтний завод планує
розпочати випуск найбільш затребуваних вагонів – зерновозів. Як написав Євген Кравцов,
уже розробляється конструкторська документація, після чого перший вагон відправиться
на випробування. Загалом на власних потужностях Укрзалізниці: Панютинському,
Дарницькому та Стрийському вагоноремонтних заводах – виготовлено 1300 піввагонів.
Також у цьому році Укрзалізниця придбала 450 нових піввагонів, з яких 250 одиниць –
виробництва Крюківського вагонобудівного та 200 одиниць – Попаснянського
вагоноремонтного заводів. У 2018 році на власних потужностях Укрзалізниці планується
виготовити 3600 піввагонів та придбати 3450 піввагонів, з яких 3 тисячі – за залучені
кошти. Станом на 20 липня робочий парк вантажних вагонів ПАТ «Укрзалізниця» становить
65,5 тис. вагонів, з них 28,3 тис. – піввагони; 10,6 тис. – зерновози; 3,4 тис. - фітингові
платформи; 1,7 тис. - обкотишовози та інший спеціальний рухомий склад.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
У червні Укрзалізниця випустить на маршрути
три модернізовані електрички
27.06.2018

У червні 2018 року в експлуатацію випущено два електропоїзди після
капітального ремонту. Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ
«Укрзалізниця» Євген Кравцов.
«У цьому місяці модернізували вже три приміські електрички. Скоро вони
курсуватимуть Харківщиною та Київщиною, а також на маршруті «Львів – Сянки», –
написав у Facebook Євген Кравцов. Базова вартість такого капітально-відновлювального
ремонту одного поїзда – від 35 до 38 млн грн. Ремонтувалися електропоїзди на власних
потужностях – на «Київському електровагоноремонтому заводі». Крім виконання
капітального ремонту, на зазначених поїздах виконаний комплекс модернізацій,
спрямований на покращення умов перевезень пасажирів та підвищення надійності
електропоїздів в експлуатації. Зокрема, фарбування виконано більш якісними емалями, для
зручності пасажирів встановлено блоки сидінь із покращеними ергономічними
властивостями, вагони обладнано сучасним економним освітленням. Для забезпечення
безпеки руху електропоїздів підвищено надійність ходової частини, замінено застаріле
електричне обладнання на сучасне, встановлено сучасне світлосигнальне обладнання.
Завдяки капітального ремонту електропоїздів подовжено термін їх служби. Один з
електропоїздів, що буде використовуватися для регіональних перевезень пасажирів по
території Південно-Західної залізниці, додатково обладнано новою системою сповіщення
пасажирів з інформаційними табло, електронними вказівниками маршруту та нумерації
вагонів. Для покращення умов праці поїзної бригади в головних вагонах електропоїзда
розташовані купе провідника. «Приміське сполучення залишається проблемним питанням.
Маємо на сьогодні більше 90% зносу парку та збитків лише за минулий рік від цих
перевезень на 4,5 млрд грн. Однак власними силами, крок за кроком, надолужуємо те, що
майже не робилося багато років, – оновлюємо приміський рухомий склад. У 2018-му році
плануємо оновити 22 електрички», – повідомив Євген Кравцов. Відзначимо, за 5 місяців
2018 року регіональними філіями, філіями та ПрАТ публічного акціонерного товариства
«Українська залізниця» освоєно капітальних інвестицій на суму 4441,9 млн грн. Це в 1,8
разу більше фактичного виконання за відповідний період 2017 р. Зокрема, за рахунок
власних коштів освоєно на суму 4236,7 млн грн, залучених – 203,5 млн грн, коштів
інвесторів – 1,7 млн грн. На оновлення рухомого складу регіональні філії та філії товариства
направили 2795,9 млн грн, що у 2 рази більше фактичного виконання за 5 місяців 2017
року. Зокрема, придбано та виготовлено 1605 піввагонів на суму 1707,8 млн грн, із яких
1155 піввагонів виготовлено власними силами на вагоноремонтних заводах Укрзалізниці.
Також виконано робіт із модернізації та капітального ремонту (поліпшення) рухомого
складу на суму 1088 млн грн, у тому числі 3179 вантажних вагонів на суму 442,4 млн грн, 58
одиниць пасажирського та вантажного тягового рухомого складу на суму 273,1 млн грн, 40
пасажирських вагонів на суму 329,4 млн грн та 6 одиниць іншого рухомого складу на суму
43,1 млн грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАТ «Укрзалізниця»

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

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

Французская Alstom намерена открыть
представительство в Украине

Секонд-хенд уверенно доминирует
на первичном рынке
27.06.2018

Французская компания-производитель подвижного состава и
инфраструктуры Alston намерена в течение нескольких месяцев открыть
представительство в Украине, в частности офис в Киеве.
"Мы уже нашли человека, который будет представлять интересы Alstom в Украине и
заниматься развитием бизнеса для нас. Этот человек также будет отвечать за открытие
нашего офиса в Киеве", - заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"
управляющий директор кластера Западной и Центральной Азии в Alstom Бернард Пелль во
время презентации первого грузового электровоза для компании "Азербайджанские
железные дороги" в Астане. А.Пелль также уточнил, что Alston планирует открыть офис в
Киеве уже в ближайшие месяцы, отметив, что не может назвать точную дату, поскольку
многое зависит от административной работы в Украине, с которой в компании "не очень
знакомы". Он также не назвал ФИО будущего представителя компании, однако уточнив, что
тот уже выбран. Грузовой электровоз Prima T8 AZ8A, презентованный в Астане в среду, стал
частью контракта, совместно предприятия Alstom компании "Электровоз курастыру
зауыты" (ЭКЗ) и Азербайджанских железных дорог на поставку 50 локомотивов, включая
10 пассажирских локомотивов Prima M4 AZ4A. Локомотив Prima T8 AZ8A имеет восемь осей,
способен тянуть состав до 9 тыс. тонн и развивать скорость до 120 км/час. ...
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ВАГОНИ МЕТРО & ТРАМВАЇ

В Киеве на Борщаговскую линию
выходят трамваи Pesa
26.06.2018

В конце прошлого года Киев получил очередную партию современных
польских трамваев Pesa, которые уже начали оформлять портретами
выдающихся украинцев.
Как сообщает пресс-служба «Киевпастранса» в Facebook, сегодня, 26 июня, в рамках
проекта «Выдающиеся киевляне» на маршрут Борщаговской линии скоростного трамвая
выходят трамваи, посвященные писателю Михаилу Булгакову и авиаконструктору Игорю
Сикорскому. В трамвае установлен видеоэкран, на котором будут демонстрировать
короткий видеоролик о выдающейся личности. ...
Читать полностью >>>
По материалам bigkiev.com.ua
Український трамвай, зроблений для Єгипту,
тестують в Дніпрі
27.06.2018

Виробник «Татра-Юг» має поставити 15 трамваїв довжиною 22 метри
у Александрію. Про це повідомляє служба новин українського порталу
hmarochos.kiev.ua
На початку 2017 року компанія виграла тендер на це замовлення, обійшовши
консорціум Stadler і «Белкоммунмаш», а також китайську корпорацію CRRC. Зараз трамваї
проходять тестування в містрі Дніпро, де знаходиться виробництво «Татра-Юг». У нових
вагонах має бути система кондиціонування, повідомляє на своїй сторінці у Facebook Дмитро
Лисенко. Згідно з графіком, перший трамвай буде направлено до Єгипту після відвідування
делегації з боку замовника.
Читати повністю >>>
За матеріалами hmarochos.kiev.ua
 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Україна має піти європейським шляхом створення
машинобудівних кластерів
05.07.2018

Держава має підтримати створення машинобудівних кластерів –
об’єднань українських автовиробників. Таку думку висловив прес-секретар
Корпорації «Богдан» Сергій Красуля.
Серед головних переваг таких об’єднань: реалізація спільних проектів з інжинірингу
та проектування нових транспортних засобів, залучення міжнародних партнерів і спільне
просування продукції за кордон. Автомобільні об’єднання не тільки допомагають
стимулювати інновації у галузі, а й підвищувати продуктивність. Кластеризація є звичною
практикою для середніх та малих підприємців Європи. Їх об’єднання фінансово підтримується урядами європейських країн. Особливих успіхів за рівнем виробничих об’єднань
досягли в Італії та країнах Балтії. На жаль, на сьогодні в Україні існує один єдиний приклад
успішного кластеру – в авіаційній галузі. Нагадаємо, що Корпорація «Богдан» активно
підтримує ініціативу українських міст у переході на новий великий, зручний і комфортний
громадський транспорт та готова допомогти задовольнити їхні потреби у цьому. Адже
такий транспорт враховує особливості людей з обмеженими можливостями і відповідає
сучасним європейським та світовим стандартам – економічним, технічним та екологічним.
Низка українських міст вже почала реформу комунального транспорту і повний перехід від
маршруток до великих тролейбусів і автобусів. Вони допоможуть вирішити проблему
перевантаженості шляхів, заторів на дорогах і черг на зупинках.
Читати повністю >>>
За матеріалами Корпорації «Богдан»
 ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ

Группа PSA начнет дистрибуцию
Opel в Украине
25.06.2018

Продажи и сервисное обслуживание автомобилей Opel в Украине с 1
января 2019 г. будет передано официальному импортеру группы PSA в
Украине – компании Пежо Ситроен Украина.
После приобретения бренда Opel в 2017 году, группа PSA начала внедрение новой
стратегии по развитию марки на европейском и мировом рынках. Украина станет первым
рынком в Восточной Европе, где Opel развернет деятельность "под крылом" PSA. "У автомобильного рынка Украины сохраняется высокий потенциал для дальнейшего роста", –
отметил гендиректор Пежо Ситроен Украина Виктор Кордилевский. Ранее с 2003 года
официальной дистрибуцией Opel в Украине занималась компания Дженерал Авто Груп,
входящая в состав корпорации УкрАВТО. Группа PSA объединяет в портфеле бренды
Peugeot, Citroёn, DS, Opel и Vauxhall, а также сервисы мобильности под маркой Free2Move. По
итогам 2017 года группа увеличила чистую прибыль на 11,5% - до €1,9 млрд против €1,7
млрд годом ранее. В Украине PSA планирует в 2018 году увеличить долю на рынке новых
легковых и коммерческих автомобилей до 6,2% рынка против 4,6% по итогам 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
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В июне на первичном рынке легковых автомобилей доля
импортированных машин с пробегом составила почти 58%. Об этом
сообщает пресс-служба Ассоциации «Укравтопром».
Из 15,3 тыс. поставленных на учет в Украине легковых автомобилей 8,8 тыс. были
импортным секод-хендом. Это рекордное количество ввезенных автомобилей, бывших в
эксплуатации, что регистрировалось в Украине в течении одного месяца и наибольшая
доля таких авто на первичном рынке за последние годы. В то время как рынок новых
автомобилей ушел в минус, спрос на импортный секонд-хенд по сравнению с июнем
прошлого года вырос в 1,9 раза, а относительно предыдущего месяца увеличился на 14
процентов. Наиболее популярными среди ввезенных б/у авто в июне были автомобили
марки Volkswagen, которых в течении месяца поставлено на учет 1353 шт. Это в три раза
больше количества реализованных в июне на украинском рынке новых автомобилей этой
же марки. На втором месте Renault с результатом 1280 подержанных автомобилей, что на
90% превысило июньский объем реализации новых Рено. У Skoda третий результат – 855
автомобилей с пробегом, и это на 67% больше чем июньский итог марки на рынке новых
авто. Четвертая позиция за Фордом, 603 автомобиля которого поменяли своих
иностранных владельцев на украинских. В первичных регистрациях автомобилей этой
марки машины с пробегом обошли новые на 86 процентов. Замыкает пятерку лидеров
месяца Nissan – 495 б/у авто этой марки зарегистрировано против 366 новых. Всего с
начала года украинскую прописку получили 41,8 тыс. легковых авто с пробегом, ввезенных
из других стран, что на 83% больше чем за аналогичный период прошлого года. Отметим,
для рынка новых легковых автомобилей лето началось с формирования отрицательной
динамики развития. По итогам первого летнего месяца в Украине было зарегистрировано
6,5 тыс. новых легковых авто, сообщает ассоциация «Укравтопром». По сравнению с
предыдущим месяцем спрос на новые машины снизился на 4,8%, а к июню 2017 года на 5,4
процента. Лидерскую позицию на рынке продолжает сохранять за собой Toyota. Новые
автомобили этой японской марки разошлись в прошлом месяце тиражом в 745 шт., почти
повторив свой результат годичной давности, когда было реализовано всего на три
автомобиля меньше. На втором месте Renault, в копилке которой 673 регистрации. При
этом, относительно прошлогоднего июня спрос на автомобили этой марки уменьшился на
9 процентов. Skoda с результатом 513 новых машин и падением на 7% к июню 2017г., как и
годом ранее, заняла третью строчку рейтинга. Четвертое место, как и в июне 2017 года, у
KIA – 454 авто (-9,6%). Замыкает лидерскую пятерку Volkswagen, автомобили этой марки в
отчетном месяце выбрали 436 покупателей (+10%). Также в ТОП-10 июньского рынка
новых автомобилей вошли: Hyundai – 424 шт. (+24%); Nissan – 366 шт. (-5%); Ford – 324 шт.
(+4%); Peugeot – 275 шт. (+88%); Mercedes-Benz – 237 шт. (-9%). Бестселлером месяца, после
шестимесячного перерыва, вновь стал автомобиль KIA Sportage, свой выбор на котором
остановил 251 покупатель.
Читать полностью >>>
По материалам Ассоциации «Укравтопром»

Читайте также: Лидеры рынка
первого полугодия >>>

 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ

В Украине растет спрос на новые
коммерческие авто
03.07.2018

Июньский рынок новых коммерческих автомобилей в Украине
относительно 2017 года вырос на 38% до 1241 ед. Об этом сообщает
пресс-служба Ассоциации «Укравтопром».
Всего по итогам полугодия в Украине было зарегистрировано 6,4 тыс. новых
коммерческих авто. Таким образом, в этой части автомобильного рынка наблюдается рост
потребительской активности – спрос на новые коммерческие автомобили вырос на 24%.
Чаще всего в первом полугодии регистрировались автомобили марки Renault. С января по
июнь свои первые номера получили 1174 коммерческих автомобиля этой французской
марки. По сравнению с предыдущим годом продажи коммерческих моделей Renault в
Украине увеличились на 19 процентов. На втором месте с результатом 588 автомобилей –
Citroen. Продажи этой марки в отчетном периоде выросли в 3,5 раза. Третий показатель у
Fiat – 573 машины (+3% к аналогичному периоду прошлого года). На четвертой строчке
рейтинга Ford, модели которого пополнили украинский автопарк 555 новыми
коммерческими автомобилями. По сравнению с предыдущим годом спрос на Форды вырос
почти на 28 процентов. Также в пятерку лидеров рынка вошел белорусский МАЗ,
реализовавший за шесть месяцев на украинском рынке 503 автомобиля (+64% к аппг).
Читать полностью >>>
По материалам Ассоциации «Укравтопром»
 ХОЛДИНГИ

Группа «КрАЗ» инвестировала в новое
оборудование плазменной резки
05.07.2018

Для обеспечения выполнения годовой программы выпуска машин
«АвтоКрАЗ» приобрел современное высокоточное оборудование плазменной
резки с числовым программным управлением «PlazMax CNC-2060».
Инвестиции предприятия в новое оборудование составили почти миллион гривен.
При недостаточной загруженности мощностей автозавода украинский производитель не
ожидает, что новое плазменное оборудование окупится быстро. Однако такой взвешенный
шаг - работа на перспективу и качество. Оборудование предназначено для вырезки из
стального листового проката деталей и заготовок различных форм и размеров. При этом
для каждой детали разрабатывается управляющая программа, которая вводится в ЧПУ
станка. Новое оборудование для плазменной резки металла укомплектовано мощной и
эффективной системой воздушно-плазменной резки - Hypertherm Powermax 125. Эта
система обеспечивает высокое качество резки стального листа толщиной до 25 мм,
разделительную резку металлов максимальной толщиной до 57 мм. 100%-ный рабочий
цикл и надежность системы Powermax позволяют ей отлично справляться с самыми
сложными задачами по резке металла. Способствует этому и резак Duramax Hyamp 180,
входящий в комплект системы. При выборе модели нового оборудования для плазменной
резки заготовок и деталей из стального листового проката принимали во внимание
максимальные размеры деталей, изготавливаемых на действующей установке плазменной
резки «Кристалл ПМплКП-2,5», а также сортамент стального листового проката,
обрабатываемый в рамно-кузовном цехе (РКЦ). ...
Читать полностью >>>
По материалам Группы «КрАЗ»

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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Украина получила китайские автомобили
скорой помощи

Для Києва закуплять 44 снігоприбиральні
машини за 22 млн грн.

04.07.2018

На улицах Киева были замечены новейшие автомобили экстренной
медицинской помощи. Как видно из фотографий, это китайские машины
JAC HFC5049. Об этом пишет autocentre.ua
На передних крыльях видим надпись M528, а на задних дверях – название модели
Sunray. Чуть ниже находятся шильдики ABS+EBD. JAC Sunray выпускается с 2011 года и
внешне очень напоминает Mercedes-Benz Sprinter предыдущей генерации. И не случайно в
кадр с тремя JAC Sunray попал ехавший впереди настоящий Mercedes-Benz Sprinter, кстати
тоже в варианте скорой помощи. JAC HFC5049 оснащается 2,8-литровым турбодизелем
(китайским лицензионным Cummins) стандарта Евро 5 и мощностью 147 л.с. (360 Нм).
Коробка передач – механическая, 6-ступенчатая. Максимальная скорость – 130 км/ч.
Китайские автомобили скорой помощи будут распределены главным образом по 18
областным центрам экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Кроме того,
6 машин получат медицинские учреждения МВД и Национальной гвардии.
Читать полностью >>>
По материалам autocentre.ua
Медикам Полтавщини вручили 35 автомобілів для збору
аналізів та 7 пересувних комплексів
05.07.2018

В кожен Центр первинної медико-санітарної допомоги поїдуть 35
спеціалізованих автомобілів Citroen Berlingo та 7 пересувних комплексів
на базі автомобіля Isuzu для комплексної діагностики.
Сьогодні перед Полтавською ОДА медикам області вручили 35 нових автомобілів
Citroen Berlingo для збору аналізів та 7 пересувних комплексів на базі автомобіля «Isuzu»
для комплексної діагностики на районах області. Кошти у сумі $1,8 млн (45 млн 548 тис.
грн) на це виділив Світовий банк. Реалізація проекту стала можливою після позики банку
Уряду України. Пересувні комплекси та автомобілі для перевезення крові та біоматеріалу
передані в рамках реалізації в області субпроекту «Запровадження інноваційної моделі
системи надання послуг хворим на гіпертонію в Полтавській області» проекту
Міжнародного банку реконструкції та розвитку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у
людей». Реалізація проекту стала можливою після позики Світового банку Уряду України.
Так, пересувні комплекси оснащені сумками-укладками, до складу яких входять портативні
ЕКГ-апарати з функцією дистанційної передачі даних, електронні ваги, ростомір,
електронний тонометр, офтальмоскоп, лабораторна центрифуга, бактерицидний
опромінювач тощо. В автомобілях виділено робочі місця для прийому хворих двома
бригадами медичних працівників. Окремо виділено санвузол. Нагадаємо, Мер Києва 13
червня передав 24 нових санітарних автомобілі з сучасним медичним обладнанням для
потреб екстреної меддопомоги міста, а також спецавтомобіль для швидкої доставки
необхідних ліків чи вакцин. «Такі ж швидкі працюють у Європі. У нових автомобілях все
передбачено для комфортної роботи і водія, і медичного персоналу, і для комфортного
перебування пацієнта. Вони оснащені найсучаснішим медобладнанням. Європейське місто
повинне мати авто швидкої допомоги європейського рівня. Я дуже радий, що ми знайшли
можливість закупити цю нову, вкрай необхідну техніку. І що з кожним роком ми
збільшуємо автопарк таких автомобілів", - зауважив Кличко. Загальна вартість придбаних
автомобілів – понад 50 мільйонів гривень. Вони обладнані усім необхідним для надання
первинної екстреної допомоги та сучасним устаткуванням для поверхневої діагностики. …
Читати повністю >>>
За матеріалами poltava.to
 ВАНТАЖНІ АВТО

Черкасский завод "Богдан" выпустил очередную партию
армейских грузовиков для ВСУ
25.06.2018

После сборки новой партии автомобилей, их проверяют сначала в
рамках заводских испытаний, когда новые машины проходят испытания и
обкатку. Об этом сообщает портал autoconsulting.com.ua
И только потом подходит очередь приемо-сдаточных испытаний под контролем
Представительства заказчика - военных специалистов. На этом этапе проверяется
работоспособность всех узлов и механизмов будущего военного автомобиля. Управляемые
водителями-испытателями, машины проходят трек, который позволяет полностью
убедиться как в качестве работы всех элементов грузовика, так и в готовности изделия в
целом. Напомним, что с началом выполнения Государственного оборонного заказа, ДП
«Автосборочный завод N 2» АО АК «Богдан Моторс» ввел программу 5-ступенчатого
контроля качества военных автомобилей на всех этапах: производство, испытания,
совместное совершенствование с Минобороны, обучение и сервисное обслуживание.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
 АВТОБУСИ. ТРОЛЕЙБУСИ

Неприпустимі закупівлі містами списаного 20-річного
імпортного транспорту продовжуються
03.07.2018

Луцька міська влада таки закупить 10 старих швейцарських
тролейбусів 1997 року випуску. Відповідно до інформації на порталі
ProZorro, контракт на купівлю вживаного транспорту обійдеться місту у 10
млн грн.
В умовах недозавантаженності вітчизняних автопідприємств, які випускають нову
аналогічну техніку, такі закупівлі є неприпустимими. Про це заявили у прес-службі
Корпорації «Богдан». «Закупівля металобрухту за кошти платників податків є не
припустимою. Адже 20-річний тролейбус не прослужить місту довго. Термін експлуатації
цього транспорту закінчився вже багато років тому, тож він приречений на постійні
ремонти та прихід у остаточну несправність. Витрачаючи бюджетні гроші у інтересах
окремим посадовців, Луцьк нехтує комфортом і безпекою самих громадян», - наголосили у
Корпорації. Важливо, що Луцьк вже мав низку проблем із вживаним транспортом раніше.
Оскільки списані тролейбуси потребують частої заміни запчастин, яких в Україні просто
немає, ці видатки оплачуються за рахунок кожного мешканця міста. Тож доцільніше було б
купити меншу кількість тролейбусів, але нових. Аби захистити інтереси містян, влада
Луцька має переглянути рішення щодо купівлі вживаних швейцарських тролейбусів та
встановити строки експлуатації громадського транспорту. Відзначимо, три нові тролейбуси
«Богдан» виробництва Луцького автозаводу відправились до Кременчука. Про це
повідомили в прес-службі АТ «АК Богдан Моторс». Тролейбуси обладнані відкидними
сидіннями, Wi-Fi-зв’язком, GPS-навігаторами та відеореєстраторами. Нові моделі
передбачають завантаженість до 112 пасажирів та розраховані на потреби людей з
інвалідністю. Вони мають низьку підлогу, майданчики для візків, а також кнопки для
подачі сигналу водію. Нагадаємо, корпорація «Богдан» передала французькому виробнику
екологічного транспорту Bluebus п’ять 12-метрових кузовів для електробусів.
Читати повністю >>>
Читайте також: Повна відмова від маршруток –
єдиний вірний шлях розвитку міст >>>
За матеріалами Корпорації «Богдан»
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Корпорація «Київавтодор» вирішила закупити 44 снігоприбиральні
машини по 0,5 млн грн у компанії «Укравтозапчастина». Про це свідчить
інформація, оприлюднена в системі публічних закупівель.
За підсумками тендеру, проведеного 26 червня, компанія виграла лот на поставку 44
снігоприбиральних машин на базі трактора загальною вартістю 22,11 млн гривень.
Очікувана вартість закупівлі становила 22,132 млн гривень. Техніка повинна бути
поставлена до 31 грудня 2018 року. Засновниками компанії «Укравтозапчастина» є
британська компанія «Айелси контракт лімітед» і «Салон-магазин «Алеко». Бенефіціарами
обох компаній вказана мешканка Кіпру Марія Саверіадоу. «Укравтозапчастина» також
входила в групу «Укрпромінвест».
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua
КП «Київтеплоенерго» отримало чотири нові екскаватори
та очікує поставку ще 19 одиниць техніки
03.07.2018

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» днями отримало нову
техніку: чотири екскаватори з навісним обладнанням (гідромолотом,
асфальторізом та ін.). Техніка вже запущена в роботу.
Загалом протягом липня комунальне підприємство планує отримати 23 одиниці
спецтехніки: 12 екскаваторів та 11 спеціальних аварійних. Нова техніка британського
виробництва, фірми «JCB». Кожна машина має рік гарантійного обслуговування. Крім того,
перед початком експлуатації офіційний представник «JCB» провів машиністам спеціальний
інструктаж та навчання, під час яких розповів про всі можливості спецтехніки та умови
догляду за нею. Екскаватори використовуються аварійними бригадами КП «Київтеплоенерго» для ліквідації пошкоджених мереж, монтажу нових трубопроводів та виконанні
благоустрою території. Наразі у користуванні КП «Київтеплоенерго» перебуває більше 200
одиниць спецтехніки, 30 із яких – саме екскаватори. Відзначимо, що протягом 10 квітня – 30
серпня у Києві тривають гідравлічні випробування. Станом на 03.07.2018 КП «Київтеплоенерго» провело близько на 50% діагностику тепломереж. У рамках підготовки теплового
господарства міста до зими виявлено 2655 експлуатаційних та гідравлічних пошкоджень, з
яких 2364 уже усунуті. Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко оглянув нову техніку
«Київзеленбуду». «Сьогодні ми презентуємо сучасну техніку європейського виробництва
для прибирання та благоустрою зелених зон і місць відпочинку нашого міста», - сказав
Віталій Кличко. Зокрема, мова йде про вакуумно-підмітальну електричну машину «Tenax
Elektra» для прибирання пішохідних зон, тротуарів, парковок, вакуумно-підмітальну
машину «RCM Patrol» із великою потужністю для збору сміття будь-якого типу, самохідний
вакуумний пилосос «AGRINOVA OS10D2-SL», який автоматично прибирає дрібне сміття
(листя, скошену траву) у садах, скверах і зелених зонах та газонокосарки. Техніку
італійського виробника презентували в парку «Наталка», що на Оболоні. Зокрема, мер зміг
випробувати спецавто, яке прибирає пішохідні зони у парках. «Завдяки новій техніці робота
«зеленбудівців» стане більш оперативною, якісною та легшою. Адже ручна праця, особливо
на таких великих площах, дуже нелегка», – зазначив мер. Він нагадав, що за останніх два
роки, парк техніки КО «Київзеленбуд» суттєво збільшився. Зокрема, придбано 230 одиниць
техніки (екскаватори, вакуумно-підмітальні авто та пилососи, газонокосарки,
обприскувачі). Така техніка досить потужна, але разом із тим компактна, що дозволяє
швидко і безперешкодно працювати у парках і скверах, обслуговуючи зелені зони столиці.
Віталій Кличко додав, що столична влада працює над тим, аби закуповувати більше
сучасної техніки. Також мер запропонував, аби італійські компанії відкрили у Києві
сервісний центр для обслуговування техніки, а на перспективу розглянули можливість
створення спільного виробництва спецтехніки в столиці України.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Аграрии по программам господдержки
приобрели технику на 113 млн.
19.06.2018

За этот бюджетный период приобретено 1617 ед. техники и
оборудования, воспользовались программой 1130 сельхозтоваропроизводителей, из них 795 фермерских хозяйств.
По предварительной информации государственных банков за май аграриями
приобретено 663 ед. техники и оборудования и представлены 456 заявок на получение
частичной компенсации на сумму около 43 млн гривен. Отметим, на сегодняшний день в
веречень техники и оборудования, стоимость которых частично компенсируется за счет
государственного бюджета, включены 97 украинских заводов-производителей и более
5500 единиц техники и оборудования.
Читать полностью >>>
По материалам agropravda.com

 ОБЛАДНАННЯ & ТРАНСПОРТ

Реалізовано перший комбайн українського
виробництва Skif 280 Superior
11.06.2018

На ювілейній ХХХ Міжнародій агропромисловій виставці «AGRO2018» в рамках аграрної виставки було передали ключі від херсонського
комбайну українському замовникові.
«Ми
розуміємо,
що
аграрна
Херсонщина
розвивається
за
рахунок
сільгоспвиробників. Тому підтримуємо виробництво сільгосптехніки, яка за якістю не
поступається закордонним аналогам і достойно представляє Херсонщину на виставці.
Важливо, що вона реалізується за доступними цінами. До того ж, держава надає можливість
отримати компенсацію вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва
у розмірі 40%. Це стосується і того комбайну, який ми передали сьогодні», – зазначив
голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв. Нагадаємо, що на
Херсонському машинобудівному заводі, в рамках проекту створення спільного
виробництва комбайнів SKIF 280 Superior із фінською компанією Sampo Rosenlew Ltd,
заплановано виготовити майже 1500 таких комбайнів за п’ять років (2017-2022 роки) на
загальну суму 5,9 млрд грн, іншого пристосування до комбайнів та іншої сільгосптехніки –
на суму 2,8 млрд грн. Очікуваний чистий прибуток складає 1,5 млрд грн. Загальна сума
інвестицій для його реалізації – 373,8 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

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

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

Dragon Capital принудительно выкупит акции миноритариев
ПАО «Карловский машзавод»

 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

20.06.2018

Владеющая 98,3516% акций ПАО "Карловский машиностроительный
завод" (КМЗ, Полтавская обл.) компания Dragon Capital, объявила о
принудительном выкупе у миноритариев остальных ценных бумаг.
Согласно опубликованному в системе раскрытия НКЦБФР тексту публичного
безотзывного требования о приобретении акций у миноритариев владельцем
доминирующего пакета, акции будут выкупаться по цене 6,94 грн за акцию (номиналом
0,25 грн). Цена определена набсоветом КМЗ как наибольшая на основании рыночной
стоимости акций, определенной субъектом оценочной деятельности по состоянию на 28
марта текущего года. Уставный капитал КМЗ - 1,76 млн грн (7 039 082 шт. акций). КМЗ
производит машины для переработки сельхозпродукции, в том числе для комбикормовой
промышленности и элеваторов (силосы для длительного хранения зерна, зерносушилки,
барабанные сепараторы, ленточные и шнековые конвейеры), сахарной промышленности
(шнеки для сахара и жома). Согласно финотчету компании в НКЦБФР, в 2017 году ее
чистый доход вырос на 65,5% к 2016 году - до 265,65 млн грн, чистая прибыль составила
8,47 млн грн против убытка 2,72 млн грн годом ранее. К началу текущего года на
предприятии работало более 500 человек. 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.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
AGCO реорганізувала систему дистрибуції техніки
Massey Ferguson, Fendt та Valtra в Україні
03.07.2018

Корпорація AGCO завершила реорганізацію системи дистрибуції
техніки Massey Ferguson, Fendt та Valtra в Україні за європейським зразком
двоканального підходу формування мережі.
Як зазначив старший віце-президент AGCO, керуючи регіоном Європи і Близького
Сходу Роб Сміт, протягом 2017-2018 рр. продажі тракторів портфеля компанії у Європі
стабільно стримаються приблизно на позначці 254 тис. од. на рік. «5-6 років тому в Україні
продавалися десь 1,2 тис. тракторів західних брендів на рік. Зараз ця цифра вже
перевищила 3 тис. тракторів, а на наступний рік ми прогнозуємо продажі західних
тракторів на рівні 4-4,5 тис. од. При цьому наша компанія 8 років тому займала приблизно
3-4% ринку нових тракторів в Україні, у минулому році частка AGCO зросла до 8%, а
найближчі роки ми маємо наміри зайняти нішу у 15%», – впевнено заявив Роб Сміт.
Впевненості йому додало те, що, як повідомив пан Роб Сміт, корпорація завершила
реорганізацію своєї дистрибуторської мережі в Україні і адаптувала її до
загальноєвропейської стратегії AGCO. Використовуються два ексклюзивні та
повнофункціональні канали дистрибуції – один для техніки під маркою Massey Ferguson,
інший – для Fendt та Valtra. Більш детально цю думку розвинув Крістоф Гроблінгхоф, віце
президент AGCO, відповідальний за дистриб’юторський менеджмент. За його словами, мова
йде про повноцінний двоканальний підхід формування дистриб’юторської мережі і
об’єднання брендів в разі потреби. «Ми притримуємося 6 принципів дистрибуції задля
розвитку мережі: ексклюзивність, повний асортимент, формування бренду, дилерська
активність, близькість до покупця і вектор дистрибуції. Останній принцип – це правила, за
якими діють всі наші дистриб’ютори і дилери», – розповів Крістоф Гроблінгхоф. Щодо
об’єднання брендів, то, за словами пана Крістофа, зараз мова йде про інтеграцію ТМ
Challenger у структуру бренду флагманського бренду корпорації – Fendt. Дійсно, як
підтвердив голова представництва AGCO в Україні Роман Шаповал, вже зараз в Україні
сформовано два повноцінних канала дистрибуції – для Massey Ferguson і Fendt/Valtra. З
2018 р. компанії «АСТРА», «Агроструктура», «Цеппелін Україна» та «ТК Агроспейс»
реалізують техніку Fendt та Valtra, а компанії «АМАКО», «Бізон Тех», «МІНЕТЕХ» і
«Волинська Фондова Компанія» продають та обслуговують техніку Massey Ferguson.
Загалом, за його оцінками, ринок нових тракторів в Україні складає близько 10 тис. од на
рік. Найбільш динамічно розвивається сегмант машин потужністю 100-200 к.с., але, поряд з
цим у аграріїв росте потреба у потужних тракторах 300+ к.с. «За нашими прогнозами у
найближчий час ринок буде залишатися стабільним», — заявив пан Шаповал. Крім того,
керівники AGCO повідомили, що у 2019 р. в Україні запланована демонстрація
інноваційного комбайну IDEAL, який, за їх словами, взагалі «переверне» уявлення
сільгоспвиробників про комбайни взагалі. Зараз ця машина вже проходить перші
випробування у Європі. Але у AGCO основні надії на розвиток продажів у регіоні пов’язують
саме з Україною, як одним з найпотужніших світових виробників сільськогосподарської
продукції. Нагадаємо, що корпорація AGCO зі штаб-кварирою у м. Дулут, Міннесота, США є
одним зі світових лідерів…
Читати повністю >>>
За матеріалами landlord.ua
«ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» продемонстрировали
ехнику на Дне поля ГК «ТРИА»

ГК «Укроборонпром» готовит передачу ФГИ
порядка 30 своих предприятий
23.06.2018

Госконцерн "Укроборонпром" готовит передачу порядка 30 своих
предприятий в сферу управления Фонда госимущества Украины (ФГИ),
сообщила пресс-служба госконцерна.
Речь идет о предприятиях, которые не имеют активного цикла, не вовлечены в
производство военной продукции и выполнение стратегических задач в оборонной сфере,
уточняет пресс-служба. "На основании проведенного анализа деятельности участников
"Укроборонпрома" определена группа предприятий, основное производство которых на
сегодня - это гражданская продукция. Они входят в состав концерна, однако не
задействованы в производстве вооружений и военной техники (ВВТ). Было бы логичным
передать такие предприятия в управление Фонда госимущества, который имеет более
эффективные механизмы для их финансового оздоровления, или же для приватизации ", цитирует пресс-служба гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина. Как отмечается в
сообщении, решение о передаче части активов госконцерна в управление ФГИ также
одобрено набсоветом "Укроборонпрома". К важным шагам реформирования
"Укроборонпрома" отнесены также структурная реорганизация управленческого звена
концерна, которую планируется завершить до 3 июля, готовящаяся корпоратизация
предприятий, кластеризация госконцерна и локализация оборонных производств на
территории Украины. На сегодняшний день в структуре "Укроборонпрома" создано пять
кластеров: авиационный, бронетанковый, судостроительный, радиолокационный и
кластер точного вооружения, сообщает пресс-служба. В соответствии с принятым ВР в
июне 2011 года законом Украины, "Укроборонпром", в состав которого сегодня входят
более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее
дочерние предприятия, обеспечивает совместно с правительством управление объектами
госсобственности в ОПК. В 2016 году "Укроборонпром" озвучил планы по переводу до 2020
года в полном объеме производства (ВВТ) на стандарты НАТО, а также планы по
проведению реформы ОПК. Основными направлениями реформы рассматриваются:
корпоратизация отрасли, аудит с привлечением международных аудиторских компаний,
кластеризация оборонных предприятий, защита технологий, а также запуск платформы
развития оборонных инноваций.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ДК "УКРОБОРОНПРОМ", КПІ ТА "Ліга оборонних підприємств"
підписали генеральний договір про партнерство
23.06.2018

ДК "Укроборонпром", НТУУ “КПІ ім.. Ігоря Сікорського”, ДЗТІП
"Промоборонекспорт", а також Громадська спілка "Ліга оборонних
підприємств" уклали Генеральний договір про партнерство.
Цей договір передбачає створення розширених можливостей щодо розробки та
впровадження інноваційних науково-технічних ідей, передових конструкторських і
технологічних рішень в сфері розробки і виробництва озброєння для забезпечення
обороноздатності України. Підписання договору відбулось 22 червня у КПІ. Він був
погоджений з представниками Ради національної безпеки та оборони та Міністерства
оборони України. Фактично, цей договір є платформою для принципово нового підходу у
створенні інноваційних оборонних розробок з метою значного зменшення часу на
реалізацію проривних технологій безпосередньо у виробництві. "Договір остаточно
ліквідує розрив між навчанням та виробництвом, перетворюючи КПІ у заклад, в якому
наука буде переходити у реальні практичні розробки у найбільш наукоємній сфері
промисловості – оборонній. Для цього передбачено не тільки обмін інформацією та
результатами науково-технічної діяльності, а і супроводження науково-технічних розробок.
В тому числі, передбачено створення спільних навчально-наукових підрозділів, тобто
конструкторських бюро та лабораторій, для реалізації найбільш інноваційних та
ефективних проектів. Окрім того, договір закріплює питання щодо залучення інвестицій та
прямих замовників, а також захисту інтелектуальних прав", – заявив Перший заступник
Генерального директора ДК "Укроборонпром" Сергій Омельченко. Вже на найближчому
заході "Sikorsky Challenge", на якому продемонструють більше 400 інноваційних проектів,
будуть відібрані найбільш ефективні та потрібні для оборони України розробки. До відбору,
окрім представників "Укроборонпрому", КПІ та "Ліги оборонних підприємств", планується
залучити представників РНБО, МЕРТ, а також замовників – Міноборони, Національної
гвардії та інших силових структур України. Відібрані проекти отримають максимальний
супровід з боку навчальних закладів, підприємств "Укроборонпрому", "Ліги оборонних
підприємств" та потенційних замовників для найбільш швидкої реалізації в інтересах
оборони країни та безпеки держави. Підписання Генерального договору відбулось під час
заходів із завершення першого етапу навчання фахівців оборонно-промислового комплексу
за магістерською програмою "Управлінець у сфері оборонно-промислового комплексу" у
рамках 1,5-річної підготовки.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДК "Укроборонпром"

05.07.2018

В четвер, 5 июля 2018 года «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» приняли участие
в Дне поля, организованном Группой компаний «ТРИА». Об этом сообщает
пресс-служба ГК «УПЭК».
Мероприятие проходило на базе ДП ДГ «Зеленые Кошары» в Первомайском районе
Николаевской области. Основными гостями демо-показа стали аграрии южного региона.
Компания продемонстрировала инновационную и эргономичную почвообрабатывающую
технику в работе. Универсальные орудия ориентированы на любые виды грунта и типы
земледелия, агрегаты успешно применяются как украинскими, так и европейскими
хозяйствами. Аграрии увидели в действии глубокорыхлитель «ФРАНК» в обновленной
версии с опорными колесами и сверхизносоустойчивыми рабочими органами HARDSHELLТМ, выполненными из композитных материалов. Кроме того, участники и гости
смогли оценить наиболее востребованное орудие для летнего уборочного сезона короткую
дисковую борону «ДУКАТ-3» с шириной захвата 3 метра, оснащенную сменными катками
различной конфигурации. Машина обеспечивает быструю обработку почвы на заданную
глубину с превосходным мульчирующим эффектом сразу после уборки урожая, а также
применяется для предварительной обработки полей перед посевом. Агрегат обладает
высокой производительностью и экономичностью. Напомним, «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ»
подводят итоги участия в одном из масштабных специализированных мероприятий
«International field days Ukraine», которое проходило 20-22 июня на полях пгт Дослидницкое
Васильковского р-на Киевской обл. «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» продемонстрировали в работе
широкозахватную дисковую борону «Дукат-12» и обновленный глубокорыхлитель
«Гульден-4». Стационарную экспозицию представили модифицированный двухосный
самосвальный полуприцеп «Albion-26» и стерневой культиватор «Шиллинг-4».
Читать полностью >>>
По материалам УПЭК
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Министерству обороны Украины разрешили закупать оружие
и военную технику без посредников
26.06.2018

СНБО Украины принял решение разрешить прямые контракты на
приобретение за рубежом оружия и военной техники. Об этом 26 июня
сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.
"Импорт разрешен для предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплекса. –
"ГОРДОН") независимо от их формы собственности, когда речь идет о закупке
оборудования, продукции военного назначения для нужд собственного производства. А
также разрешен импорт для частных предприятий, которые имеют прямые дилерские
контракты с иностранными производителями вооружения и военной техники", – сказал
секретарь СНБО. По его словам, важно, что "разрешено иметь прямые контракты и
проводить без посредников закупку оружия, военной техники нашим силовым ведомствам,
в частности, Министерству обороны". Турчинов также объяснил, что изменены также
правила экспорта. "В соответствии с решением Совета национальной безопасности и
обороны украинские производители оборонной продукции, оружия, военной техники
имеют право без каких-либо посредников экспортировать продукцию собственного
производства", – отметил он. По данным сайта СНБО, президент Украины Петр Порошенко
подписал указ, который ввел в действие решение Совета.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
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Держконцерн "Укроборонпром" змінив директора
ДГЗП "Спецтехноекспорту"

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

26.06.2018

ДК "Укроборонпром" змінив керівника одного з провідних
спецекспортерів - ДГЗП "Спецтехноекспорт": т.в.о. директора компанії
призначено заступника директора Владислава Бельбаса.
За даними джерела, Павла Барбула, який очолював "Спецтехноекспорт" з грудня
2014 р. звільнено з посади за згодою сторін, наказом держконцерну від 25 червня.
Інформацію про звільнення підтвердив сам П.Барбул. На своїй сторінці в Facebook він
повідомив, що завершує роботу в "Спецтехноекспорті" на посаді директора і планує
співпрацювати з компанією у подальшому як радник. "Моя місія на посаді директора
"Спецтехноекспорту" сьогодні завершена... Надалі допомагатиму компанії як радник", написав він. Згідно з офіційними даними сайта компанії, П.Барбул прийшов до
"Укроборонпрому" в 2014 р.: до призначення керівником "Спецтехноекспорту" він обіймав
посаду директора департаменту управління активами держконцерну. До цього - керівник
створеного з його участю в 2012 р. ТОВ "Юридична фірма "Вокс Легум". За даними джерела,
В.Бельбас призначений на посаду заступника директора "Спецтехноекспорту" в жовтні
2014 р. За даними з відкритих джерел, до приходу в "Спецтехноекспорт", В.Бельбас обіймав
посаду директора ТОВ "Дозор-Авто" (кол. "Богдан-Восток-Авто"). Створене в липні 1998
року як дочірнє підприємство держкомпанії "Укрспецекспорт", державне господарське
зовнішньоторговельне підприємство (ДГЗП) "Спецтехноекспорт" з 2010 року за рішенням
уряду входить до держконцерну "Укроборонпром".
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
 ТАНКИ
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Запорожский завод передал ВСУ новейшее
радиолокационное оборудование
22.06.2018

Во время визита в Запорожье президента Украины состоялась
торжественная передача новейшего радиолокационного оборудования,
производимого предприятием "Искра", Вооруженным силам Украины.
Президент Украины посетил казенное предприятие "Искра", входящее в состав
концерна "Укрборонпром". Чудом, которое производит оборонно-промышленный
комплекс Украины, назвал Порошенко продукцию легендарного предприятия. Президент
отметил, что не все образцы, которые здесь производятся, можно показать широкой
общественности, однако отметил, что это уникальное оборудование, которое позволит
украинскому оборонно-промышленному комплексу не только обеспечивать потребности
войска, но успешно конкурировать на военном рынке. Порошенко отметил, что данные
образцы могут экспортироваться, однако главная задача – обеспечить современным
оборудованием украинскую армию. На заводе "Искра" состоялась церемония передачи
современного радиолокационного оборудования Вооруженным силам. Были переданы
сертификаты на радиолокационные станции, которые предназначены для контроля
воздушного пространства и наведения средств противовоздушной обороны. В числе них –
одна из последних разработок "Искры" - 79К6, которая уже используется в ВСУ. Это
подвижная – трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора, которая
позволяет обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 400 км, передавать их
координаты средствам противовоздушной обороны для немедленной реакции и
уничтожения противника. Ее важная особенность - высокая мобильность: развернуть
станцию можно за 30 минут. Также бойцам были переданы радары для обнаружения целей
на малых и средних высотах. ...
Читать полностью >>>
По материалам zp.depo.ua
 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Делегація ДКА завершила участь у заходах з
космічної тематики ООН у Відні
25.06.2018

Голова Державного космічного агентства (ДКА) Павло Дегтяренко
здійснив доповідь в рамках Симпозіуму ЮНІСПЕЙС+50 Комітету ООН з
використання космічного простору в мирних цілях.
В доповіді зокрема йшлося про потенціал космічного сектору України та виступив з
пропозиціями щодо участі у реалізації завдань порядку денного ООН "Космос 2030". Він
запропонував постачання вітчизняною Системою контролю та аналізу космічної
обстановки (СКАКО) інформації до Реєстру запусків об'єктів у космос Управління з питань
космосу ООН, використання Національного центру аерокосмічної освіти молоді імені
Макарова (м. Дніпро) в якості афілійованого до ООН регіонального науково-технологічного
центру космічної освіти, а також задіяння платформи "IAFconnect.org" (створена ДП "КБ
Південне" спільно з Міжнародною астронавтичною федерацією) для винаходження шляхів
вирішення глобальних проблем космічної діяльності. Також, глава української делегації
провів переговори з главами делегацій Франції, Польщі, Аргентини, Мексики, Бразилії,
Казахстану, Нідерландів, Норвегії, Китаю, а також зустріч з Постійним представником
України при міжнародних організаціях у Відні. У ході зустрічей були розглянуті стан та
перспективи розвитку двостороннього співробітництва, а також можливості вирішення
проблемних питань. Відзначимо, підприємства космічної галузі України в першому кварталі
2018 року збільшили обсяги виробництва продукції в порівнянні з аналогічним періодом
2017 року на 12,7% - до 884,4 млн грн. Про це повідомили в прес-службі Державного
космічного агентства України (ДКАУ), передає Інтерфакс-Україна. Обсяги реалізації
продукції підприємств галузі зросли на 12,3% - до 892 млн грн. Загальний обсяг валової
продукції за перший квартал цього року склав понад 1,5 млрд грн. Згідно з даними ДКАУ,
обсяги виробництва валової продукції ракетно-космічної галузі в рамках держзамовлення
виросли на 21,2% - до 52,2 млн грн. У загальному обсязі реалізації за звітний період частка
експорту склала 32%, при цьому в загальному обсязі експорту - 84,7% країн Європейського
союзу, США та інші країни. Як повідомили в ДКАУ, завершили перший квартал з прибутком
сім підприємств. Так, чистий прибуток держпідприємства Науково-виробниче об'єднання
Павлоградський хімічний завод склала 33,7 млн грн; науково-виробниче підприємство
Хартрон - 0,6 млн грн; завод Південмаш ім. Макарова - 0,1 млн грн; Дніпровський проектний
інститут - 0,1 млн грн, Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування - 0,1
млн грн. Відзначимо, що до недавнього часу в управлінні ДКАУ знаходилося 26 підприємств
і організацій космічної галузі. Нагадаємо, що за підсумками 2017 року підприємства
ракетно-космічної галузі України збільшили обсяги виробництва продукції в порівнянні з
2016 роком на 26,3% - до 4,6 млрд грн. У держбюджеті 2017 року на фінансування космічної
галузі було передбачено 2,9 млрд грн, що на 14,2% менше, ніж в 2016 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДКА
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Почти вся украинская органическая продукция
продается за рубеж
02.07.2018

Около 98% произведенной в Украине органической продукции
экспортируется за рубеж. Об этом рассказал генеральный директор
компаний "Риттер Био Агро" и "Дедденс Агро" Виктор Щербачук.
"Спрос на органическую продукцию есть. Я начал ее выращивать в 2013 году. Понял,
что малину, клубнику, нут, свеклу реально вырастить и без химии. Мы нарастили
урожайность не ниже, чем на производствах, где употребляют химию. З гектара собирает 5
тонн пшеницы, 7 тонн кукурузы, 2 тонны льна, 5-7 тонн овса", - говорит предприниматель.
По словам Щербачука, органическая продукция за границей стоит приблизительно в пять
раз дороже, чем в Украине. В прошлом году украинский экспорт органических зерновых,
масличных культур и продуктов их переработки за год вырос на 10% в натуральном и на
7% в стоимостном выражении - до 207 тыс. тонн или 42 млн евро.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Производство сельхозпродукции в Украине
подорожало на 13,6 % за год
04.07.2018

Затраты на производство сельскохозяйственной продукции в
Украине в январе-мае 2018 г. выросли на 13,6% в сравнении с аналогичным
периодом 2017 г. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
При этом затраты на производство продукции растительного происхождения за
отчетный период выросли на 12,4%, а животного – на 16,9%. В мае по сравнению с апрелем
затраты на агропроизводство увеличились на 0,8%. В частности, совокупные расходы на
производство растениеводческой продукции в октябре выросли на 0,8%, а животноводческой – на 0,9%. Согласно сообщению, затраты на материально-технические ресурсы
промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за
январь-май текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 14,4%. В мае по сравнению с апрелем расходы на материально-технические ресурсы
промышленного происхождения увеличились на 2,8%. Отметим, среднемесячная
заработная плата в сельском хозяйстве в период январь-май 2018 года составила 6 524 грн,
что на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. НДІ. ОРГАНІЗАЦІЇ. ПОДІЇ. ПРОЕКТИ.

Кому і скільки: Держазнайество відшкодувало
ПДВ агропромхолдингам
19.06.2018

З початку року агрохолдинг “Кернел” отримав з бюджету понад 3
млрд грн відшкодування податку на додану вартість. Про це свідчать дані
Державної казначейської служби.
У січні компанія отримала 931,5 млн грн, у лютому - 674,5 млн грн, у березні - 402,2
млн грн, у квітні - 264,9 млн грн, у травні - 509,9 млн грн, у червні - 219,9 млн грн. Водночас
“Нібулон” з початку року отримав 1 млрд 226 млн грн, ДП “Сантрейд” - 1 млрд 801 млн грн.
У ІІІ кварталі 2018 р. фінансового року компанія "Кернел" отримала 39,1 млн дол. чистого
збитку проти 32,9 млн дол. чистого прибутку за аналогічний період 2017 р. При цьому
фіскали підозрюють, що "Кернел" проводить махінації з податками і "дує" ПДВ. Одним з
бенефіціарів компанії є народний депутат від партії "Відродження", член податкового
комітету ВР Віталій Хомутиннік. Американське видання у своєму дослідженні вказує, що
Хомутиннік є прикладом протиправного поєднання бізнесу та політики в Україні, що в
підсумку продукує корупцію. Однак, НАЗК не вбачає конфлікту інтересів у політика.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
АМКУ назвав бізнес-групу, яка обійшла Герегу та Веревського
із заявками на купівлю агроактивів
24.06.2018

Найчастіше у 2017 р. до АМКУ з аграрними заявами про
купівлю/продаж активів зверталася бізнес-група Кормишкіна Ю. А. – 33%.
Про це повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв.
Так за його даними, статистика аграрних заяв до АМКУ, щодо концентрацій на ринку
вирощування культур за 2017 рік має такий вигляд: 33% аграрних заяв подала бізнес-група
Кормишкіна Ю. А., зайнявши лідируючу позицію. Друге місце розділили народний депутат
України, власник компанії «Епіцентр К» Олександр Герега та група «Кернел», очолювана
Андрієм Веревським, вони надіслали по 21% аграрних заяв. Третє місце посіла компанія
«Волинь-Зерно-Продукт» та "група Хомутинніка" – по 7%. На четвертому місці група
«Росток», яка відправила близько 5% аграрних заяв. На п’ятому місці група «Астарта» та
інші – по 3%. «Ринок, на якому відбулося найбільше концентрації, – це ринок вирощування
культур. Це говорить про те, що реальною метою цієї концентрації є набуття земельного
банку відповідних агропромислових груп. Триває тенденція формування 10-30 українських
агропромислових комплексів, які є гравцями цього ринку», – зазначив Терентьєв під час
засідання круглого столу «Стан конкуренції на сільськогосподарських ринках».
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
Програми підтримки агровиробників і додаткові механізми
залучення інвестицій будемо продовжувати
06.07.2018

Уряд України в рамках політики зростання економіки буде продовжувати практику запровадження механізмів підтримки виробників,
передусім в агросегменті. Про це сказав Прем’єр-міністр України ВГройсман.
Він нагадав, що за рішенням Уряду впроваджено програму компенсації 25-30%
вартості будівництва та реконструкції ферм та молочно-товарних комплексів, а також
програму компенсації 25% вартості сільськогосподарської техніки українського
виробництва. «А якщо це маленький фермер, то компенсуємо 40% вартості техніки», додав Володимир Гройсман. Так само діє програма компенсації вартості посадкового
матеріалу для садівників – незалежно від розміру компаній. «Садіть сади і отримуйте 80%
компенсації вартості посадкового матеріалу», - зазначив Глава Уряду.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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HarvEast продумав «план Б» у разі закриття
Керченської протоки
26.06.2018

Компанія Агроф’южн пройшов аудит
GLOBALG.A.P.
На Північному та Південному тепличних комплексах групи компаній
Агроф’южн проведено ре-сертифікаційні аудити відповідно до вимог
стандарту GlobalG.A.P.
За результатами аудиту обидва комплекси підтвердили здатність безпечно
вирощувати розсаду згідно стандарту GlobalG.A.P. Вся розсада в Агроф’южн відповідає
міжнародним вимогам. Висадка завершилась на початку червня, згідно плану. Томати в
доброму стані й розвиваються нормально.
Читати повністю >>>
За матеріалами Компанії «Agrofusion»

Директор департаменту продажів HarvEast Тетяна Алавердова
прокоментувала ситуацію з можливим закриттям Керченської протоки
Росією, передає Latifundist.com.
«Ми сподіваємося, що закриття Керченської протоки не відбудеться. В іншому
випадку доведеться застосувати "план Б". Якщо не зможемо експортувати через Маріуполь
в Туреччину, то найближчий до нас порт — це Херсон», - підкреслила Тетяна Алавердова. У
компанії висловили надію, що уряду України, Європи та Америки знайдуть важелі
вирішення цієї проблеми. Нагадаємо, що 1 червня ц.р. HarvEast ввів в експлуатацію другу
чергу зрошення, яка забезпечує поливом 740 га землі Мангушський р-ну Донецької обл.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

Швейцарский банк стал совладельцем крупнейшего
производителя подсолнечного масла

ПАТ «Аграрний фонд» сплатив державі 71 млн грн
дивідендів за 2017 рік

20.06.2018

22.06.2018

Швейцарская банковская группа Julius Baer Group Ltd. сконцентрировала 11,23% акций крупнейшего производителя подсолнечного масла –
агрохолдинга Кернел.
Согласно ему, сама Julius Baer приобрела 6,22% акций Кернела (около 5,1 млн акций).
Кроме того, входящая в банковскую группу итальянская компания Kairos Investment
Management купила 5,01% акций (около 4,1 млн акции). Сделка состоялась 8 июня 2018 г.
Kernel - крупнейший производитель и экспортер подсолнечного масла в Украине.
Производит и экспортирует зерновые и предоставляет услуги по хранению сельхозкультур
на элеваторах. В Украине осуществляет дистрибуцию бутилированного масла под
торговыми марками Щедрый Дар, Стожар, Чумак Золота. Акции компании торгуются на
Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером Кернел через Namsen
LTD является Андрей Веревский, который в октябре-декабре 2017 г. увеличил свою долю с
38,1% до 39,5% (32,3 млн акций). Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром
которой выступает сопредседатель депутатской группы Видродження Виталий
Хомутынник, владеет 6,6% акций Кернела. Кернел завершил 2017 финансовый год (июль2016 - июнь-2017) с чистой прибылью в $176,2 млн, что на 21,7% меньше, чем 2016 ФГ. Его
выручка выросла на 9,1% - до $2,2 млрд, EBITDA сократилась на 7,8% - до $319,2 млн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua

Читати повністю >>>

Читайте также: ПАТ «Аграрний фонд» став
переможцем конкурсу «Зірка якості» >>>

За матеріалами ПАТ «Аграрний фонд»
Компания "Нибулон" будет строит судна
и элеваторы в Египте
04.07.2018

ИМК может выплатить $13 млн промежуточных
дивидендов за I пол. 2018 г.
23.06.2018

Совет директоров агрохолдинга ИМК, получив предварительные
результаты деятельности компании в І полугодии 2018 года, рассматривает
возможность выплаты $13 млн промежуточных дивидендов.
Согласно сообщению компании на Варшавской фондовой бирже, окончательное
решение по этому вопросу будет принято после утверждения финотчета аудитором,
который будет обнародован в начале сентября 2018 года. ИМК специализируется на
выращивании зерновых, масличных культур, картофеля и производстве молока в Украине.
Агрохолдинг обрабатывает 133,4 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и Сумской
областях. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных культур.
Агрохолдинг в 2017 году сократил чистую прибыль на 18,5% – до $17,79 млн при росте
выручки на 2% - до $126,76 млн.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Колесниковы намерены выкупить 100%
акций АПК-Инвест
25.06.2018

Борис и Светлана Колесниковы, совместно владеющие более 96%
акций ЧАО «АПК-Инвест» (Донецкая обл.), объявили о принудительном
выкупе (squeeze-out) у миноритариев остальных ценных бумаг.
Соответствующее сообщение обнародовано в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 18 июня 2018 г. Всего ЧАО «АПКИнвест» эмитировало 1 млн 101,621 тыс. акций. Из них 561,827 тыс. принадлежит
Б.Колесникову, и 495,73 тыс. - С.Колесниковой. Согласно сообщению, цена выкупа акций
была установлена на уровне 3 тыс. 222,15 грн за шт. при номинале 100 грн. Таким образом,
миноритарный пакет оценивается в 141 млн 980,818 тыс. грн, а все предприятие почти в
3,55 млрд грн, или $134,8 млн по текущему курсу Национального банка Украины.
Миноритарные акционеры должны уведомить предприятие о принятии предложения в
течение 10 дней с даты получения оферты. Для справки: «АПК-Инвест» (ТМ «М'ясна весна»)
- вертикально интегрированная агропромышленная компания с полным замкнутым
циклом производства охлажденной свинины: от выращивания зерновых и изготовления
комбикормов до производства и реализации мясной продукции. Предприятие в 2017 году
получило чистую прибыль в размере 889,1 млн грн, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее.
Его чистый доход вырос на 37,9% - до 2,664 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Олег Бахматюк рассказал, хочет ли Президент
купить UkrLandFarming
25.06.2018

Владелец
агрохолдинга
UkrLandFarming
Олег
Бахматюк
прокомментировал информацию, о том, что проблемы его компании
возникли из-за того, что Президент «положил глаз» на его бизнес.
«Президент, наоборот, меня всегда поддерживал, когда были какие-то совещания по
Нацбанку, у него было желание сохранить банк. У него сейчас много других забот. Мои
проблемы я буду решать без Президента. Что касается мотивов всех негативных процессов,
то я думаю, дело здесь не в Президенте, а в его окружении», - комментирует Олег Бахматюк.
Владелец UkrLandFarming объяснил дальнейшие действия с суммой долга, что указана в
плане реструктуризации. «Мы планируем покрыть 100% задолженности перед Фондом
гарантирования вкладов и Нацбанком, при том, что реальный наш «кредитный портфель»
гораздо меньше. То есть как владелец банка я предлагаю взять и погасить больший
кредитный портфель. Это предложение более чем нормальное со всех точек зрения
ответственности владельца и его публичности. Пока мы не понимаем, почему это не
воспринимается, но надеемся, что победит логика, а не интересы Нацбанка и ФГВФЛ», указывает Олег Бахматюк. Напомним, что основатель агрохолдинга UkrLandFarming Олег
Бахматюк предлагает привлечь аудиторов из «большой четверки» для решения вопроса
реструктуризации долгов банков.
Читать полностью >>>

26.06.2018

ПАТ «Аграрний фонд» сплатив державі дивіденди в розмірі 71 млн
грн за результатами діяльності підприємства в 2017 році. Про це повідомляє
прес-служба підприємства.
Сума дивідендів в розмірі 71,09 млн грн була нарахована відповідно до наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства від 29.03.2018 №176, згідно з яким
підприємство до 1 липня 2018 року має сплатити державі 75% від чистого прибутку,
отриманого за 2017 рік. Відзначимо, за підсумками 2017 року дохід ПАТ «Аграрний фонд»
склав 4,3 млрд грн, чистий прибуток - 94,8 млн грн. Виконання фінансового плану
підприємства в частині чистого прибутку становить 103,6%. Нагадаємо, що в 2017 році ПАТ
«Аграрний фонд» сплатив дивіденди у розмірі 50% від чистого прибутку за 2016 рік у сумі
24,36 млн грн. За підсумками 2016 року дохід ПАТ «Аграрний фонд» склав 2,1 млрд грн,
прибуток до оподаткування - 410,0 млн грн. Після нарахування резерву сумнівних боргів та
податку на прибуток, чистий прибуток Товариства склав 48,7 млн грн. Виконання
фінансового плану підприємства становить 101%.

Читайте также! ОЛЕГ БАХМАТЮК: Мои проблемы
я буду решать без Президента >>>

Компания "Нибулон" будет передавать опыт на рынок Египта, строить
суда и элеваторы, реконструирующие емкости. Об этом на прессконференции сообщил гендиректор компании Алексей Вадатурский.
“К концу сентября-октября подпишем меморандум о реализации инвестиционного
проекта в Арабской Республике Египет. Будем строить самоходные суда емкостью до 2
тысяч тонн, реконструировать и технически переоснащать емкости элеваторов Египта,
строить мощности для ускорения разгрузки зерна, чтобы суда не простаивали", - рассказал
Вадатурский. Он отметил, что промышленность Египта стремительно развивается, в стране
развивается
судостроение,
увеличивается
количество
населения.
"Нибулон"
присоединиться к решению вопроса продовольственной безопасности. “Для работы на
рынке Египта мы создадим отдельное наше предприятие, которое будет работать на
самоокупаемости, иметь доступ к кредитным ресурсам. Не за счет экономики Украины и
доходов, которые получает компания в Украине", - уточнил гендиректор компании. Среди
преимуществ реализации этого инвестиционного проекта Вадатурский назвал
возможность соединить сельхозпроизводителей Украины с переработчиками в Египте и
получить более высокую цену продукции, устранить компании-посредники и реализовать
сельхозпродукцию непосредственно конечным потребителям в Египте. На страничке
компании в Facebook сообщается, что "Нибулон" планирует инвестировать в
логистическую инфраструктуру Египта и передать свой успешный опыт в сфере
возрождения рек как транспортных артерий страны. Инвестиционный проект также будет
включать возведение флота на судостроительных заводах страны для перевозки зерна по
реке Нил и ее рукавам. "Это долгосрочная инвестиционная программа, которая
предусматривает общий объем инвестиций до 2 млрд дол. США и рассчитана на 7-10 лет.
Первым этапом этого проекта на 2018-2019 годы является инвестирование до 200 млн
долларов. Реализация программы предусматривает также открытие предприятия
компании "Нибулон", которое будет работать на территории Египта и в рамках египетского
законодательства", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2017 году в Каире (Египет)
FAO и "Нибулон" подписали Меморандум о сотрудничестве для улучшения
продовольственной безопасности Египта и эффективности работы египетских компаний,
которые занимаются производством зерновых, их хранением и транспортировкой.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
Суд скасував арешт майна
агрогіганта
05.07.2018

Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення скасувати арешт на
майно агрохолдингу Мрія. Про це свідчить інформація матеріалів двох
судових рішень, повідомляє профільний портал Latifundist.
Так, 4 квітня адвокат в інтересах IFC звернувся до судді з клопотанням про скасування арешту, накладеного на нежитлові будівлі та споруди допоміжного виробництва для
елеватора, елеватор потужністю 41 тис. Т (четверта черга), елеватор потужністю 10,75 тис.
т (третя черга), елеватор потужністю 31,95 тис. т (друга черга), елеватор потужністю 21,3
тис. т (перша черга), які належать Мрії. Також, арешт зняли з рухомого і нерухомого майна
Блек Байрон Холдінгс, розташованого в місті Хорост Тернопільській області. "Потреба в
подальшому застосуванні арешту відпала, оскільки: майно, на яке накладено арешт,
знаходиться в іпотеці в IFC та є забезпеченням виконання реальних зобов'язань. Крім того,
майно передано в іпотеку до накладення арешту, а арешт перешкоджає реалізації права
іпотекодержателя на звернення стягнення на предмет іпотеки", - йдеться в матеріалах
судового рішення. Крім того, як йдеться в рішенні суду, IFC не має відношення до
злочинних дій підозрюваного або інших осіб, і не є особою, щодо якої здійснюється
кримінальне провадження. У квітні поточного року АМКУ надав дозвіл IFC на придбання 3
елеваторів агрохолдингу Мрія. Мрія - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг,
заснований в 1992 році Іваном Гутою. На сьогодні його земельний банк становить 165 тис.
га. Потужності елеваторів і зерносховищ агрохолдингу оцінюються в 380 тис. тонн. У серпні
2014 року агрохолдинг Мрія допустив технічний дефолт. У лютому 2015 року контроль над
активами компанії перейшов до кредиторам, які призначили новим генеральним
директором Саймона Чернявського. До кінця 2015 р. борг перед кредиторами склав $1,1
млрд.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

По материалам latifundist.com
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Крупнейший производитель сахара увеличивает
площади под орошеним

Мировое производство зерна будет минимальным
за последние три сезона
08.07.2018

Компания "Полтавазернопродукт", входящая в состав агрохолдинга
"Астарта", расширяет посевные площади под орошением. Об этом сообщает
служба новостей портала delo.ua
Сегодня площади орошаемых земель составляют более 600 га, из которых 500 га под кукурузой, 130 га - под сахарной свеклой. Кукурузу компания орошает с помощью
дождевальных машин, а свекла - капельным орошением. Сейчас "Полтавазернопродукт"
проводит запуск еще одной дождевальной машины на полях кукурузы, которую изготовил
по заказу завод "Фрегат", и планирует расширить поливные площади под сахарной свеклой
за счет других поливных механизмов, которые вскоре получит. Как сообщало Delo.UA,
благодаря капельному орошению компания намерена увеличить среднюю урожайность
сахарной свеклы до показателя в 85 тонн с га, а в перспективе и до 100 тонн с га. Таком
образом "Астарта" намерена наращивать объемы свеклы, не увеличивая площади под этой
культурой. В планах наладить работу систем орошения на площади в 2,5 тыс. га. Отметим,
что сахарная свекла занимает порядка 20% обрабатываемых площадей в кластере
"Полтавазернопродукт". Напомним, компания Астарта открыла три мощных элеватора в
Полтавской области, которые будут принимать зерно уже нового урожая. Инвестиции в
строительство элеваторов составляли около 32 миллионов евро. Агрохолдинг "Астарта"
владеет 9 сахарными заводами, которые могут перерабатывать порядка 43 тыс. тонн
сахарной свеклы в сутки. На сахарный бизнес приходится порядка половины от
консолидированной выручки холдинга. Отметим, что компания сократила производство
сахара практически на четверть из-за снижения объема потребления на внутреннем рынке.
Освободившиеся площади, в связи с уменьшением посевов сахарной свеклы, были
использованы для выращивания зерновых и масличных культур. Агрохолдинг "Астарта"
объединяет 5 региональных подразделений: ООО "Полтавазернопродукт", ООО "Агрофирма
им. Довженко", ООО "Добробут" (все - Полтавская область), ООО "Хмельницкое" (Винницкая
область) и ООО "Волочиск-Агро" (Хмельницкая область). Основной деятельностью
холдинга является производство сахара, а также выращивание и реализация зерновых и
масличных культур, производство мяса и молока.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 РОСЛИННИЦТВО
 ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала
30 тыс. тонн зерновых
04.07.2018

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и
по состоянию на 4 июля экспортировала 30 тыс. тонн зерновых. Об этом
сообщает портал allretail.ua
Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия в cреду, к
настоящему времени экспортировано около 5 тыс. тонн пшеницы, 6 тыс. тонн ячменя, 19
тыс. тонн кукурузы. Кроме того, на указанную дату экспортировано 0,1 тыс. тонн муки. Как
сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, Украина в 2017/2018 МГ (МГ, июльиюнь), по предварительным данным, экспортировала 39,4 млн тонн зерновых.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Итоги маркетингового года: топ-10 крупнейших
экспортеров зерна из Украины
04.07.2018

На прошлой неделе завершился 2017/2018 зерновой маркетинговый
год (МГ, июль 2017- июнь 2018). По данным Мингаропрода, Украина продала
на внешние рынки 39,4 млн тонн зерновых.
Напомним, что за предыдущий 2016-2017 МГ было продано чуть более 44 млн тонн
зерна. Больше всего традиционно экспортировано кукурузы и пшеницы. Крупнейшими
экспортерами зерновых в ушедшем году были компании "Кернел" Андрея Веревского и
"Нибулон" Алексея Вадатурского. На третьем месте по объему экспорта зерна - китайская
государственная корпорация COFCO. В топ-5 также вошли транснациональные гиганты
ADM и Bunge. По факту пятерка лидеров существенно изменилась по сравнению с
предыдущим маркетинговым годом. В 2016-2017 МГ возглавлял рейтинг экспортеров
"Нибулон". Далее шли - "Кернел", "Каргилл", "Государственная продовольственно-зерновая
компания Украины" (ГПЗКУ) и "Луи Дрейфус Украина". Наилучшую динамику за год
продемонстрировала китайская корпорация COFCO. Напомним, в апреле 2016 г. дочерняя
структура "COFCO Agri в Украине" запустила зерновой терминал на 100 тыс. тонн в
Николаевском морпорту. Объем инвестиций составил $70 млн. География экспорта за год
особо не изменилась - основными покупателями нашего зерна являются страны Азии,
Ближнего Востока и Северной Африки. По поставкам ячменя традиционно лидирует
Саудовская Аравия, где эта культура составляет основу рациона местных верблюдов.
Рейтинг крупнейший экспортеров зерновых в 2017-2018 МГ: "Кернел" - 10%; "Нибулон" –
9,8%; COFCO - 9,2%; ADM - 6,4%; Bunge– 6,3%; ГПЗКУ - 5%; Glencore - 4,8%; Cargill – 4,5%;
Olam - 1,4%; Soufflet - 1,3%
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Жнива-2018: Аграрії Миколаївщини та Одещини зібрали
по першому мільйону тонн ранніх зернових
04.07.2018

Станом на 4 липня аграрії 19 областей України, де тривають жнива, вже
зібрали 4,7 млн тонн зерна нового врожаю з 1,6 млн га при врожайності 29,3
ц/га. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Зокрема, Миколаївська область зібрала 1 млн тонн ранніх зернових з 359,1 тис. га, а
Одеська область зібрала 1,3 млн тонн з 348,4 тис. га. У розрізі культур зібрано: озимої
пшениці – 2,58 млн тонн з 883,3 тис. га при врожайності 29,2 ц/га; ярої пшениці – 2,2 тис.
тонн з 0,8 тис. га при врожайності 28,2 ц/га; озимого ячменю - 1,9 млн тонн з 578 тис. га при
врожайності 32,6 ц/га; ярого ячменю – 70,3 тис. тонн з 36,9 тис. га при врожайності 19,1
ц/га; гороху – 124,4 тис. тонн з 92 тис. га при врожайності 13,5 ц/га. Крім того, у 17 областях
триває збирання озимого ріпаку, який обмолочено на площі 251 тис. га (25% до прогнозу)
при врожайності 20,2 ц/га і намолочено 505 тис. тонн. Нагадаємо, що за даними регіонів
сільськогосподарські культури під урожай 2018 року посіяні на площі понад 26 млн га.
Зерновий клин становить 14,6 млн га, в тому числі: озимих зернових збереглося 7,3 млн га;
ярі зернові і зернобобові культури посіяні на площі 7,3 млн га, з них: кукурудза на зерно
посіяна на площі 4,6 млн га; гречка – на площі 104,6 тис. га; просо – на площі 44,5 тис. га.
Крім того, соняшнику посіяно 5,8 млн га, сої – 1,8 млн га, цукрових буряків – 282 тис. га.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики
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Международный совет по зерну (IGC) снизил прогноз мирового
производства зерна в 2018/19 сезоне на фоне неблагоприятных погодных
условий в России и ЕС, информирует УкрАгроКонсалт.
В своем июльском отчете эксперты IGC озвучили оценку производства на
минимальном за последние три сезона уровне – 2077 млн тонн ( -12 млн тонн по сравнению
с предыдущей оценкой). Несмотря на сокращение производства, мировое потребление
зерна (2131 млн тонн; -5 млн тонн по сравнению с предыдущим прогнозом) оценивается на
рекордном уровне, что будет отмечаться третий сезон подряд. Наибольшее сокращение
мирового производства наблюдалось по пшенице за счет снижения урожая в России, Китае,
Индии и ЕС. Так, по прогнозам экспертов, Россия соберет на 16,5% меньше пшеницы по
сравнению с прошлым годом. Несмотря на рост мировой площади сева под ячменем в
2018/19 сезоне, эксперты Международного совета по зерну прогнозируют снижение
мирового урожая ячменя до 144,9 млн тонн с 145,5 млн тонн в прошлом сезоне на фоне
снижения средней урожайности. В частности, эксперты прогнозируют снижение урожая
данной культуры в странах Причерноморья. В России урожай ожидается на уровне 18,1 млн
тонн (-1,03% за год), в Украине - 7 млн тонн (-19,5%), в Казахстане – 3 млн тонн (-9,7%).
Увеличение урожая прогнозируется для ЕС, Австралии и Канады.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
 ЕЛЕВАТОРИ (ХПП) & ТЕРМІНАЛИ (РІЧКОВІ, МОРСЬКІ)

На элеваторах Alebor Group приняли
зерно урожая 2018 г.
26.06.2018

Группа компаний Alebor Group начала прием зерна нового урожая на
всех трех хлебоприемных предприятиях. Об этом сообщила пресс-служба
компании, передает elevatorist.com
По состоянию на 21 июня принято 14 т рапса и 300 т озимого ячменя. «Приняты
первые машины рапса и ячменя. Этот сезон мы начали в новом здании лаборатории, где
созданы наилучшие условия для быстрой, точной и комфортной работы», - рассказала
заведующая лабораторией «Христиновского ХПП» Ирина Цуркан. В компании напомнили,
что планировали ввести в эксплуатацию новую лабораторию в Христиновке до начала
уборочных работ. «Задуманное удалось воплотить, несмотря даже на более раннее начало
сезона: из-за жары озимые зерновые и масличные культуры созрели на две недели
быстрее, чем в прошлом году»,- уточняется в сообщении. Своевременное выполнение
широкой инвестиционной программы на всех ХПП позволило, в частности, начать работы
на «Христиновском» и «Вороновицком ХПП» по концепции «сухой порт»: прием и доработка
зерна объемом 7 тыс. т в сутки, а отгрузки за это же время - 4 тыс. т.
Читать полностью >>>
По материалам elevatorist.com
Джулинский элеватор начал приемку
зерна нового урожая
03.07.2018

Джулинский элеватор, входящий в ГК Агропросперис, начал прием
зерна нового урожая. Об этом сообщается на странице предприятия в
Facebook, передает портал elevatorist.com
«Новый сезон стартовал! Рады приветствовать на своем предприятии наших
поклажедателей и первые тонны зерна! Хороших урожаев и плодотворного
сотрудничества!», - говорится в сообщении. Элеватор также представил цены на зерно
нового сезона: рапс - 11 650 грн/т; пшеница 2 кл. - 5050 грн/т; пшеница 3 кл. - 4950 грн/т;
пшеница 6 кл. - 4690 грн/т.
Читать полностью >>>
По материалам elevatorist.com
Элеватор ТАС АГРО начал прием
ранних зерновых
05.07.2018

Маловисковский элеватор, принадлежащий компании «ТАС
АГРО», уже начал кампанию по приему ранних зерновых. Об этом
сообщается на странице компании в Facebook.
В этом году сбор стартовал почти на 20 дней раньше, чем было запланировано. Еще
23 июня из предприятий Новоархангельского кластера (Кировоградская область)
поступили первые поставки ячменя.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Прокуратура хоче повернути у державну
власність «хлібний» об'єкт
05.07.2018

Прокуратурою вживаються заходи до повернення майнового
комплексу загальною площею понад 18 тис. квадратних метрів, що входив до
складу ДАК «Хліб України» у державну власність.
У ході реалізації представницьких повноважень, визначених ст. 23 Закону України
«Про прокуратуру», встановлено факт неправомірного вибуття майнового комплексу
загальною площею понад 18 тис. квадратних метрів, що знаходиться в смт. Новоайдар
Луганської області та входив до складу ДАК «Хліб України», з державної у приватну
власність. Установлено, що одне з приватних товариств у 2015 р. звернулося до
реєстраційної служби Ніжинського міськрайонного управління юстиції із заявою про
реєстрацію права власності на майновий комплекс державного підприємства, що
знаходилося в Луганській області. На підтвердження своїх вимог приватною структурою
надано рішення Київського районного суду м. Донецька 2014 р. про визнання за ним права
власності на вказане державне майно. У зв’язку з відмовою держреєстратора внести
відповідний запис до реєстру, товариство звернулося з позовом до місцевого суду,
рішенням якого від 10.03.2015 зобов’язано реєстраційну службу Ніжинського міськрайонного управління юстиції Головного управління юстиції у Чернігівській області здійснити
реєстрацію права власності на згадане державне майно за товариством. Проте, як
встановлено, надане рішення Київського районного суду м. Донецька, датоване 2014 роком,
було сфальсифіковано. За таких обставин регіональною прокуратурою подано заяву про
перегляд рішення міськрайонного суду від 10.03.2015 у вказаній справі за нововиявленими
обставинами. Надавши належну оцінку доводам прокурора, суд 03.07.2018 заяву про
перегляд рішення від 10.03.2015 задовольнив, вказане рішення скасував та відмовив у
задоволенні позову приватного товариства. Подальша робота з цих питань триває.
Читати повністю >>>
За матеріалами bilahata.net
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 ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ & ГРИБІВ

 БАШТАНИ (РИНОК КАВУНІВ, РИНОК ДИНЬ)

Фермери відмовляються вирощувати баштанні
через збитковість

Фермери подвоїли виробництво броколі
через активний попит
02.07.2018

Здебільшого її вирощують в професійних господарствах на
замовлення переробників та торговельних мереж. Це стосується, наприклад,
цвітної капусти та броколі, пише agroday.com.ua.
За останні 10 років збір цих видів капусти зріс в 1,7 рази. Тільки за минулі три роки
обсяги вирощування додали 15%. Особливо активний приріст демонструють професійні
господарства. Там за вказаний період виробництво подвоїлося - з 900 т у 2007 р. до 2500 т
торік. Це зумовлено зростанням споживання цвітної капусти та броколі серед населення.
Причому сегмент показуватиме приріст і далі, в тому числі, збільшуватиметься пропозиція
замороженої капусти. Не відстає від броколі і «пекінка», завойовуючи все більше полів. При
цьому фермери більше вкладають не тільки в її вирощування, але і в доробку та зберігання.
Вміння правильно зберігати цю продукцію є одним з найважливіших технологічних
моментів у виробництві пекінської капусти, оскільки на відміну від звичайної білоголової,
«пекінку» потрібно закладати у сховища с регульованим газовим середовищем.
Виробництво пекінської капусти стимулює попит на зовнішніх ринках. Тільки за останні
два сезони експорт цього овоча подвоївся, склавши 1500 т.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com

03.07.2018

Згідно даних спільного дослідження FАО і ЄБРР «Поліпшення доступу
українського агробізнесу до експортних ринків», баштанні є культурою з
найбільш негативною динамікою з усього плодоовочевого ринку України.
На думку фахівців, перш за все така ситуація зумовлена тим, що сегмент
вирощування кавунів та динь потрапив до розряду ризикованого землеробства, оскільки
отримання якісного врожаю баштанних вимагає додаткових інвестицій, перш за все, на
систему зрощення. «Враховуючи проблеми зі збутом, які спостерігаються в країні останні
три роки, більшість з виробників не готові вкладати додаткові кошти в ці культури, а
скоріш просто відмовляються від вирощування баштанних», - йдеться у повідомленні. Як
результат, більшість площ під баштанними так і залишаються без зрошення, що в умовах
посушливої та спекотної погоди, яка останніми роками спостерігається в Україні у другій
половині літа, спричиняє досить суттєву шкоду якості врожаю, негативно упливає на
обсяги виробництва и в решті решт робить виробництво баштанних збитковим.
Читати повністю >>>
За матеріалами superagronom.com
 КІСТОЧКОВІ ФРУКТИ (СЛИВИ, ВИШНІ, ЧЕРЕШНІ, АБРИКОСИ, ПЕРСИКИ, КИЗИЛ)

В Запорожской области будут выращивать
больше черешни

Украина за январь-май 2018 г. увеличила
экспорт картофеля в 2,9 раза
03.07.2018

Украина за январь-май 2018 г. экспортировала 6,61 тыс. т картофеля
на сумму $1,19 млн, что на 4,27 тыс. т ($0,77 млн) больше аналогичного
периода 2017 г. Об этом свидетельствуют данные ГФС.
Основными импортерами за этот период были: Молдова - 5,93 тыс. т (на $1,07 млн);
Грузия - 0,29 тыс. т (на $0,052 млн); Беларусь - 0,27 тыс. т (на $0,048 млн). При этом,
основными импортерами украинского картофеля в январе-мае 2017 г. являлись Беларусь
(на $311 тыс.), Молдова (на $61 тыс.) и Азербайджан (на $18 тыс). Экспорт в эти страны
составил 1 733 т, 339,78 т и 100,41 т картофеля соответственно. Напомним, что в 2019 г. 2
производителя картофеля - «Овощная группа» и «Аделаида» - планируют построить заводы
по производству картофеля фри.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 ВИРОЩУВАННЯ ТРАВ
 СТОЛОВА ЗЕЛЕНЬ

Спрос на салаты увеличится
на 20%
21.06.2018

На данный момент кроме айсберга, компания с испанскими
инвестициями «Фино Верде», в этом году запустили в работу переработку
батавию. Об этом сообщает портал allretail.ua
Генеральный директор АВМ Holding, совладелец компании «Фино Верде» Хосе Луис
Абеянеда Мартинез рассказал, что прогнозируется рост спроса в Украине на салат на
уровне 20%. «Именно поэтому мы хотим открыть вторую линию по переработке салатов. А
через 5 лет планируются дополнительные инвестиции на уровне 1-1,5 млн евро в
производство», - добавил он. Совладелец компании «Фино Верде» также отметил, что в
зависимости от потребностей и реакции рынка, через 10 лет инвестиции в производство
составят уже 3 млн евро. В таком случае окупаемость ожидается от 8 до 12 лет. Нужно
отметить, что компания «Фино Верде» наладила процесс выращивания и переработки
нового вида салата - батавия, специально для нового бургера «Маэстро Классик» для
компании McDonald's Украина.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 САДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО & ВИНОГРАДСТВО
 РИНОК ЯГІД (МАЛИНА, ОЖИНА, ПОЛУНИЦЯ, ЧОРНИЦЯ)

Агрокомплекс «Вінниччина» має намір виготовляти
картонну тару для експорту яблук
04.07.2018

ТОВ «Агрокомплекс «Вінниччина», яке спеціалізується на вирощуванні
яблук, планує придбати й установити новітнє обладнання для виготовлення
картонної тари, в якій продукцію експортують до країн ЄС.
Господарство активно експортує яблука. Зокрема, у 2017 р. фрукти постачали до
Швеції, Австрії, Нідерландів, ОАЕ, Білорусі. Особливий попит мали яблука сортів Гренні
Сміт, Гала Ред Лум, Фуджі Фубракс, Джонагоред та Голден Рейндерс. Загалом на експорт
пішло понад 60% вирощеного на підприємстві десертного яблука. ТОВ «Агрокомплекс
«Вінниччина» створено 2011 р. Загальна площа угідь – 180 га. Господарство має
холодильник ємністю 5 тис. тонн і сортувальну лінію, здатну протягом робочої зміни
розфасувати 40 тонн яблук.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
Компанія «Золотоніські сади» розширять площу
під садами і солодкою кукурудзою

Рынок ягод в Украине оценивается в $300 млн –
аналитика Pro-Consulting

05.07.2018

05.06.2018

Одной из областей для организации рентабельного бизнеса в Украине
в настоящее время является выращивание ягод. Емкость рынка ягод
оценивается в 200 млн тонн, что составляет в денежном выражении около
$300 млн.
В последние годы ягодный рынок не отличался стабильностью. Он переживал
последствия сокращения внутреннего спроса в результате падения уровня жизни населения, подорожания себестоимости производства ягодной продукции из-за девальвации
гривны, потери части территорий страны вместе с агрохозяйствами и рынками сбыта.
«Улучшение ситуации на рынке ягод связано прежде всего с повышением внутреннего
спроса на эту продукцию. Покупательная способность украинцев постепенно восстанавливается, и все больше жителей нашей страны хотят употреблять натуральную витаминную
продукцию. Здесь мы следуем в мировом тренде моды на здоровый образ жизни и
качественное питание. Благодаря ему, потребление ягод и продуктов с их добавлением
непрерывно растет, а значит украинский и международный рынки будут требовать их все
больше», - считают эксперты. Так как украинцы все еще едят ягод в 3-4 раза меньше, чем
жители соседних европейских стран, то и потенциал расширения рынка в нашей стране
значительный. Если не будет форс-мажора, то ягодных производителей ожидает
продолжительный период развития на растущем рынке. Свою продукцию они смогут
продавать не только в свежем виде, но и замораживать на период межсезонья, а также
отправлять для последующей переработки на пищевые и косметические предприятия. «Не
стоит забывать и о том, что Украина имеет все возможности для наращивания экспорта
ягод. Развивать это направление нам помогут такие преимущества, как близость к емкому
рынку Евросоюза и конкурентные цены. Согласно докладу международных экспертов,
сделанному на конгрессе Global Berry, уже к 2020 году наша страна будет поставлять на
мировой рынок до 40 тыс. т культивируемых ягод, а вместе с дикоросами этот показатель
достигнет 57 тыс. т», - отмечают в компании. Для осуществления данного прогноза
необходимо совершенствовать как непосредственное выращивание ягод, так и развивать
инфраструктуру по их последующей обработке и логистике. С этой задачей лучше смогут
справиться производственные комплексы изначально спроектированные и построенные с
учетом всех современных требований рынка, считают эксперты.
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua
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По данным Департамента АПР Запорожской ОГА, под черешневыми
садами в области занято 2,5 тыс. га площадей, а это 25% площадей под
соответствующими садами в Украине.
В этом году здесь планируют дополнительно заложить 54 га черешневых садов.
Запорожская обл. по черешневым садам занимает 1 место в Украине, 2 - Днепропетровская,
3 - Херсонская. В области крупнейшими производителями черешни являются хозяйства
Мелитопольского, Акимовского, Михайловского и Приазовского районов. Сообщается, что
основу районированного ассортимента в области составляют 44 сорта черешни, созданные
трудом наших ученых Мелитопольской опытной станции садоводства им. М.Ф. Сидоренко.
Учеными создано более 110 сортов плодовых культур, из которых 44 уже внесены в Реестр
сортов растений, пригодных для распространения в Украине. Всеобщее признание
получили такие сорта как «Валерий Чкалов», «Мелитопольская ранняя», «Мелитопольская
черная», «Талисман», «Крупноплодная» и другие. По словам директора департамента
Андрея Полякова, область имеет значительный природно-экономический потенциал для
развития промышленного садоводства. В условиях полного использования такого фактора
высокой экономической эффективности садоводства как углубление зональной
специализации можно успешно выращивать все без исключения плодовые и ягодные
культуры умеренного климата.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

ТОВ «Золотоніські сади» (Черкаська обл.), яке спеціалізується на
садівництві, цього року збільшить площу садів до 102 га. Нині під садом
яблуні господарство має 97 га на крапельному зрошенні.
Крім цього, компанія подвоїть площу під солодкою кукурудзою – до 30 га. Цю овочеву культуру вона почала вирощувати минулого року на 15 га, щоб забезпечити сезонний
персонал роботою протягом цілого літа. Компанія «Золотоніські сади» вирощує яблуню,
суницю, лохину, солодку кукурудзу. Десертні яблука реалізують під ТМ «Садова родина».
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ТВАРИННИЦТВО
 ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА (КОРОВИ. ЯКИ)
 М’ЯСНЕ СКОТАРСТВО. МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО

І не pig’нули: виробник свинини за 2 роки знизив
використання антибіотиків на 60%
25.06.2018

ООО «Молочные реки» реконструируют
ферму на 400 коров
23.06.2018

ООО «Молочные реки», которые третьего июля будут принимать
гостей Национального Дня фермы, реконструируют ферму на 400 коров в
селе Пониковица и перейдут с привязного на беспривязное содержание.
«Реконструкцию планируем начать в следующем году. Сейчас готовим план-проект.
Оформляем необходимую документацию, - подчеркивает руководитель ООО «Молочные
реки» Тарас Бакай. - Наша стратегия на ближайшие годы - это наращивание дойного стада
и увеличения объемов производства. Ведь нужно всегда развивать и совершенствовать
бизнес». Беспривязный способ - самый распространенный способ содержания скота в США
и Европе. В США так удерживают 85% крупного рогатого скота. Специалисты считают, что
беспривязное содержание уменьшает трудозатраты, повышает потенциал продуктивности
животных благодаря тому, что их селят в максимально естественные условия. Сегодня в
европейских странах беспривязное содержание КРС на подстилке является обязательным
условием, чтобы получить сертификат экологически чистой продукции.
Читать полностью >>>
По материалам milkua.info
Збільшення експортного мита на живець ВРХ
не врятує галузь - тваринники
25.06.2018

Збільшення експортного мита на живець ВРХ до 20%, яке ініціюють
народні депутати, не зможе врятувати скотарську галузь України від
скорочення поголів’я. Про це пише kurkul.com
Натомість, навпаки, потрібно розвивати внутрішнє м’ясопереробне виробництво і
налагоджувати експорт продукції переробки яловичини. Таку думку висловили у Асоціації
тваринників України. Законопроект передбачає збільшення експортного мита з 10 до 20%
на живу ВРХ. Так, на сьогоднішній день український живець ВРХ користується попитом на
зовнішніх ринках. Що ж стосується внутрішнього ринку, то в Україні на сьогоднішній день
спостерігається низька культура споживання яловичини. Тому, саме розвиток експорту є
важливим аспектом для стимулювання нарощення внутрішнього поголів’я ВРХ. У зв’язку із
цим АТУ категорично заперечує доцільність підвищення експортного мита та нарікають на
надто високий податок на експорт своєї продукції. «Ми вважаємо, що найважливішим на
сьогодні паралельно із розвитком м’ясного скотарства є також розвиток м’ясопереробної
галузі, орієнтованої саме на специфіку експортних ринків, та відкриття експортних ринків
продукції переробки (ковбас, шинки тощо)», - ідеться в повідомленні. Кількість м’ясопереробних підприємств, на яких виробляється продукція із доданою вартістю, є достатньою
лише на задоволення потреб внутрішнього ринку. А щоб виходити на зовнішні ринки, то це
питання вимагає більш комплексного підходу: потрібно вивчати споживчі смаки
потенційних імпортерів, і саме під них вже підлаштовувати виробництво.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com
IFC підтримає трансформацію молочного
скотарства в Україні
25.06.2018

Голова IFC в Україні, Білорусі та Молдові Джейсон Пелмар взяв
участь в круглому столі «Потенціал для фінансування молочних
господарств та страхові рішення для майбутнього розвитку бізнесу».
«Сьогодні сільськогосподарські інвестиції займають третину загального портфелю
інвестицій IFC в Україні», - констатував він. При цьому Джейсон Пелмар зауважив, що
Україна має потенціал, щоб стати дешевим виробником високоякісного молока, і IFC
спрямовує свою енергію в цьому напрямку. «У березні 2018 року IFC розпочала програму,
яка допоможе модернізувати молочний сектор України та збільшити експорт молочної
продукції. Програма націлена підтримувати розвиток молочних кооперативів та
допомагати фермерам запроваджувати сталі та екологічні методи виробництва
сільгосппродукції, що будуть відповідати міжнародним вимогам», - говорить Джейсон
Пелмар. За його словами, питання ефективних механізмів фінансування та страхування
молочної галузі вирішує Проект IFC «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та
Центральній Азії», який запроваджує ініціативу щодо створення новітніх страхових рішень,
які зможуть збільшити доступ до фінансування молочних господарств в Україні. «Україна
має потенціал стати виробником високоякісного молока при низькій собівартості
виробництва. Наші нові консультативні програми допоможуть залучити в сектор
відповідну експертизу, вміння та технології, і, як наслідок, сприяти приватним інвестиціям,
реалізувати потенціал сектору та допоможе країні стати глобальним гравцем у
виробництві молочної продукції. IFC високо цінує присутність та підтримку Міністерства
аграрної політики та продовольства України, а також щиро вітає сьогодні Асоціацію
виробників молока України», - зазначив голова регіонального офісу IFC в Україні, Білорусі
та Молдові Джейсон Пелмар.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
 СВИНАРСТВО

Компанія «Субекон» збудує комплекс
на 1,2 тис. свиноматок
25.06.2015

ТОВ «Субекон» планує збудувати комплекс на 1,2 тис. голів
свиноматок у Сутисках Тиврівського району на Вінничині. Про це
повідомляє прес-служба Вінницької обладміністрації.
В ОДА зазначили, що підприємство займається вирощуванням товарних свиней в
закритому циклі з березня 2014 р. на базі реконструйованого колгоспу. Свою діяльність
ТОВ розпочало із 50 свиноматок. Зараз на підприємстві утримується 420 свиноматок в
перерахунку 10 тис. голів товарних свиней на рік, що становить близько 800 тонн м’ясної
продукції. Реалізація свиней проводиться в живій вазі великим м’ясопереробним
підприємствам Вінниччини. «Враховуючи досвід виробництва свинини, керівництво
підприємства активно працює над реалізацією нового проекту будівництва ще одного
свинокомплексу на території Вінницької області в розрахунку на 1,2 тис. голів свиноматок,
що надаватиме змогу отримувати 30 тис. свиней на рік та забезпечити створення понад 100
робочих місць для населення», - йдеться у повідомленні. Також «Субекон» планує відкрити
товарно-молочну ферму на 100 дійних корів, щоб забезпечити село Сутиски якісними
молочним продуктами. Нагадаємо, станом на початок літа в Україні зафіксували більшу
чисельність свиней, ніж місяцем раніше. Так, згідно даних Держстатистики кількість
свиней піднялася вище позначки 6,3 млн голів.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
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Свинарській компанії «Ґудвеллі Україна» (раніше - «Даноша») за два
роки вдалося знизити використання антибіотиків на 60%. Про це розповів
Віктор Робейко, керівник виробництв.
При цьому він зазначає, що 100% відмова від антибіотиків неможлива, адже у разі
хвороби тварин таки доводиться лікувати. «Але можна відмовитися від додавання цих
препаратів у воду, корми тощо», - говорить фахівець. Аби використовувати менше
антибіотиків, треба приділити велику увагу дотриманню біобезпеки. Ці принципи дієві не
тільки для боротьби з АЧС, але й перешкоджають доступу на виробництво інших патогенів.
Крім того, важливо потурбуватися про добробут тварин; контролювати якість води,
періодично очищувати та проводити дезінфекцію трубопроводів; збалансовувати раціон
тварин відповідно до їх віку; контролювати якість дезінфекції. Ще серед дієвих заходів
Робейко назвав відміну деякого профілактичного застосування антибіотиків. Загалом,
констатує він, підходи до використання антибіотиків на свинофермах залежать від рівня
свідомості, відповідальності кожного окремого виробника. Але українському свинарству
пора тяжіти до цивілізованого виробництва, адже на часі - імплементація європейських
норм в тваринництві. Тенденція скорочення використання антибіотиків у промисловому
тваринництві набирає обертів по всьому світу. У Європі це питання регулюється на
законодавчому рівні, і щороку вимоги все жорсткіші. Приводом для цього слугує зростання
резистентності до антибіотиків у людей і тварин. До слова, свиней без антибіотиків в
Україні навчилися вирощувати в «АгроПлюс 2006». Свого часу це підприємство заснував в
Україні австрійський маркетолог Томас Брунер. Така свинина дорожча за звичайну, але на
неї теж є попит. Наприклад, з неї виготовляють вітчизняне прошуто.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroday.com.ua
 ПТАХІВНИЦТВО

Печерський суд відпустив власника
«Гаврилівських курчат»
19.06.2018

Печерський райсуд відпустив під заставу затриманих за підозрою в
забрудненні навколишнього середовища в Київській обл. співвласника
ТОВ «Комплекс «Агромарс» Євгена Сігала і директора філії компанії Івана
Зозулю.
Згідно з інформацією прес-служби юридичної компанії Equity, команда адвокатів
якої захищає права підозрюваних в суді, було оскаржене рішення Печерського райсуду
Києва і в результаті судового розгляду Апеляційним судом Києва розмір застави (як
альтернативного запобіжного заходу) був знижений до 5 млн грн для кожного
підозрюваного. «Необхідні суми були внесені на депозитарний рахунок суду і власники
агрохолдингу Марина та Євген Сігал, а також директор філії Іван Зозуля були звільнені під
заставу і зараз вже знаходяться зі своїми сім’ями», – повідомили в прес-службі юридичної
компанії. Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва раніше відпустив під заставу в
90 млн грн одного з власників ТОВ «Комплекс «Агромарс» Марину Сігал. Раніше суд обрав
Євгену і Марині Сігал запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з
альтернативою внесення застави в розмірі 80 млн грн і 90 млн грн відповідно. Крім того,
суд обрав директору структурного підрозділу Івану Зозулі такий самий запобіжний захід з
альтернативою внесення застави в розмірі 84 млн грн. ГПУ і Національна поліція
затримали керівників і бенефіціарів ТОВ «Комплекс «Агромарс» в рамках справи про
заподіяння екологічної шкоди на загальну суму 253 млн грн. У рамках справи 6 червня в
Київській області було проведено 14 санкціонованих судом обшуків в приміщеннях
«Агромарса». У лютому 2018 року Державна служба України з питань безпеки харчових
продуктів і захисту споживачів виявила велике звалище трупів загиблих птахів, що
утворилося поблизу філії «Гаврилівський птахівничий комплекс» «Агромарс». Головне
виробництво знаходиться в Гаврилівці (Вишгородський р-н Київської обл.). Структура ТОВ
«Комплекс «Агромарс» також включає: Броварську і Кагарлицьку філії, «Бориспільський
експериментальний комбікормовий завод», «Київський комбікормовий завод»,
«Кагарлицький елеватор» і «Курганський бройлер». «Комплекс Агромарс» в 2016 році
збільшив чистий прибуток на 6,7% – до 86,63 млн грн, скоротивши виручку на 15,3% – до 2
млрд 287,22 млн грн. Згідно держреєстру, власниками ТОВ «Комплекс Агромарс» є Євген і
Марина Сігал в частках 49,994% на 50,006%.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
ЄБРР почав розслідувати скарги селян
на "Нашу Рябу" Юрія Косюка
26.06.2018

Мешканці Вінниччини звернулися до Європейського Банку
Реконструкції та Розвитку зі скаргою на ПАТ “Миронівський Хлібопродукт”.
Це підприємство належить Юрію Косюку - раднику Петра Порошенка.
В ЄБРР уже розпочали розслідування, йдеться у матеріалі Данила Мокрика для
програми “Наші Гроші з Денисом Бігусом” (BIHUS.Info). Свою скаргу мешканці сіл Клебань,
Оляниця і Заозерне надіслали саме до Європейського банку, бо ЄБРР уже давно співпрацює
з “Миронівським Хлібопродуктом” і кредитує підприємство Юрія Косюка. В скарзі йдеться
насамперед про птахофабрики, де вирощують курей (так звані “бригади”). При цьому
нарікання - дуже різноманітні: від неприємного запаху аж до руйнування будинків.
Активіст Віталій Стиренко із с. Клебані показав журналістам велику купу курячого посліду,
яку ПАТ “МХП” зберігає неподалік від села. При цьому така купа біля населеного пункту - не
одна, каже він. Координаторка ГО “Екодія” Тамара Харчилава пояснила, що це прямо
суперечить законодавству України. “Там прописано чітко, як потрібно утилізувати відходи,
як їх потрібно зберігати на час, коли йде утилізація. Бо зрозуміло, що іноді немає технічної
можливості вивезти все. І там чітко і однозначно написано, що не можуть вони, ці відходи,
контактувати з землею, і не можна їх розкидати просто неба”, - сказала журналістам
BIHUS.Info Тамара Харчилава. Натомість мешканці с. Оляниці показують тріщини у стінах
будинків, розташованих біля автомобільного шляху. Кажуть, що тріщини почали з’являтися
після того, як ПАТ “МХП” запустило інтенсивний рух вантажівок. “Село Оляниця мало
нещастя розташуватися якраз між бригадами, тобто місцями, де вирощуються курчата, і
іншими потужностями компанії. До 400 автомобілів рухається дорогою села на день. Через
цей великий рух розбивається дорога, а через вібрацію руйнуються будинки, які стоять
обабіч цієї дороги”, - пояснила керівниця відділу ГО “Екодія” Альона Міскун. Окрім цього, в
с. Заозерне скаржаться, що півтора року відкрите кримінальне провадження щодо
можливого фальшування громадських слухань представниками “Миронівського
Хлібопродукту”. Йдеться про громадські слухання щодо будівництва поруч із селом
комплексу курників - бригади. “Справа в тому, що до нашої сільської ради входить два села:
Василівка і Заозерне. А громадські слухання проводили лише у Василівці, мешканців
Заозерного взагалі не поінформували”, - розповіла активістка із Заозерного …
Читати повністю >>>
© Данило Мокрик
За матеріалами bihus.info

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

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

 ЯЙЦЯ

Вирощування австралійських раків на Херсонщині
стане інноваційним проривом

Украинский производитель яиц
нацелился на Латвию

05.07.2018

21.06.2018

Производитель яиц и яичных продуктов, агропромышленная группа
компаний «Овостар Юнион» планирует открыть производство яиц в
латвийском Тукумском крае.
Одно из предприятий «Овостар Юнион», компания Gallusman, уже обратилась к
латвийским властям с просьбой выделить четыре земельных участка площадью 94 га. Два
участка по 79 га и 11 га будут принадлежать муниципалитету, а остальные – физическим
лицам. Стоимость муниципальных земельных участков оценивается в 83,8 тыс евро. За их
аренду украинским инвесторам придется платить по 629 евро в год. Владельцем компания
Gallusman является гражданин Латвии Арнис Вейнбергс. «Овостар Юнион» входит в тройку
лидеров производителей куриных яиц Украины.
Читать полностью >>>
По материалам uamarket.info
Фирма Бахматюка хочет видео обысков НАБУ
в принадлежащей ей квартире
26.06.2018

Адвокат ООО «Имперово Фудз» подал в НАБУ ходатайство о
предоставлении видеозаписи, на которой зафиксированы обыски в
квартире, что принадлежит указанной фирме.
Детективы НАБУ 23 марта провели обыск в квартире, что принадлежит ООО
«Имперово Фудз» по адресу город Киев, улица Евгения Коновальца, 7/9. Указанные
следственные действия были осуществены в рамках досудебного расследования
уголовного производства о завладении ВиЕйби Банком, что также принадлежит
Бахматюку, 5,5 млрд грн Национального банка. Уголовное производство квалифицировано
по ч.2 ст.364 УКУ (злоупотребление служебным положением). В связи с обысками, адвокат
«Имперово Фудз» попросил у НАБУ видео следственных действий в квартире фирмы,
однако в Бюро ему отказали. После чего, представитель «Имперово Фудз» попытался через
суд обжаловать решение детектива. Правда судья согласился с доводами Бюро и также
отказал адвокату в удовлетворении ходатайства. Напомним, НАБУ расследовало дело о
присвоении пяти миллиардов гривен сотрудниками НБУ и VAB Банка. Также добавим, что
это производство также всплывало в аудиозаписях, сделанных на прослушивающее
устройство, установленное в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого.
Читать полностью >>>
По материалам slovoidilo.ua

Раки хоч і нaзивaються aвстрaлійськими, aле спoкійнo
приживaються в умoвaх блaгoдaтнoгo укрaїнськoгo півдня - Херсoнськoї
oблaсті. Про це повідомляє портал oleshky.ua.city
Трoпічних рaків дoслідили нaукoвці Херсoнськoгo держaвнoгo aгрoуніверситету
(ХДAУ) і тепер рекoмендують дo вирoщувaння в Укрaїні. «Кaфедрa вoдних ресурсів у нaс
з’явилaся першoю в Укрaїні мaйже 40 рoків тoму. Зaрaз тaм бaгaтo мoлoді. Aктивнo
беруться зa мaсу цікaвих і нaвіть екзoтичних дoсліджень. Рaки - oдне з них», - рoзпoвідaє
ректoр ХДAУ Юрій Кирилoв. «Сучaсний екoлoгічний стaн, різкі зміни вмісту і структури
вoди, інтенсивний вилoв негaтивним чинoм впливaють нa прoмислoві зaпaси трaдиційнoгo
річкoвoгo рaку, - пoяснює зaвідуючий кaфедрoю вoдних біoресурсів і aквaкультури ХДAУ
Пaвлo Кутіщев. - В цьoму сенсі aвстрaлійський трoпічний рaк виступaтиме aльтернaтивoю,
щo дoзвoлить стримaти негaтивний прoмислoвий прес нa дніпрoвських рaків». Чи швидкo
рoстуть тa інтенсивнo нaкoпичують м’ясo - тaкі гoлoвні пoкaзники взяли для свoїх
дoсліджень нaукoвці, кoли зaвезли перші пaртії aвстрaлійських oсoбин. «Зaвдяки
кoмбінoвaній технoлoгії, яку ми прoпoнуємo, мoжнa oтримaти гaрний результaт вже
прoтягoм oднoгo рoку», - зaдoвoлений хoдoм прaктичних дoсліджень Пaвлo Кутіщев.
Взимку мaтoчне пoгoлів«я рaків утримується у лaбoрaтoрних умoвaх університетськoї
нaукoвo-дoсліднoї лaбoрaтoрії «Перспективи aквaкультури». Згoдoм мoлoде пoкoління
випускaється у стaви, де вoни не пoтребують дoдaткoвoгo хaрчувaння. «Це фішкa
Херсoнщини тa й усьoгo укрaїнськoгo півдня - сприятливий клімaт, рoдючі ґрунти. Тaкі
умoви дoзвoляють не гoдувaти рaків, вoни зaбезпечені прирoднoю кoрмoвoю бaзoю, 70%
якoї - рoслини», - пoяснює зaвідувaч прoфільнoю кaфедрoю. Aвстрaлійські (дo речі, нaбaгaтo
крупніші) oсoбини чудoвo aдaптуються дo укрaїнських умoв, пoчувaються кoмфoртнo і
рoзмнoжуються. Oснoвнoю вимoгoю для їх утримaння є відпoвіднa темперaтурa вoди нa
рівні 20-25 грaдусів. Стaви для вирoщувaння пoвинні бути спускними і oнoвлювaтися. «У
стaвaх рaки утримуються впрoдoвж 4-5 місяців і після цьoгo вже мaють середню тoвaрну
мaсу 70-110 г. Деякі екземпляри сягaли 180-250 г», - утoчнює Пaвлo Кутіщев. Для
пoрівняння: середній річкoвий рaк в Укрaїні мусить рoсти 5-6 рoків, дoки нaбирaє тoвaрну
мaсу нa рівні 70 г. Нaйкoмфoртнішa темперaтурa для вирoщувaння aвстрaлійськoгo рaкa 25 грaдусів. Грaничні межі: менше 11 і більше 36 грaдусів. Технoлoгія вирoщувaння
aвстрaлійських рaків у Херсoнській oблaсті пoтрaпилa дo збірки іннoвaційних рoзрoбoк
Укрaїни в 2017 рoці Кaбінету Міністрів Укрaїни.
Читати повністю >>>
За матеріалами oleshky.ua.city
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 РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО, в т.ч. РИБОКОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИБНІ ПРОДУКТИ)
 РИБА & РИБНІ ПРОДУКТИ (ІКРА, ТОЩО)

Аудит государственного коневодства: потеря
земли и миллионные убутки

В Україні зростає споживання риби – Асоціація
українських імпортерів риби
15.06.2018

Вся імпортована рибна продукція закуповується за валюту, тому
курсова стабільність має важливе значення, оскільки при девальвації
гривні знижується купівельна спроможність населення та зменшується
споживання.
Відносна стабільність на вітчизняному валютному ринку України останнім часом
має позитивний вплив на процес відновлення рибного ринку. Офіційні дані за 5 місяців
2018 року свідчать про зростання імпорту та споживання рибної продукції в Україні на 20%
в кількісному вираженні та на 25% в грошовому. З січня по травень включно Україна
імпортувала рибної продукції в кількості 158 000 тонн, загальною вартістю 240 мільйонів
доларів США. За аналогічний період 2017 року імпорт склав 131 000 тонн, загальною
вартістю 192 мільйони доларів США. При цьому кулінарні вподобання українців
залишаються відносно стійкими і ТОП-10 найбільш імпортованих видів риб є наступними:
оселедець, скумбрія, хек, салака, лосось, кілька, минтай, мойва, сардини, нототенія. Слід
зазначити, що незважаючи на зростання споживання риби та морепродуктів, в цілому
українці їдять все ще недостатню кількість дарів моря (близько 12-14 кг на людину в рік).
При цьому рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я мінімальна норма
споживання риби та морепродуктів становить 20 кг на людину в рік, а 3/4 від цієї цифри
повинна складати морська риба, оскільки вона багата незамінними амінокислотами,
зокрема такою як триптофан, яка необхідна організму для синтезу серотоніну, так званого
гормону радості та щастя. Крім того, рибний білок в 4 рази краще засвоюється, ніж білок
м'яса, до якого бонусом ідуть "важкі" жири, які викликають серцево-судинні захворювання.
Читати повністю >>>
За матеріалами Асоціації «Українських імпортерів риби та морепродуктів»
В Украине возрождают выращивание рыбы
на рисовых полях
03.07.2018

Пока в Украине растет потребление рыбы, в Херсонской области
энтузиасты хотят возродить практику выращивания рыб на рисовых
полях. Об этом сообщает портал allretail.ua
При Советском Союзе этот процесс был очень распространенным: после
мелиоративных работ заливали поле водой, и выпускали туда малька. Как отмечает
издание, теперь изменились погодные условия, а потому процесс усложнился. В прошлом
году, например, одно фермерское хозяйство пошло на эксперимент: выпустило на свои
рисовые плантации возле села Збурьевка Голопристанского района Херсонской области
личинки карпов. Но из-за небывалой жары вода в чеках сильно нагрелась, кислород
испарился и личинки погибли, не успев превратиться в мальков. Но фермерское хозяйство
все-таки решило продолжить эксперимент. На этот раз для зарыбления двадцати гектаров,
покрытых водой рисовых чеков, в Николаевской области приобрели почти полтонны
малька карпа. "Чтобы экстремальная температура снова не стала для них губительной,
перевозили их ночью в специальных машинах-цистернах, еще и постоянно продували воду
кислородом. Дальше молодые карпы будут обживаться в чеках и нагуливать вес", –
отмечает издание.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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ГП "Коневодство Украины" потеряло более 43 млн грн оплаты за
реализованную
сельхозпродукцию
из-за
ненадлежащего
уровня
претензионно-исковой работы и бухгалтерского учета.
Как говорится в отчете Держаудитслужбы, выдержка из которого публикует проект
"Марлин", филиалы ГП "Коневодство Украины" продают сельхозпродукцию и племенных
лошадей по ценам значительно ниже определенных распоряжением предприятия, что
привело к недополучению доходов на сумму более 17 млн грн. Проблемы на предприятии
имеют давний характер. Впервые их обнаружили еще в 2015 году, поэтому, как отметили
аудиторы, предприятие уже осуществило 7,6 млн грн непроизводительных расходов, а
сумма недополученной прибыли составляет 60,6 млн грн. Многочисленные нарушения
касаются также и органов местной власти, которые изымают у предприятия земельные
массивы, находящиеся на постоянном пользовании в ГП "Коневодство Украины". Речь идет
о нарушении норм земельного законодательства со стороны Новониколаевского районного
совета Запорожской области, которая своим решением изъяла у "Запорожского конного
завода № 86" почти 2000 гектаров сельхозугодий. И хотя Верховный Суд определил это
решение недействительным - земли не были возвращены предприятию. Существует риск
потери указанным филиалом остальных сельхозугодий площадью почти 6 тыс га из-за
решения судов о предоставлении разрешения разработки проекта землеустройства на этом
участке коммунальному предприятию "Заря Востока". В случае изъятия указанных земель
филиал не сможет удерживать 311 голов племенных лошадей (15% от общего количества).
Сейчас эти решения оспариваются ГП "Коневодство Украины" в судах - говорится в отчете.
Несмотря на это Предприятие еще и обременено содержанием социальных объектов и
природно-заповедного фонда, что повлекло непроизводительных расходов на сумму 7,6
млн грн. По данным системы YouControl, по состоянию на июнь этого года ГП "Коневодство
Украины" имело налоговый долг на сумму более 18 млн грн. Против предприятия
возбуждено производство о банкротстве. Наряду с этим аудиторы считают, что мощным
резервом повышения доходности предприятия на сумму 145 млн грн может стать отмена
законодательного запрета конноспортивного тотализатора на ипподромах, который был
отнесен к игорному бизнесу. С июля 2015 года "Коневодство Украины" возглавил Денис
Птушко, который на последних местных выборах баллотировался в Сумской областной
совет от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". В конце марта проект "Марлин"
уже сообщал, что ГПУ расследует миллионные сделки на "Коневодстве Украины". А в
сентябре 2016 года работники ГПУ и СБУ задержали директора ГП "Коневодство Украины"
Дениса Птушко и посредника на получении второго транша взятки в 30 тыс. долларов за
попытку незаконного вывода земельных массивов. С тех пор Птушко отстранен от
должности. Контроль за деятельностью ГП "Коневодство Украины" осуществляет
Министерство аграрной политики.
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua
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Президент провів зустріч із керівництвом
компанії «Unilever»

На волиньскій фермі успішно розводять
благородних оленів
12.06.2018

Єдина оленяча ферма на Волині знаходиться неподалік села Радовичі
Турійського району. Живуть і пасуться рогаті красені на 20 гектарах
фермерського господарства «Аміла».
Навколо португальська сітка, яка – запевняють тут – витримує удар понад шість тон.
Власник ферми – колишній начальник Ягодинської митниці, нині – депутат Волинської
обласної ради Роман Микитюк. Ферма розрахована на 500 голів благородного оленя. Наразі
тут – сотня тварин. Територія ферми поділена на 6 частин, що відгороджені одна від одної
сіткою. На кожній – окрема порода оленів: англійська, вергерська, два підвиди латвійської…
Живуть фермерські олені на Волині віднедавна: їх привезли на Турійщину у лютому 2018го. З того дня ферма поповнилася приплодом у 20 голів. Опікуються господарством лише
чотири людини: ветеринар і троє доглядальників. Ветлікар стежить за оленями через
бінокль. Роман Микитюк планує розширити територію у шість разів – до 120 гектарів.
Також, каже, треба збудувати хлів зі спеціальним коридором-загоном, аби ловити оленів –
для прививок, сортування, чіпляння бірок, обрізання рогів. Роман Микитюк розповідає, що
догляд одного оленя в середньому обходить у 3 тисячі гривень в рік. Запеняє: прибутку
ферма поки не приносить. Втім, на нього господар розраховує – наприклад від продажу
вагітних самок та самців, а також від реалізації молодих рогів – пантів. Розводять
благородних та плямистих оленів не для не заради м’яса, а з метою добування пантів –
молодих оленячих рогів, з яких добувають екстракт – пантокрин. Це популярні ліки, які
впливають на нервову систему і м’язи, сприяють обміну речовин, адаптації та стійкості
організму до несприятливих факторів навколишнього середовища, підвищених фізичних та
розумових навантажень, інфекційних захворювань. ...
Читати повністю (фото) >>>
За матеріалами volyn24.com
Розовые фламинго вернулись
на Херсонщину
17.06.2018

На Херсонщину вновь прилетели розовые фламинго. В прошлом году
три пары этих красивых птиц уже гнездились у берегов соленого озера на
острове Чурюк рядом с Азово-Сивашским национальным парком.
А на днях буквально в паре сотен метров от прошлогодних гнезд опять заметили
пару фламинго. И целая стая из десяти пернатых этого вида одновременно появилась на
Сиваше, у села Генгорка Генического района. Сотрудник Азово-Черноморской
орнитологической станции, кандидат биологических наук Юрий Андрющенко говорит, что
новые гнезд розовых фламинго в этих местах пока не обнаружили. Но они либо еще их не
построили, либо они попросту скрыты от глаз человека. И это к лучшему: чем меньше люди
будут беспокоить новую колонию, тем больше шансов, что крылатые красавцы будут
прилетать к нам вновь и вновь. И в будущем станут еще одной достопримечательностью
края, усилив туристическую привлекательность Херсонщины. ...
Читать полностью >>>
По материалам khersonci.com.ua
Чорні орнітологи вивезли з України 180 тисяч
особин диких птахів
19.06.2018

Упродовж чотирьох років за кордон було незаконно вивезено близько
180 тис. особин диких птахів. Про це заявив заступник Міністра екології та
природних ресурсів України Василь Полуйко.
“Протягом 2014-2017 років за межі України було незаконно вивезено близько 180
тис. особин диких птахів”, - йдеться у повідомленні. При цьому Мінприроди не надавало
жодних дозволів на вилучення цих птахів із навколишнього середовища. За попередніми
підрахунками, потенційні збитки можуть сягати кілька мільйонів гривень. “Є ознаки
порушення природоохоронного законодавства. Розраховуємо на швидку реакцію
правоохоронних органів та встановлення ними осіб, причетних до масштабного вивезення
птахів за межі України”, - сказав Василь Полуйко. Він нагадав, що йдеться також про
порушення вимог Бернської конвенції щодо заборони продажу та утримання диких тварин.
До слова, з 1 червня інспекційні підрозділи державного нагляду на митних постах
екологічного контролю зобов’язані вносити інформацію про виявлені факти вивезення
об’єктів дикої фауни до електронного журналу посту екологічного контролю. Нагляд за
веденням електронного реєстру покладено на Сектор державного екологічного нагляду на
митній території Департаменту державного екологічного нагляду. Водночас Мінприроди
звернулось до Держпродспоживслужби із проханням надати інформацію щодо реєстрації
фізичних та юридичних осіб, що займаються утриманням та розведенням диких тварин,
щоб у подальшому координувати з органами Держекоінспекції питання оформлення
документів щодо реєстрації розплідників диких тварин чи вивезення їх за межі України.
Крім того, ухвалено рішення розглянути можливість внесення змін до Порядку видачі
ветеринарних документів у частині оформлення ветеринарних документів для диких
тварин з метою контролю легальності її походження. Бернська конвенція про охорону
дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі набула чинності в 1982
році. Документ підписали понад 40 держав, більшість з яких є членами Ради Європи. В
Україні існує 12 територій, що мають статус заповідників. Найбільше значення для
орнітологів мають Дунайський та Чорноморський біосферні заповідники. В їх акваторіях
гніздяться пелікан рожевий, косар, нерозень, пухівка, крех середній, пісочник морський,
чоботар, кулик-сорока, мартин каспійський, крячки каспійський і малий. Усі ці види
занесено до Червоної книги України.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

02.04.2018

Президент України провів зустріч із виконавчим директором компанії
«Unilever» Полом Полманом, який повідомив про те, що компанія
задоволена розвитком своїх інвестицій в Україні.
Президент назвав це рішення дуже символічним і таким, яке яскраво характеризує
значне покращення інвестиційного клімату в Україні. Глава держави повідомив, що
підтвердженням цим змінам є дані, які вчора оприлюднив Світовий банк і які свідчать про
зростання українського національного ВВП у доларовому еквіваленті. У свою чергу,
виконавчий директор компанії «Unilever» подякував Президентові за відкритість та
підтримку і наголосив, що його компанія прийняла рішення «саме зараз інвестувати в
Україну, оскільки впевнено дивиться в майбутнє». Сторони обговорили законодавчі
ініціативи, що стосуються змін у податковій сфері, які зараз опрацьовує Національна
інвестиційна рада при Президентові України і які спрямовані на заохочення іноземних
інвесторів вкладати гроші в нашу країну. Зокрема, було обговорено заміну податку на
прибуток на податок на виведений капітал, який позитивно сприймається бізнессередовищем в цілому. У свою чергу, генеральний директор «Unilever Ukraine» Василь
Бовділов підкреслив «радикальні позитивні зміни в інвестиційному кліматі, які відбулися в
Україні в останні два роки». «Порівнюючи з попередніми роками, ми бачемо радикальне
покращення ситуації», - сказав він. Компанія «Unilever» є одним із провідних світових
виробників та постачальників продуктів харчування, засобів особистої гігієни, косметичної
продукції та товарів по догляду за домом. Кожного дня 2,5 мільярди споживачів
використовують продукцію «Unilever» у понад 190 країнах світу. У зустрічі також взяли
участь Заступник Глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків та Голова Офісу
Національної інвестиційної ради Юлія Ковалів.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Вартість мінімального продуктового кошика
в травні 2018 року
19.06.2018

Економічний дискусійний клуб оприлюднює чергову публікацію з
постійно діючої рубрики «Вартість мінімального продуктового кошика».
Про це повідомляє ГС «Економічний дискусійний клуб»
У травні 2018 р. розрахункова середньомісячна вартість мінімального продуктового
кошика (далі – МПК) становила: для працездатної особи – 1620 гривень, або 92% від рівня
прожиткового мінімуму для цієї категорії населення; для особи, яка втратила
працездатність – 1287 гривень, або 94% від рівня прожиткового мінімуму для цієї категорії
населення. Таким чином, у травні, вперше з початку поточного року зафіксовано зниження
вартості МПК: для працездатної особи упродовж місяця вона зменшилася на 27 гривень
(«мінус» 1,6%), для непрацездатної особи ? на 25 гривень («мінус» 1,9%). Зниження вартості
МПК обумовило зменшення споживчих цін на продукти у 8 із 11 основних продовольчих
груп, із яких складається кошик. Найпомітніше, за рахунок сезонного чинника
подешевшала вартість овочевої продукції – на 9,6%, або 17,6 гривні. Зниження вартості у
групах «яйця» та «інші продукти» також перевищило 9%, проте у абсолютному виразі його
рівень такого подешевшання був меншим порівняно з овочевою групою та склав 4,58 грн.
та 2,40 грн. відповідно. Більш повільними темпами знижувалася у травні вартість
продовольчих товарів у м’ясомолочній групі (на 0,2%?0,3%). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ГС «Економічний дискусійний клуб»



ПРОДУКТИ
СОЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ГП «Артемсоль» обращается к Мининфраструктуры с просьбой
снизить стоимость услуг по перевозке продукции
27.06.2018

Коллектив
государственного
соледобывающего
предприятия
«Артемсоль» обращается к руководству Министерства инфраструктуры
Украины с просьбой снизить и не повышать в дальнейшем стоимость
перевозки соли.
В своем обращении ГП указывает, что с начала года стоимость транспортировки
продукции предприятия железнодорожным транспортом была увеличена на 20-35% в
зависимости от рода подвижного состава и расстояния перевозки. Это стало причиной
увеличения части транспортной составляющей в конечной цене соли. На сегодня процент
стоимости транспортирования в цене продажи соли варьирует от 25% до 54%. Постоянно
возрастающая стоимость перевозки грузов снижает конкурентоспособность соли
украинского производителя. Только по итогам 2017 года экспорт продукции составил
более 44%. В связи с высокой конкуренцией, ГП «Артемсоль» реализует соль с
минимальной рентабельностью. Поэтому увеличение стоимости перевозки может
привести к потере экспортного потенциала предприятия, а также вытеснению украинской
соли с отечественного рынка. Ранее предприятие уже обращалось к руководству ПАО
«Укрзализныця» с просьбой снизить стоимость услуг, так как это может стать критическим
для украинского производителя. Госпредприятие также регулярно испытывает нехватку
подвижного состава для перевозки соли. Недостаточное количество вагонов приводит к
уменьшению объемов отгрузки и невыполнению своих прямых обязательств по
заключенным договорам из-за несвоевременной поставки продукции. Коллектив ГП
«Артемсоль» надеется на поддержку Министерства инфраструктуры в вопросах снижения
стоимости услуг по перевозке соли и обеспечения госпредприятия вагонами.
Читать полностью >>>
По материалам bahmut.com.ua

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



ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украина за 11 месяцев 2017/18 МГ увеличила
импорт круп и хлопьев в 2,4 раз

Державна регуляція ринку цукру стримує
інвестиції в розвиток галузі

22.06.2018

За июль-май 2017/18 МГ в Украину было импортировано 30,2 тыс.
т круп и хлопьев всех видов, что в 2,4 раза превысило показатель всего
предыдущего сезона - 12,65 тыс. т.
При этом большие объемы данной продукции ввозились в Украину лишь в 2013/14
МГ, когда за первые 11 месяцев сезона Украина импортировала 31,2 тыс. т круп и хлопьев.
Также в 2013/14 МГ более 80% объемов круп ввозилось из РФ, то в текущем сезоне
лидером по поставкам является Казахстан, доля в общем импорте которого в сезоне2017/18 ежемесячно составляла 67-87%. Далее в рейтинге поставщиков текущего сезона
следуют Молдова и Беларусь, в то время как РФ опустилась на 10 позицию. Напомним, что
16 мая в пгт. Михайло-Коцюбинское Черниговской области состоялось официальное
открытие завода по производству хлопьев ТМ «Добродия». Производственный комплекс
входит в структуру Черниговского кластера агропромышленной компании Agricom Group.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Дешеві крупи через попит почали дорожчати
- Олексій Дорошенко
25.06.2018

Цінники на крупи показують «плюс», оскільки починають користувачтися попитом серед українців. Про це повідомив голова Асоціації
постачальників торговельних мереж України Олексій Дорошенко.
«Вартість 84% продуктів, що підлягають державному моніторингу, зросла. Якщо
залишити в стороні овочі та яблука, вартість яких з початку року зросла від 20% до 184%,
то трійку лідерів склали пшоно, яловичина і ячна крупа. Загальна інфляція за цей час
склала 4,4%», - підкреслив він на своїй сторінці у Facebook. За його словами, яловичина з
початку року подорожчала на 10,2 грн (9%), її вартість становить 124,5 грн за кілограм.
Ціни на крупи, макарони та борошно зросли так: крупа пшоняна - на 2,9 грн (+19%),
середня ціна - 17,9 грн за кг.; макаронні вироби - додали 90 коп (+6%), середня ціна - 15,4
грн за кг.; крупа ячмінна - зросла на 80 коп (8%), середня ціна - 10,3 грн за кг.; борошно
пшеничне - додало 40 коп (+5%), середня ціна - 9,9 грн за кг.; рис - подорожчав на 30 коп
(+1%), середня ціна - 23,4 грн за кг.; манка - додала 20 коп (+2%), середня ціна - 12 грн за кг.
«Значне зростання вартості круп означає, що в пошуках більш дешевих продуктів українці
переходять на крупи, які раніше не користувалися таким попитом. Тому їх цінники
показують такий плюс. Оскільки порівнювати їх ціну з іншими країнами не вдасться із-за
відсутності в раціоні європейців в такому вигляді, то ціна буде встановлювати попит», підсумував експерт. В асоціації зауважили, що за перші п’ять місяців 2018 року просіла ціна
на гречку. «Гречана крупа зменшилася в ціні на 5,2 грн, або 23%, і коштує 17,4 грн за
кілограм. Гречка постраждала за свої апетити двох минулих років, коли її вартість зростала
з космічною швидкістю. А зараз вона втратила своїх прихильників як серед кінцевих
споживачів, так і серед державного та комунального секторів», - сказав Дорошенко.
Нагадаємо, згідно з моніторингом Держстату, протягом останнього місяця весни споживчі
ціни знизилися на 14 із 23 позицій соціально значущих продовольчих товарів.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com


РИНОК МАКАРОНІВ

19.06.2018

Чинний закон України «Про державне регулювання виробництва та
реалізації цукру» обмежує прагнення до збільшення потужностей з
виробництва цукру та вирощування цукрових буряків.
«Для отримання якісної сировини необхідне вкладення коштів «в землю» для
підвищення її родючості та отримання більшої урожайності та цукристості цукрових
буряків. З огляду на змінність ситуації по квотах, виробники не можуть спрогнозувати
майбутні обсяги посівів, та, як результат, здійснювати інвестиції довгострокового
характеру», - пояснює керівник аналітичного відділу НАЦУ «Укрцукор» Руслана Бутило. За її
словами, аналогічна ситуація склалась і в сегменті переробки: «Виробництво цукру
потребує значних капітальних вкладень, які необхідно здійснювати з огляду на їх
окупність. Так як виробник не може спрогнозувати обсяги квоти, яку він отримає на
декілька років вперед, це формує значні складності в здійсненні модернізації». У зв’язку зі
змінами, які відбулися на внутрішньому і світовому ринках цукру за останні роки,
необхідність в адміністративному регулюванні, запровадженому чинним Законом України,
втратила актуальність. Саме тому, Національна асоціація цукровиків України наголошує на
необхідності прийняття законопроекту №4532 «Про визнання такими, що втратили
чинність, деяких законів України щодо державного регулювання виробництва і реалізації
цукру». Даним документом скасовуються норми закону «Про державне регулювання
виробництва і реалізації цукру», яким визначається обмеження на поставки цукру на
внутрішній ринок (квота «А») та встановлюються мінімальні ціни на цукор та цукровий
буряк, як такого, що не виконав поставлених завдань.
Читати повністю >>>
За матеріалами НАЦУ «Укрцукор»
Украинцы стали меньше есть сахара: за 8 лет
потребление упало на 21%
05.07.2018

За последние 8 лет украинцы сократили потребление сахара на
21%. Об этом сообщает "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ),
передает служба новостей портала delo.ua
Если в 2005 году украинцы потребили 1,79 млн тонн, то в 2017 году потребление не
достигло и одного миллиона тонн - 956 тыс. тонн. "Стремительное снижение объемов
потребления связано с сокращением населения, нестабильной покупательной способностью и изменением культуры питания",- говорится в сообщении УКАБ. По данным Госстата
Украины, в 2005 г. среднестатистический украинец в течение года употребил в среднем 38
кг сахара, тогда как в 2017 г. данный показатель снизился до 30 кг. Способствовало сокращению и распространение практики сухого замораживания плодово-овощных культур.
Если раньше хозяйки запасали ягоды, фрукты на зиму, используя консерви-рование,
которое требовало много сахара, то сейчас использование камер для хранения данных
продуктов значительно уменьшило потребность в этом продукте. Тем временем
украинские производители продолжают наращивать производство сахара. В целом
производство сахара в 2017/2018 МГ выросло на 6,5% и составляет 2,14 млн тонн. В сезон
работало 46 сахарных заводов. Лидером по производству сахара в 2017/2018 МГ стал ООО
"Радеховский сахар" (Радеховский с/з), который изготовил 149,5 тыс. тонн сахара,
переработав 1,04 млн тонн сахарной свеклы.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Рейдерство під прикриттям: як Львівську макаронну
фабрику забирають за схемами 90-их
03.07.2018

Говорячи про рейдерські захоплення бізнесу, злочинні угрупування,
яких «кришують» високопоставлені чиновники й правоохоронці, беззаконня й тотальну корупцію, відразу мимоволі згадуєш про бурхливі 90-ті.
Про часи, коли бандити, знаючи про свою безкарність, могли із легкістю
обдирати до нитки кожного успішного підприємця, коли правоохоронна система фактично
працювала на злочинців, а не на захист простої людини. Тим паче тієї людини, яка
наповнює бюджет і створює робочі місця. Відтоді минуло вже майже тридцять років, а
Україна, йдучи шляхом до омріяного Євросоюзу, розпочала впроваджувати цілу низку
реформ, в тому числі правоохоронну та судову. Проте як можна говорити про якісь успішні
метаморфози, подолання корупції, коли сьогодні, у 2018 році, у Львові й досі панують
кримінальні методи з 90-х? Львівський портал розкаже, як у Львові діє організована
рейдерська група, до якої входять судді, правоохоронці та юстиція, що цілеспрямовано
намагаються вже протягом десяти років захопити одне з колись найпотужніших
підприємств не лише Львівщини, а й всієї України – Львівську макаронну фабрику.
Із руїни – в перспективне підприємство. Львівська макаронна фабрика
розташована у Львові, на вул. Городоцькій, 170 ще з радянських часів. Як і більшість колись
потужних підприємств ще до здобуття Україною незалежності вона почала занепадати. Аби
врятувати гастрономічний бізнес, у 1996 році фабрику приватизували. З того часу офіційно
вона стала називатись ВАТ «Львівська макаронна фабрика». У 1998 році головним
акціонером та головою правління став бізнесмен Євген Гнатув, який взявся фактично
витягнути фабрику із банкрутства. Очевидно, що на початок 2000-х років все обладнання
колишнього радянського підприємства було застарілим, і про ніякий порятунок із таким
устаткування не могло бути й мови. У 2002 році нове керівництво бере кредит у
Європейського банку реконструкції та розвитку на придбання сучасної лінії італійського
виробництва, потужність якої сягала 1500 кг на годину. Тоді вартість нової техніки
становила близько 1,8 млн євро. Через п’ять років макаронна фабрика успішно віддає
кредит ЄБРР та встигає завоювати провідне місце на всеукраїнському ринку, а також
отримує міжнародний знак якості ISO, що дає змогу вільно експортувати виготовлену
продукцію за кордон. «У 2009 році макаронна фабрика увійшла у лідери економіки України,
нас визнали одним із найкращих підприємств макаронної галузі. Також нашу фабрику
внесли в каталог зі сотнею кращих підприємств України, який розповсюджували в
посольства. У цьому каталозі були всі ті підприємства, з якими держава рекомендувала
іноземному бізнесу співпрацювати. Продукція, яку ми виготовляли, справді була дуже
високої якості, у нас було чимало нагород та відзнак як на всеукраїнському, так і на
закордонному рівнях. Тобто підприємство мало серйозні активи і неабиякий потенціал», –
розпочинає Євген Гнатув. У 2005 році фабрику вирішили перевести на закритий цикл
виробництва: виготовляти макаронні вироби із власного борошна, а не придбаного, що
дозволило би знизити собівартість товару майже на третину. Для втілення цієї ідеї
підприємство знову бере кредит на купівлю млина, потужністю 100 тонн зерна на добу, та
іншого необхідного обладнання. Як і з попереднім кредитом, цього разу фабрика також
співпрацює із банком «Надра», бере 1,2 млн євро позики, хоча вкладає ще близько 700 тисяч
євро власних коштів. На жаль, світова економічна криза, яка не оминула й Україну …
Схема рейдерського захоплення Львівської макаронної фабрики >>>
За матеріалами portal.lviv.ua
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ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ViOil планирует переработать
100 тыс т рапса
26.06.2018

Промышленная группа ViOil (Винницкий и Черновицкий МЖК) со
второй декады июля возобновит свою работу после плановой остановки на
капитальный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба компании.
После запуска предприятия начнут перерабатывать семена рапса. Планируемый
объем переработки - около 100 тыс. т. «Наши заводы являются мультикультурными, что
позволяет компании равномерно загружать их мощности в течение всего года и быстро
отвечать на потребности рынка. Перерабатывать рапс компании сейчас выгоднее, чем
семена подсолнечника прошлогоднего урожая», - отмечает коммерческий директор группы
Игорь Гадомский. Напомним, что Винницкий МЖК в 2017 г. нарастила до 19,2 тыс. т
объемы производства саломаса нерафинированного серии «Виолия».
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Украинские предприятия сократили производство рафинированного подсолнечного масла на 10%
03.07.2018

В мае т.г. украинские предприятия сократили производство
рафинированного подсолнечного масла до 58 тыс. т (-10% к предыдущему
месяцу). Об этом сообщает «АПК-Информ».
При этом сырого подсолнечного масла до 0,5 млн т (-2,5%), сырого соевого масла - до
18,4 тыс. т (-8,4%). Стоит отметить, что производство маргариновой продукции в мае 2018
г. снизилось до минимального показателя за последние 2 сезона - 12,7 тыс. т (-30% к
апрелю 2018 г.). При этом выпуск майонезной продукции остался на уровне предыдущего
месяца - 9,6 тыс. т. Напомним, что в Украине прогнозируется увеличение производства
подсолнечного масла на 14,5% - до 6,6 млн т. Об этом сообщает на конференции Sunflower
Oil&Meal Trade 2018 руководитель аналитического отдела компании Marcopolo Commodities
SA Елена Нероба, пишет «АПК-Информ». «Что касается нового 2018/19 МГ, то мы ожидаем
увеличения производства подсолнечного масла в Украине еще на 14,5% - до 6,6 млн т
против 5,76 млн т в текущем сезоне. Соответственно, ее экспорт может возрасти с 5,3 млн т
до 5,8 млн т», - уточняет аналитик. Ключевыми покупателями украинского подсолнечного
масла Елена Нероба назвала Индию, ЕС, Китай, Иран, Ирак, Малайзию и ряд других стран.
При этом, почти 90% данной продукции, произведенной в Украине, в настоящее время
реализуется в сырой нерафинированной форме. Аналитик указывает, что за последние 5
лет производство подсолнечного масла в мире выросло практически на 30%, при этом
темпы торговли данной продукцией возросли на 40%. При этом, более 56% от мирового
экспорта подсолнечного масла обеспечивает Украина.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com

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

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

Китай дозволив ввезення відходів виробництва
соняшникової олії з України



РИНКИ

03.07.2018

Генеральною адміністрацією з митних питань КНР (GACC) було
схвалено та опубліковано перелік виробників шроту соняшникового, які
мають право експорту до КНР (всього опубліковано 24 потужності).
Перелік схвалених українських виробників шроту соняшникового викладено на
сайті GACC. Це стало результатом тривалої та плідної роботи держави, бізнесу та
профільних асоціацій, а також показником визнання діючої системи державної контролю
при виробництві кормів рослинного походження в Україні та гарантій
Держпродспоживслужби. Нагадаємо, 3-5 червня Голова Держпродспоживслужби перебував
з офіційним візитом у Китаї, під час якого провів зустріч з керівництвом GACC щодо
обговорення питань взаємної торгівлі сільськогосподарськими товарами. Китайська
сторона відмітила інтерес в українському соняшниковому шроті на ринку КНР. Умови та
процедури ввезення шроту соняшникового передбачені Протоколом санітарних та
фітосанітарних вимог щодо експорту соняшникового шроту з України до Китайської
Народної Республіки, який викладено у відповідному розділі.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держпродспоживслужби

27.06.2018

Експорт українського морозива за січень-травень 2018-го зріс на 23%.
І це при тому, що виробництво збільшилось лише на 1,7% проти минулого
року, інформує Українська аграрна конфедерація.
Загалом українське морозиво постачається в 50 країн світу, в тому числі Ізраїль,
Грузію, Болгарію, Чехію, Литву, Молдову. Натомість імпорт незначний, лише 0,3% від
внутрішнього обсягу виробництва. Порівняно з жителями інших країн українці їдять
значно менше цього виду солодощів. «Рівень споживання морозива в Україні ще далекий
від ЄС чи США. У нас ця цифра сягає 2,3 кг на особу щороку, тоді як в ЄС - 12,9 кг, а в США понад 24 кг», - говорить Ігор Бартковський, президент асоціації українських виробників
«Морозиво і заморожені продукти». Він пояснює, що все через низьку купівельну спроможність. Морозиво для українців явно не є предметом першої необхідності. Проте, незважаючи
на досить невисокий рівень споживання морозива в Україні, все ж таки воно демонструє
позитивну тенденцію. Якщо у 2015 р. українці загалом з’їли 80,6 тис. т морозива, то у 2016му - 85,9 тис. т, у 2017-му - 91,8 тис. т. Цьогоріч рівень споживання обіцяє показати приріст.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroday.com.ua

Какие компании производят больше всего рафинированного подсолнечного масла

Украина нарастила производство
молока и сыра

08.07.2018

Крупнейшим производителем рафинированного подсолнечного
масла в 2017 г. стала компания "Кернел" с долей на рынке 18,1%. Об этом
сообщается в материале Latifundist.com.
Крупнейшими производителями рафинированного подсолнечного масла в Украине
2017 г. являются следующие компании: Кернел - 18,1%; Днепропетровский маслоэкстракционный завод" (Bunge S.A.) - 17,4%; Дельта Вилмар СНГ (Wilmar International Limited) 14,6%; Ставчанский завод рафинации и дезодорации ("Олияр") - 9,3%; Светловодские
маслоэкстракционные заводы ("Виктор и К" и "Гидросенд") - 9,1%. По данным Госстата,
украинские предприятия-производители рафинированного подсолнечного масла в 2017 г.
"нарафинировали" 723,4 тыс. т. По данным майского отчета USDA, Украина в 2016/2017 МГ
произвела 6,3 млн т подсолнечного масла (34,7% мирового производства), а экспортировала 5,8 млн т (56,2% мирового экспорта). Но это в основном сырое масло. При этом, сырое
масло Украина экспортирует более чем в 100 стран, а рафинированное- только в 20. Как
сообщало Delo.UA, в апреле-мае текущего года в Украине были введены в эксплуатацию три
маслоэкстракционных завода по переработке семян подсолнечника - компанией
"Нежинский ЖК" мощностью 1200 т/сут., ГК "Агролига" - 500 т/сут. и Сумским заводом
продтоваров - 500 т/сут. Отметим, текущий 2017/18 сезон проходит в условиях
сократившегося урожая подсолнечника (-9,9% в 2017/18 МГ по сравнению с 2016/17 МГ),
что не может не отразиться на переработке маслосемян. Так, в текущем 2017/18 сезоне
(сентябрь-апрель) выпуск масла в бутылке снизился на 15% по сравнению с прошлым
годом. При этом полки наших магазинов по-прежнему изобилуют продукцией различных
торговых марок, а значит украинский потребитель не обделен. В экспортной торговле
бутилированным подсолнечным маслом в текущем 2017/18 сезоне наблюдается снижение
объемов, вызванное, в первую очередь, стагнацией всего сегмента. По оценкам аналитиков
УкрАгроКонсалт, в 2017/18 сезоне экспорт подсолнечного масла в бутылке снизится на
24%, однако все же останется на уровне, близком к рекордному. Кроме того, большое
влияние на экспортную торговлю бутилированным подсолнечным маслом в текущем
2017/18 сезоне оказали изменения в географии поставок. Если ключевым направлением
экспорта бутилированного подсолнечного масла в прошлом сезоне был Египет, на долю
которого приходилось около 33% всех отгрузок, то в текущем сезоне эта страна
практически полностью переключилась на подсолнечное масло российского
происхождения. При этом Китай за прошедшие девять месяцев сезона, напротив, почти
вдвое увеличил импорт украинского масла в бутылке.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua



МОЛОКОПЕРЕРОБНА (МОЛОЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ
КОМПАНІЇ

02.07.2018

В январе-мае в Украине производство молока и сливок несгущенных
(жирностью от 1% до 6%) выросло на 1,6% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года - до 195 тыс. тонн.
Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, при
этом в мае по сравнению с апрелем 2018 года, производство молока и сливок несгущенных
выросло на 2,6%. Производство масла сливочного за первые пять месяцев этого года
выросло на 8,4% - до 43,5 тыс. тонн. При этом производство сыра свежего неферментированного и сыра тертого, голубого и другого неплавленого возросло на 2,5% и 2,2%
соответственно. Так, в январе-мае текущего года было произведено 29,9 тыс. тонн сыра
свежего и 39,8 тыс. тонн сыра тертого. Данные приведены без учета временно
оккупированной территории АР Крым и части в Донецкой и Луганской областях.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua


М’ЯСОПЕРЕРОБНА (М'ЯСНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Украине стали больше производить
колбасных изделий
25.06.2018

В январе-мая 2018 года Украина увеличила производство колбасы.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики
Украины, передает портал allretail.ua
За 5 мес. с начала 2018 г. было произведено 97 тыс. тонн колбасы. По сравнению с
январем-маем 2017 г. производство этого товара превысило объемы производства на 5,2%.
Основными покупателями украинского мяса на рынках Азии остаются Грузия и
Азербайджан, которые за январь-февраль 2018 г. закупили продукции на 55 тыс. долларов
и 38,7 тыс. долларов соответственно. На европейских рынках украинским мясным
предприятиям покамест трудно конкурировать с немцами, поляками и чехами. Основным
покупателем мяса и мясных продуктов продолжает оставаться внутренний потребитель.
Некоторые страны, как Молдова, частично ограничили импорт украинского мяса и колбас.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua



ПЕКАРСЬКО-КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Цены на хлеб в Украине выросли
на 18% за год

Молокозавод "Галичина" обіграв Укрексімбанк у
Верховному Суді в спорі на 890 млн грн
21.06.2018

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу ПрАТ “Галичина” та - в
рамках справи №914/3734/15 про визнання банкрутом цієї компанії скасував постанову Львівського апеляційного госпсуду від 22.11.2017.
Як писав Finbalance, Госпсуд Львівської області ухвалою від 06.07.2017 визнав
грошові вимоги Укрексімбанку до ПрАТ «Галичина» на 889,4 млн грн як такі, що
забезпечені заставою компанії-боржника. Постановою Львівського апеляційного госпсуду
від 22.11.2017 апеляційну скаргу Укрексімбанку було задоволено, ухвалу суду першої
інстанції скасовано та визнано грошові вимоги ПАТ "Укрексімбанк" до ПрАТ "Галичина" у
сумі 889,4 млн грн, з яких 191,5 млн грн підлягають погашенню поза чергою (як забезпечені
заставою); 501 млн грн - 4 черга; 196,8 млн грн - 6 черга. Ухвалюючи таке рішення, суд
апеляційної інстанції виходив з того, що загальна сума вартості предметів забезпечення,
визначена сторонами в іпотечному договорі та договорах застави, становить 191,5 млн грн,
а тому, за висновками суду, забезпеченими є вимоги банку саме на цю суму, а інші вимоги
мають бути визначені як конкурсні з віднесенням їх до відповідної черговості задоволення.
У своїй постанові Верховний Суд звернув увагу, що кредиторські вимоги Укрексімбанку до
ПрАТ "Галичина" складаються як з вимог до позичальника за кредитом, вимога до якого
забезпечена майном самого позичальника, так і як до поручителя та майнового поручителя,
який поручався за виконання зобов`язань ПАТ "Ковельмолоко" (щодо якого теж порушена
справа про визнання банкрутом) перед банком. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Укрпродукт сократил
убутки
03.07.2018

Компания «Укрпродукт Групп» завершил 2017 с чистым убытком
1,12 млн фунтов стерлингов, что на 24,9% ниже показателя 2016 г. Об
этом свидетельствуют данны отчет на Лондонской фондовой бирже.
Как отмечается, вручка выросла в 1,5 раза - до 30,53 млн фунтов, валовая прибыль до 3,26 млн фунтов стерлингов. Также в документе уточняется, что стратегия компании
предусматривает дальнейшее развитие экспортных продаж с акцентом на рынки Азии и
Африки, а также рынки стран СНГ. «Укрпродукт Групп» - ведущий производитель и
дистрибьютор молочной продукции в Украине и на внешних рынках. Имеет филиалы по
всей стране, а дистрибьюторская сеть компании была создана еще в 2001-06 гг
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
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Експорт українського морозива
зріс на чверть

20.06.2018

Цена на хлеб в Украине в январе-мае 2018 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года выросла на 18,4%, сообщает
Государственная служба статистики.
Цена на макаронные изделия выросла на 9,8%. Согласно данным Госстата, хлеб и
хлебопродукты за 2017 год выросли в цене на 8,4%. Инфляция в Украине в мае т.г. в
годовом выражении - по сравнению с маем 2017 г. - составила 11,7%, замедлившись после
13,1% в в апреле. По сравнению с предыдущим месяцем, потребительские цены в Украине в
мае 2018 года выросли на 0%, к декабрю 2017 года – на 4,4%.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Комбинат «Киевхлеба» оштрафован за использование
торговой марки «Киевский торт»
22.06.2018

Антимонопольный
комитет
(АМКУ)
оштрафовал
компанию
«Киевский Булочно-кондитерский комбинат» (БКК), который входит в
холдинг «Киевхлеб», на почти 330 тыс. гривен
Штраф наложен за использование упаковки, похожей по оформлению на упаковку
дочернего предприятия «Кондитерская корпорация Roshen», которая принадлежит
президенту Украины Петру Порошенко. «Оштрафовано ООО «Киевский БКК» на 326 052
гривен за совершение нарушения, предусмотренного статьей закона Украины «О защите от
недобросовестной конкуренции» посредством использования обществом в хозяйственной
деятельности оформления упаковки, похожей на оформление упаковки производства
дочернего предприятия «Кондитерская корпорация Roshen», — отмечается в сообщении.
При этом в своем сообщении АМКУ прямо не указал, о какой именно упаковке идет речь.
Однако известно, что БКК выпускает «Киевский торт», также как и президентская
корпорация. В конце прошлого года и в начале нынешнего Roshen судился сразу с
несколькими производителями, требуя прекратить выпуск «Киевского торта», не
использовать слова «Киевский торт» или «Киевский», а также графические элементы в
виде листьев каштана. Отметим, что торговая марка «Киевский торт» была признана
общеизвестной в Украине после решения Апелляционной палаты Государственной службы
интеллектуальной собственности 28 апреля 2017 года. В корпорации Roshen утверждают,
что именно она является владельцем серии торговых марок «Киевский торт», поскольку
рецептура и технология производства известного торта была создана в 1956 году на
кондитерской фабрике имени Карла Маркса, которая сейчас входит в состав Roshen. …
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
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Хлебозаводы Lauffer Group в Донецкой и Луганской областях
в 2017/18 МГ сохранили объемы выпуска продукции
27.06.2018

Семь хлебозаводов компании Lauffer Group в Донецкой и Луганской
областях в 2017/18 МГ сохранили объемы выпуска и произвели 33 тыс. тонн
хлебобулочной продукции.
Данный объем производства позволил сохранить лидирующие позиции. По словам
руководителя Lauffer Group Виталия Балыхина, за отчетный период предприятия
увеличили ассортимент продукции на 16 позиций - до 316 ед. Также в Донецкой и
Луганской областях удалось удержать доступные цены на хлеб. Средняя потребительская
цена на наиболее продаваемый пшеничный хлеб, производимый компанией из муки 1
сорта, за 1 кг составляет 13,46 грн. по сравнению со средней ценой по Украине в 15,14 грн.
за 1 кг (+13%). "Предприятия группы в Донецкой и Луганской областях несут огромную
социальную значимость. Мы не вправе рассматривать варианты повышения цен и всячески
оказываем поддержку населению, так как являемся единственной компанией, которая
поставляет хлеб в города, расположенные непосредственно на линии разграничения", отметилБалыхин. Отметим, крупнейший производитель хлебобулочных изделий в
Одесской обл. компания Lauffer Group в 2017/2018 МГ продемонстрировала стабильные
показатели работы, сохранив объёмы выпуска продукции. «За прошедший маркетинговый
год четыре хлебозавода компании Lauffer Group в Одессе, Подольске и БелгородДнестровском произвели 52,585 тыс. тонн хлебобулочной продукции, которая продавалась
в 3970 торговых точках, - говорит руководитель Lauffer Group Виталий Балыхин. - Эти
показатели позволили нам с долей рынка в 70% сохранить доминирующие позиции в
сегменте промышленных производителей Одесского региона, оставаясь лидером рынка в
целом. В этом году мы наладили выпуск 11 новинок, что позволило довести показатель
ассортимента продукции в регионе до 228 единиц. Кстати, многие из новинок получили
награды на профессиональном конкурсе Всеукраинской ассоциации пекарей. За
прошедший маркетинговый год на предприятиях реализована программа по увеличению
фонда оплаты труда. Средняя заработная плата сотрудников выросла на 26,1 %». Также, по
словам руководителя Lauffer Group, Одесская область продолжает удерживать низкие цены
на хлеб. Это в большей мере удается благодаря усилиям и социально-ответственной
ценовой политике компании. В Одесской области средняя потребительская цена на
массовый пшеничный хлеб из муки высшего сорта за 1 кг. составляет 16,35 грн. Для
сравнения: в среднем по Украине массовый пшеничный хлеб, производимый из муки
высшего сорта, стоит на 18% дороже – 19,26 грн. за кг. «Несмотря на постоянно растущие
расходы, цена продукции хлебозаводов Lauffer Group по-прежнему остается одной из самых
невысоких в Украине, - говорит Виталий Балыхин. - Вопрос повышения цен на доступную
качественную продукцию даже не обсуждался. Мы стараемся оказать посильную
поддержку покупателям и не повышаем цены на целую линейку хлебов».
Читать полностью >>>
По материалам proagro.com.ua, trademaster.ua


КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

За І квартал 2018 года украинские производители шоколада
увеличили выпуск продукции на 2,6%
27.06.2018

По сравнению с периодом с января по май 2017 года, украинские
производители шоколадных конфет увеличили выпуск продукции на
2,6%. Об этом сообщает TradeMaster.UA
Так, в соответствии с отчетом Государственной службы статистики Украины с
января было изготовлено более 20 тысяч тонн шоколадных конфет. Также увеличилось и
производство нуги и желейных десертов, ириса и карамели.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua



КОМПАНІЇ

АВК призупинив поставки німецькому партнеру
через скандальну рекламу ЧС-2018
18.06.2018

Компанія «АВК Конфекшінері» призупинила поставки цукерок
німецькій компанії Dovgan GmbH на тлі скандалу через розміщену на
упаковці рекламу ЧС з футболу в РФ.
Відзначається, що з Dovgan GmbH, яка реалізує продукцію під брендом Matroschka
переважно на території Німеччини та інших країн Євросоюзу, АВК співпрацює протягом
багатьох років на умовах Private Label. Згідно з домовленостями, німецьким партнерам було
поставлено цукерки компанії. “Дизайн візуалізації тубуса не є розробкою компанії АВК,
макет створюється партнерами, виходячи з власних міркувань. За умовами контракту,
німецька фірма залишає за собою право в односторонньому порядку приймати рішення з
оформлення упаковок”, - пояснили в компанії. У АВК підкреслили, що Dovgan GmbH,
укладаючи наступні контракти з торговими мережами Німеччини, не повідомляє АВК про
їхні умови. “Ми розділяємо думку громадськості та обурення у соціальних мережах, що
виникли внаслідок ситуації, яка склалася. На сьогоднішній день будь-які поставки
продукції до німецької фірми Dovgan GmbH призупинені”, - відзначили в компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

Кондитерская компания АВК начала продавать
сладости в Малайзию
02.07.2018

Кондитерская компания АВК начала экспорт продукции в
Малайзию. На сегодня в эту страну уже поставлено первые 50 тонн
украинских слабостей, сообщили в пресс-службе компании.
"Мы уже осуществили три первых поставки сладостей и работаем над следующими
заказами", - рассказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию
компании Андрей Радчук. По его словам, компания планирует развивать данное
направление, постепенно наращивая объемы продаж. Однако планируемых объемов
поставок в компании не раскрывают. Радчук добавил, что в Малайзию поставлены как
шоколадные изделия, так и снэки. Напомним, что конце марта 2018 года АВК расширила
производственные мощности в городе Днепр, запустив в работу новый комплекс по
производству бисквитной продукции. В открытие комплекса кондитерская компания
инвестировала почти 120 млн грн. Как говорится в сообщении, по итогам прошлого года
экспортные продажи злаковой продукции компании выросли в 1,7 раза. Лакомство этой
категории станут флагманами в экспорте АВК и в 2018 году. Среди наиболее
заинтересованных — рынки Арабских стран и Китая. Напомним, группа компаний "АВК" в
2013 году выкупила у регионального инвестиционного фонда Western NIS Enterprise Fund
(WNISEF) 25% своих акций за $45 млн. Как сообщало Delo.Ua, компания АВК в 2016 году
инвестировала в новые производственные мощности 150 млн грн. Изменения коснулись в
первую очередь Днепровской кондитерской фабрики, которая после потери контроля над
Луганской и Донецкой фабриками стала основной производственной площадкой АВК. "Мы
должны были восстановить часть ассортимента, поскольку фактически потеряли
производство печенья", - уточняют в компании. В 2017 году АВК возобновила производство
ассортимента продукции под ТМ Kresko, запустив новую линию, в которую было
инвестировано 6 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua





НАПОЇ
РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
РИНОК СОКІВ

Дельта Банк продає борги групи
T.B. Fruit на 6 млрд грн
01.07.2018

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 09 липня проведе
“голландський” аукціон з продажу прав вимоги Дельта Банку за низкою
кредитних договорів з юрособами на 6 млрд грн.
У заставі - в т.ч. товари в обороті (концентрат яблуневого соку у Львівській,
Вінницькій та Хмельницькій обл.); цехи розливу соків, з переробки ягід та фруктів, з
виробництва плодово-ягідного пюре, консервів (Львівська обл.), обладнання з виробництва
яблучного концентрату (Львівська обл.), земельні ділянки, транспорт тощо. Із судових
матеріалів випливає, що боржниками за вказаними кредитними угодами (№ВКЛ-2005880,
№ВКЛ-2005880/11, №ВКЛ-2005469, №НКЛ-2005469/2, №ВКЛ-2005469/4, №НКЛ2005469/5) є ТОВ “Танк Транс” і ТОВ “Яблуневий дар”, пов’язані з групою T.B. Fruit Тараса
Барщовського (див. тут і тут). У держреєстрі засновником ТОВ “Танк Транс” вказаний Шпук
Андрій Богданович, а кінцевими бенефіціарами ТОВ “Яблуневий дар” - Ламберт Отто
Гразерн і Рольф Зегер (Ліхтенштейн). Згідно з судовими матеріалами, Дельта Банк
передавав борги ТОВ “Яблуневий дар” і ТОВ “Танк Транс” у заставу для Ощадбанку та ДІУ
(як забезпечення зобов’язань перед цими держструктурами). Крім того, предметом спору в
рамках численних судових процесів було можливе отримання “Яблуневим даром” і “Танком
Транс” (див. тут і тут) прав вимоги до Дельта Банку за його зобов’язаннями перед Cargill за
акредитивами, що в свою чергу давало привід згаданим позичальникам банку ставити
перед ним питання про зарахування зустрічних однорідних вимог.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua


РИНОК МІНЕРАЛЬНОЇ & РИНОК БУТИЛЬОВАНОЇ ВОДИ

Класичні напої ТМ Бон Буассон у новому
яскравому дизайні
20.06.2018

До 20–річчя компаніі «Бон Буассон» кардинально оновила дизайн
свого флагманського бренду – лимонадів золотої серії ТМ Бон Буассон. Про
це повідомляє портал sostav.ua
Лінійка лимонадів не тільки отримала новий зовнішній вигляд, а ще й доповнилася
новим чудовим смаком – «Цитрус»! Треба підкреслити, що ребрендінг торкнувся не лише
етикетки, змінився логотип бренду та навіть позиціонування продукту в цілому. Відтепер
золота серія ТМ Бон Буассон – це класичні лимонади з власною репутацією та історією.
Сучасний зовнішній вигляд надає бренду нове обличчя та націлений на більш молоду
аудиторію. Комунікація зі споживачем відбувається через емоціональну складову, що
дозволить продукту ще більш ефективно конкурувати з іншими виробниками. Класичні
лимонади золотої серії Бон Буассон створені для теплих моментів в колі рідних та друзів.
Читати повністю >>>
За матеріалами sostav.ua

Roshen Порошенко заняла 25 место в рейтинге
производителей кондитерских изделий

Кипрская IDS принудительно выкупит акции миноритариев
Миргородского завода минвод

20.06.2018

Корпорация Roshen Петра Порошенко с объемом продаж $800 млн
заняла 25 место в рейтинге крупнейших кондитерских компаний мира Candy
Industry 2018 года.
По данным рейтинга в Roshen работает 10 тысяч сотрудников, корпорация имеет 8
фабрик. На 43 месте рейтинга находится "Конти" Вадима Колесникова с объемом $473 млн,
8,097 сотрудниками и 5 фабриками. "АВК" Владимира Авраменко находится на 64 месте
рейтинга с $275 с 3500 сотрудниками и 3 фабриками. Возглавляет рейтинг крупнейших
кондитеров мира компания Mars с объемом продаж $18 миллиардов, 30 тысячами
сотрудников и 52 фабриками. В десятку крупнейших мировых производителей
кондитерской продукции также входят Ferrero Group, Mondelez International, Meiji, Nestle,
Hershey, Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG, Ezaki Glico, Haribo GmbH & Co. K.G и Arcor.
Порог входа в рейтинг составил объем продаж $120 миллионов компании Spangler Candy,
которая заняла последнее место – 103. Как писал БизнесЦензор, в 2017 году Roshen, "АВК" и
"Конти" потеряли несколько позиций в рейтинге Candy Industry 2017 года. В 2017 году на 2
позиции до 24-го места опустилась компания Roshen. Компания "Конти" опустилась на 5
позиций, до 43 места в рейтинге 2017 года. "АВК" в рейтинге 2017 года заняла 67-ю
позицию, опустившись на 5 позиций по сравнению с 2016 годом.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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04.07.2018

Кипрская International Distribution Systems Ltd (IDS), владеющая
99,5609% акций ПАО "Миргородский завод минеральных вод", объявила о
принудительном выкупе у миноритариев остальных ценных бумаг.
Согласно тексту публичного безотзывного требования о приобретении акций у
миноритариев владельцем доминирующего пакета, акции будут выкупаться по рыночной
стоимости, которая будет определена субъектом оценочной деятельности в соответствии с
действующим законодательством Украины. ПАО "Миргородский завод минеральных вод",
один из крупнейших производителей бутилированных вод в Украине, входит в
крупнейшую на украинском рынке бутылированных вод компанию IDS Borjomi Ukraine. По
итогам 2017 г. компания получила чистую прибыль 15,32 млн грн, что на 31,4% меньше,
чем в 2016 г. IDS Borjomi Ukraine создана в конце 2004 г. путем объединения Миргородского
и Моршинского заводов минеральных вод, ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные
системы" и "IDS Аква-Сервис". В 2008 г. IDS Borjomi Ukraine завершила процесс консолидации разрозненных производств по розливу трускавецкой воды и создала на их основе
единое предприятие - Трускавецкий завод минеральных вод.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
РИНОК СПИРТУ



ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Верховный суд подтвердил, что "Тедис Украина"
должна уплатить 431 млн грн штрафа

ДП “Укрспирт” опинився на межі
банкрутства
03.07.2018

Господарська діяльність ДП “Укрспирт” продовжує перебувати у
невизначеному критичному стані на межі банкрутства через штрафні
санкції. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі ДП.
Йдеться про накладені на підприємство стягнення, зумовлені неузгодженими
податковими нарахуваннями 2012 - 2014 років, уточнили в “Укрспирті”. “…Відділом
примусового виконання рішень Департаменту ДВС Мін’юсту України проводиться
виконавче провадження ВП № 51720887 з виконання рішення Київського окружного
адміністративного суду № 810/549/15 про стягнення штрафних санкцій у розмірі 186 956
800,16 грн. Враховуючи, що адміністративний спір про визнання протиправними та
скасування рішень про застосування фінансових стягнень у сумі 186 956 800,16 грн є
предметом розгляду Окружного адміністративного суду м. Києва, така сума податкового
зобов’язання на сьогодні є неузгодженою, в рамках ст. 56 Податкового кодексу України”,розповіли у ДП. В “Укрспирті” нагадали, що постанову про арешт коштів підприємства було
винесено державним виконавцем 24 травня 2018 року. Зазначеним документом було
накладено арешт на всі банківські рахунки ДП. 31 травня поточного року “Укрспирт” через
суд намагався скасувати постанову про відкриття виконавчого провадження та постанову
про накладення арешту. “Проте, оперативно вирішити даний спір не видається можливим і
в цьому випадку у зв’язку з відпусткою судді, на розгляді якої ця справа перебуває. Таким
чином, ДП „Укрспирт“ використано всі можливі процесуальні способи захисту своїх
порушених інтересів, однак враховуючи тривалий строк розгляду справ в касаційній
інстанції та беручи до уваги затримку в розгляді справи про скасування постанов ВДВС у
зв’язку з перебуванням судді у відпустці, господарська діяльність підприємства продовжує
перебувати в невизначеному критичному стані на межі банкрутства”, - уточнили в ДП. В
“Укрспирті” додали, що неузгоджена сума стягнення у розмірі 186 млн 956 тис. 800,16 грн є
непосильним тягарем для ДП. “Враховуючи наявний Фонд оплати праці на підприємстві у
розмірі 93 996 600 грн, що є вдвічі меншим за заявлену суму стягнення, державне
підприємство не в змозі виплачувати заробітну плату 4 825 співробітникам, що призводить
до порушення їх конституційних прав на оплату праці. Крім того, підприємство не має
можливості виконувати свої зобов’язання по Колективному договору з своїми
співробітниками, внаслідок чого вони позбавлені отримання різного виду соціальних
гарантій з боку Позивача. Єдиний вихід із ситуації, що склалася, вбачається у відкликанні
виконавчого документа ДФС, в рамках ст.37 Закону України “Про виконавче провадження”,
- резюмували в “Укрспирті”. Нагадаємо, за даними Держстату, в Україні скорочуються
обсяги виробництва легального алкоголю. Офіційні виробники просто не в змозі
конкурувати з нелегалами, продукція яких заполонила український ринок. За словами
експерта Ігоря Товкача, тіньовий сегмент алкогольної продукції просто “задавив” офіційні
компанії, бо пропонує збіднілому споживачу дешевший товар, з якого ніхто не платить
жодних податків. Офіційні виробники алкоголю, у свою чергу, констатують бездіяльність
влади в питаннях протистояння нелегалам вже не перший рік. А держбюджет, тим часом,
щорічно недоотримує від алкогольної промисловості близько 10-12 млрд грн. “Для того,
щоб змінити ситуацію, потрібна чітка і системна державна політика в спиртовому і
алкогольному сегменті”, - говорить голова ради директорів Beverage Trading Company
Ольга Івушкіна. На її переконання, головна проблема сьогодні - це податкова складова,
розмір якої не відповідає можливостям ринку. “Акцизи потрібно привести до тверезих і
обгрунтованих розмірів”, - вважає вона. “Ставка акцизу повинна бути такою, щоб легальний
виробник міг конкурувати ціною з тіньовим бізнесом. Маючи конкурентну ціну на ринку і
гарантуючи при цьому якість товару (чого не можуть зробити нелегали), офіційні
виробники та дилери протягом певного проміжку часу, користуючись виключно
ринковими механізмами конкуренції, просто витіснять сурогатну, нелегальну, сіру та чорну
алкогольну продукцію з ринку. Щонайменше — цей сегмент втратить ті лідируючі позиції,
які займає сьогодні”, - підсумувала Івушкіна. Нагадаємо, державний виконавець 24 травня
2018 року виніс постанову про арешт коштів держпідприємства “Укрспирт”, згідно з якою
накладено арешт на всі банківські рахунки компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами 1news.com.ua


РИНОК СЛАБОАЛКОГОЛЬНИХ & ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ

Новый вкус Basil Beauty от
SHAKE™
22.06.2018

Группа Компаний «Новые Продукты» представила абсолютно новый
вкус легендарного слабоалкогольного напитка SHAKE, который станет
достойным конкурентом полюбившимся всем привычным вкусам.
Геннадий Довгань - маркетинг-директор ГК «Новые Продукты» добавил: «Над
созданием SHAKE BASIL BEAUTY работала целая команда профессионалов, было много
попыток создать неповторимый легкий вкус и добиться идеального сочетания базилика,
черной смородины и лайма. Наконец мы можем познакомить широкую общественность с
коктейлем, который станет настоящим символом лета и свежести. Современный
потребитель ищет натуральных компонентов и низкого градуса алкоголя, это
общемировая тенденция - и нам есть, что предложить даже самым взыскательным
ценителям и знатокам алкогольных коктейлей! Ведь ГК “Новые Продукты” с 2014 года
имеет собственную исследовательскую лабораторию, где мы создаем новую продукцию,
ориентируясь на предпочтения наших потребителей по всему миру». Отметим, ГК «Новые
Продукты» запустила в продажу новый энергетический напиток - Green Energy с
экстрактом конопляных семян. С июня напиток продается в трех объёмах: 0,25л, 0,5л и 1 л.
Стоит отметить, что наличии семян каннабиса в напитке не делает его наркотическим ни в
коем случае. Дозировка, которая используется производителями – имеет наоборот тонизирующее свойство, помогающее организму легче синтезировать глюкозу, преодолевать
стрессы и переутомлённость. Экстракт полностью очищен от тетрагидроканнабинола –
психоактивного компонента. Это первый в Украине напиток, который использует
ненаркотический экстракт конопли для поддержания организма в тонусе.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua

19.06.2018

Верховный Суд подтвердил необходимость уплаты крупнейшим
дистрибьютором сигарет "Тедис Украина" (ранее - "Мегаполис-Украина")
431 млн грн штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом Украины.
"Только что Верховный Суд принял решение в пользу АМКУ в длинном деле по
поводу дистрибьютора сигарет "Тедис". Решение АМКУ от 16.12.2016 оставлено в силе за
исключением небольшого уточнения относительно способа исполнения обязательства по
установлению прозрачного механизма ценообразования", - написал глава АМКУ Комитета
Юрий Терентьев на своей Facebook-странице во вторник. Как сообщалось, АМКУ в конце
2016 года наложил на Tedis Ukraine штрафы в размере 431 млн грн за злоупотребление
монопольным положением, однако компания обжаловала это решение в суде. 31 мая 2017
года Хозяйственный суд Киева отказал полностью в удовлетворении иска ООО "Тедис
Украина" к АМКУ о признании недействительным штрафа на 431 млн грн. Генпрокуратура
сообщала об уплате компанией штрафа. В конце марта 2017 министр внутренних дел Арсен
Аваков сообщал, что в рамках расследования дела "монополиста табачного рынка
Украины" проведено более 100 обысков. По данным генпрокурора Луценко, под влиянием
российского гражданина Игоря Кесаева, по которому решением СНБО применены санкции
в виде запрета вывода средств из Украины за границу, на ключевые должности в ООО
"Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета
директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" — одного из поставщиков оружия
террористическим организациями "ДНР"/"ЛНР". Через счета фирм-транзитеров за 20152017 выведено 2,5 млрд грн. Компания опровергла указанные заявления в свой адрес,
указав, что ее собственниками являются бизнесмен Борис Кауфман и граждане
Великобритании. Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО "Торговая компания
"Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".
Региональная сеть компании состоит из 35 региональных структурных подразделений в
Украине. Tedis Ukraine является крупнейшим дистрибьютором сигарет в Украине: ее доля
на рынке, по данным АМКУ, составляет более 99%.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Кому мешает единственный украинский производитель
табачных изделий - Львовская табачная фабрика?
21.06.2018

Руководство Львовской табачной фабрики сообщает об попытке
организовать очередную информационную атаку на предприятие. Об этом
пишет он-лайн издание dengi.ua
По мнению львовян, транснациональные компании объединились против
единственного
украинского
производителя
табачных
изделий
и
пытаются
дискредитировать фабрику в региональных СМИ и желтой прессе. Причин несколько отказ предприятия работать через табачного монополиста Тедис Украина,увеличение доли
рынка ЛТФ на внутреннем рынке, планы компании выйти на IPO. Также львовяне
выступают за повышения адвалорной составляющей акцизного налога на сигареты, что не
устраивает западные табачные компании. Конкуренты очередной разпытаются
беспочвенно убедить общественность, что ЛТФ использует какие-то “теневые схемы“ и
занимается “контрабандой“. Кроме низкосортных статей в СМИ, в силовые структуры
рассылаются фейковые письма с обвинениями в нарушениях фабрикой налогового
законодательства. Однако в пресс-службе ЛТФ напомнили, что компания является одним
из крупнейших налогоплательщиков Западной Украины, обеспечивая около тысячи
рабочих мест только во Львовской области (компания имеет два юридических лица ТОВ
Вінниківська тютюнова фабрика и ВАТ Лвівська тютюнова фабрика). Сотрудники
Львовской табачной фабрики»просят журналистов и редакторов не принимать участия в
травле единственного отечественного производителя сигарет,и объясняют, что причин
для информационной атаки несколько. За два последних два года рыночная доля ЛТФ
выросла до 9% (согласно исследованию компании, Nielsen). Более того, в 2018-2019 гг.
львовяне намерены нарастить долю до 15%.Это категорически не устраивает фабрики
четырех транснациональных компаний (Филип Моррис Украина, Джей Ти Интернешнл
Украина, В.А.Т.-Прилуки и Империал Тобакко Продакшн Украина), которые еще недавно, в
2013 году контролировали 95-97% всего внутреннего табачного рынка. Вследствие
активной маркетинговой позиции львовян - почти десятая часть внутреннего украинского
табачного рынка вышла из-под контроля западных корпораций. Также, львовяне
последовательно отказываются идти в русле лоббистских усилий Филип Моррис Украина,
Джей Ти Интернешнл Украина, В.А.Т.-Прилуки и Империал Тобакко Продакшн Украина» в
вопросе регулирования ставок акцизного налога. Львовская табачная фабрика», в отличии
от международных производителей и антитабачных активистов, выступает за повышения
адвалорной составляющей акцизного налога на сигареты. Адвалорная ставка регулирует
ценовую доступность сигарет (чем дороже и выше классом бренд, тем выше и цена на
него). Но сегодняшний размер адвалора в 12% привел к тому, что в цене таких дорогих
брендов как Marlboro, Camel, Davidoff и подобных, составляющая этого налога мизерная.
Несложно заметить, что такая ситуация более чем устраивает именно «большую четверку»
транснациональных производителей премиальных брендов и крайне невыгодна
единственному украинскому производителю сигарет – Львовской табачной фабрике.
Поэтому, усилия западных компаний в последние годы были направлены на удержание
этой ставки на низком уровне – 12% (при среднем европейском показателе 27,7%). ЛТФ
настойчиво предлагает увеличить адвалорный компонент до 20%, что, понятно, не
устраивает транснациональные корпорации. “Это могло бы уже в этом году принести в
государственный бюджет дополнительно 7 млрд. грн”, - считают во Львове. Известно
также, что Львовская фабрика единственная, кто не работает с Тедис Украина и ведет
независимую ценовую политику. Фактически Ассоциация Укртютюн, объединяющая
украинские фабрики западных корпораций и Тедис утрачивает возможность "вручную"
управлять повышением и снижением цен на сигареты. Когда речь идет о потере контроля
над 10-15% продаж, проблемой пренебречь уже нельзя именно поэтому большие компании
начали атаку на небольшое отечественное предприятие, - заявляют во Львовской табачной
фабрике.
Читать полностью >>>
По материалам dengi.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Незаконний тютюновий бізнес під крилом
«Народного фронту»
22.06.2018

Виробництво підакцизних товарів, спиртних напоїв, сигарет. За вхід на
цей ринок та утримання на ньому позицій у світі борються найсильніші
маркетологи. Про це пише radiosvoboda.org
Нещодавно в Україні з'явився виробник цигарок, що одразу захопив частину
внутрішнього ринку. Нове виробництво запустили на заводі у Жовтих Водах на
Дніпропетровщині. Туди й вирушили «Схеми». І виявили, що в нового бізнесу – впливові
покровителі з «Народного фронту». Чому на пачках цього бренду підроблені акцизні марки?
І як це впливає на надходження до українського бюджету? Розслідування «Схем»
розпочалося з пачки цигарок Pull – це нова марка, яку дедалі частіше можна побачити в
кіосках і яка вже знайшла свого покупця. Завдяки ціні. В той час, коли вартість сигарет
помітно зросла, такий Pull можна купити за 17-20 гривень. Причому якщо від цієї суми
відняти розмір акцизу, який виробник платить фіскальній службі, за що отримує акцизну
марку, то виникає питання, як виробник Pull взагалі щось заробляє? За словами юриста
Дмитра Кострюкова, розмір акцизного збору на тютюнові вироби зараз складає 15 гривень
46 копійок за пачку сигарет із фільтром. Тобто півтори гривні залишається на сировину,
витрати на виробництво, логістику, сплату ПДВ та інші витрати. Що ж залишається як
прибуток для підприємства? В чому може бути секрет? Хто відкрив фабрику і веде бізнес?
«Юнайтед Табако». Сигарети випускає товариство з обмеженою відповідальністю
«Юнайтед Табако», яке існує з 2016 і розташоване у місті Жовті Води на Дніпропетровщині.
Директором «Юнайтед Табако» є В’ячеслав Вершута. Засновник «Юнайтед Табако» –
британська компанія Alderton Business LLP. Її на 25% контролює киянка Ольга Кіро, а на
75% – жителька Жовтих Вод Олена Бойко. Тривалий аналіз журналістами «Схем» бізнесдіяльності цих двох жінок і їхньої компанії спочатку не дав відповіді на запитання – хто
насправді стоїть за новим бізнесом. Не прояснилось і те, як їм вдається тримати таку низьку
ціну на свою продукцію. Тож знімальна група вирішила завітати у Жовті Води і пошукати
відповіді там. На фабриці «Юнайтед Табако», яка розташована на території колишнього
заводу, візиту журналістів були не раді. Ніхто з менеджменту не вийшов, а охорона не
дозволяла наближатися навіть до прохідної. Єдине, що встиг зафіксувати оператор біля
вхідних дверей на фабрику, – наліпку «Народний фронт, Жовтоводська міська організація».
За допомогою у пошуках представників цієї компанії журналісти прийшли до міського
голови Жовтих Вод Володимира Абрамова. Утім, він лише відповів, що не знає, чий це
бізнес. Головне, за його словами, що податки платять. «Для мене головне – це звіт про
надходження коштів на рахунок за квітень. «Юнайтед Табако». Дивіться. – Абрамов показує
фінансові документи. – 265 тисяч. Приріст 15 тисяч. Оце мені головне. Щоб податки
сплачували в місті Жовті води». Знайдений контактний номер директора фірми-виробника
В’ячеслава Вершути теж не допоміг у пошуках. На момент розмови з журналістом у нього
почалися проблеми зі зв’язком. Після цього було ще кілька спроб додзвонитися, утім,
поспілкуватися з директором «Юнайтед Табако» так і не вдалося. А коли знімальна група
наступного дня вже збиралися повертатися до Києва з Жовтих Вод, сталося те, що зіграло
вирішальну роль у розслідуванні. В усіх торгових точках міста раптово зникли цигарки Pull.
Чому? Їх раптово розкупили чи намагаються щось приховати? І якщо так – то що? За деякий
час з'явилася версія. «Схеми» взяли пачку цигарок Pull, куплену у Жовтих Водах
напередодні, і почали її вивчати.
Підроблені акцизні марки. Акцизна марка, яку видає фіскальна служба після сплати
акцизного збору, містить спеціальні написи. Відповідно до постанови Кабінету міністрів
України, для українських сигарет має бути маркування «ТВ ЗФ» – що розшифровується як
«для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром». На пачці Pull, яку мають
журналісти, – «ТІ ЗФ», що означає «для тютюнових виробів імпортного виробництва з
фільтром». Але сигарети Pull – не імпортне виробництво. На пачці зазначене українське
товариство з обмеженою відповідальністю «Юнайтед Табако». І взагалі – чому акцизна
марка зеленого кольору, якщо марки серії «ТІ ЗФ» мають бути фіолетовими? Коли «Схеми»
поїхали з Жовтих Вод, там знову почали продавати сигарети Pull. На прохання фрілансери
закупили у різних торгових точках міста кілька пачок. Таким чином у розпорядженні
журналістів опинилося вісім пачок сигарет Pull із акцизними марками серії «ТВ», як і має
бути для сигарет українського виробництва. Та три пачки із марками серії «ТІ» зеленого
кольору, які не відповідають ні затвердженому кольору, ні призначенню. Сумнівів, що
зелені акцизні марки серії «ТІ» підроблені, майже не залишалось. Тим більше, це здавалось
очевидним, адже цигарки не імпортні. Але точно визначити могла лише спеціальна
експертиза. Її погодилися провести для «Схем» у Міністерстві фінансів. Результат
експертизи виявив, що з оригінальною маркою була лише одна пачка. Десять акцизних
марок не мали захисних червоних волокон, не відповідали кольоровій гамі, на них відсутні
деякі графічні елементи та термочутлива фарба. Таким чином з 11 пачок сигарет Pull
держава отримала сплату у вигляді акцизу лише за одну – тобто, 15 гривень 46 копійок.
Вдесятеро більша сума – а це близько 155 гривень, – яку мали сплатити з решти, десяти
пачок, у бюджет не потрапила. Чи не цей факт – ознаку злочину – намагалися приховати від
«Схем» у Жовтих Водах, коли поприбирали з торгових точок сигарети місцевої фабрики?
«Це передбачає кримінальну відповідальність, 199 стаття Кримінального кодексу – збут,
виготовлення саме акцизних марок, позбавлення волі від трьох до семи років», – каже
юрист Дмитро Кострюков. Ось тут прискіпливий читач може зауважити: почекайте, а чому
ви вважаєте, що сигарети з підробленими акцизними марками виготовлені саме на фабриці
«Юнайтед Табако» у Жовтих Водах? Можливо, компанія до них не має жодного стосунку, а
це справа рук якихось пройдисвітів, які виготовляють підробки під такий успішний бренд,
як Pull? Журналісти «Схем» теж ставили собі ці запитання. А тому взяли пачку сигарет із
автентичною акцизною маркою та п'ять пачок сигарет із підробленими акцизками і
звернулися до Київського інституту судових експертиз із запитанням: чи можуть там
знайти ознаки, що хоч одна із пачок із підробленою маркою виготовлялася на тому ж
обладнанні, що і пачка сигарет із оригінальною акцизкою? «Ми проводимо такі експертизи
і робимо висновки. Перевіряємо друк, спосіб поліграфічного друку, перевіряємо викройку,
перевіряємо спосіб нанесення інформації. Перевіряємо, як вона склеюється», – відповідає
експерт Сергій Науменко. За його словами, кожен автомат для упакування сигарет має свій
унікальний почерк – характерну ознаку роботи саме цієї машини, сліди, які залишаються на
пачці. І головне завдання експерта – знайти цю особливість на пачці, а потім провести
порівняння з тими, що мають журналісти. Після десяти годин роботи експерта «Схеми»
отримали підтвердження: принаймні одна із п'яти пачок із підробленою акцизною маркою
була виготовлена на тому ж обладнанні, що й оригінальна пачка «Юнайтед Табако». Ось
результат експертизи: «Упакування пачки сигарет «Pull червоний» з акцизною маркою
ТВЗФ 17/3 04ААЖА 001289 та пачки сигарет «Pull сірий» з акцизною маркою ТВЗФ 17/3
04ААГА 001782 здійснювалось з використанням одного обладнання». Таким чином експерт
інституту встановив, що обладнання, яке використовували під час випуску пачки сигарет із
оригінальною акцизною маркою і яку податківці продали «Юнайтед Табако» – це те саме
обладнання, на якому випустили принаймні одну із 5 пачок із підробленими акцизками.
Тобто частина тютюнової продукції, з якої не сплатили акциз у бюджет, виготовляється
саме на «Юнайтед Табако». Порушення закону – очевидне. Збитки для бюджету – теж.
Лишалося з’ясувати, хто ж може стояти за діяльністю тютюнової фабрики у Жовтих Водах.
Крило «Народного фронту». Пам’ятаєте про табличку «Народного фронту» на
прохідній? Ця політична сила в цій історії з'явилася знову. Завдяки репортажу про
відкриття фабрики на YouTube-каналі місцевого телебачення «Жовта річка». У ньому
йдеться про те, що запуск фабрики відбувся за сприяння «фахового економіста і народного
депутата Олега Кришина з «Народного фронту». Позицію фабрики у цьому ж сюжеті
доносить Микола Журило, він підписаний як заступник директора з загальних питань
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«Юнайтед Табако». Микола – рідний брат Руслана Журила, який раніше працював на
керівній посаді на державному підприємстві «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».
Руслан Журило фігурує як організатор розкрадань на мільйони доларів на цьому
держпідприємстві у справі НАБУ. Разом із екс-депутатом та одним зі спонсорів тієї ж партії
«Народний Фронт» Миколою Мартиненком. За словами народного депутата Сергія
Лещенка, брати Журило – найближчі бізнес-партнери Миколи Мартиненка. «Коли
Мартиненко як один із бенефіціарів Революції гідності зайшов у владу в 2014 році, йому
дали в розпорядження, у використання, як «дійних корів», декілька державних
підприємств. Одне із них – «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» («ОГХК») – це титанові
комбінати. А друга – це «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» – це уранове
підприємство. І от Журило якраз був керівником «ОГХК». До того моменту, поки його не
затримали у справі про зловживання. Журило – це одна родина. І я чув, що виробництво
цигарок – якраз підприємство, пов'язане з Мартиненком через братів Журил», – каже
народний депутат. Схоже, для Миколи Журила, як і для брата Руслана, «Народний фронт» –
справді не чужа політсила. Його нагородив зброєю міністр внутрішніх справ і
«народофронтівець» Арсен Аваков. «Схемам» не вдалося поспілкуватися із заступником
директора із загальних питань Миколою Журилом щодо безакцизного виробництва
цигарок у Жовтих Водах. На дзвінки він не відповідав, за місцем реєстрації його не знайшли.
До речі, співзасновниця «Юнайтед Табако» Олена Бойко так само, як і брати Журили,
пов'язана зі «Східним гірничо-збагачувальним комбінатом». Вона була бізнес-партнеркою
екс-директора цього підприємства Сергія Дробота, а за часів керування «СхідГЗК» Русланом
Журилом постачала на підприємство сталь. Переважно за завищеними цінами – розповідає
журналіст інтернет-видання «Наші гроші» Юрій Ніколов. «Олена Бойко відома як керівниця
фірми «Світ сталі», яка, за нашими підрахунками, отримала тендерів на «Схід ГЗК» на
півмільярда гривень – це величезні кошти, які, на нашу думку, однозначно були отримані
завдяки тому, що Олена Бойко є бізнес-партнеркою Сергія Дробота, який очолює «Схід
ГЗК». І «Схід ГЗК» – це той самий комбінат, де Руслан Журило працював віце-президентом у
Сергія Дробота теж довгі роки», – каже Ніколов. Зв'язатися з Оленою Бойко «Схемам» також
не вдалося. Сам народний депутат від «Народного фронту» Олег Кришин просто втік від
журналістів «Схем», коли почув запитання про фабрику. «Це – провокація. Я на провокації
не відповідаю», – двічі сказав депутат і швидко зайшов до сесійної зали парламенту. Також
«Схеми» надіслали запит Миколі Мартиненку із проханням про коментар стосовно
причетності до діяльності «Юнайтед Табако». Поки що відповіді від нього немає. Таким
чином «Схемам» вдалося встановити, що тютюнова фабрика у Жовтих Водах на
Дніпропетровщині відкрилася за сприяння народного депутата з «Народного фронту»
Олега Кришина. А причетний до управління підприємством – Микола Журило, бізнесмен,
наближений до того ж «Народного фронту». І навіть нагороджений зброєю міністром з цієї
політсили Арсеном Аваковим. І головне: з допомогою двох серйозних експертиз журналісти
«Схем» розкрили секрет дешевих сигарет компанії «Юнайтед Табако»: частину з них
випускають із підробленими акцизними марками, таким чином економлячи на сплаті
зборів у бюджет. І ось тепер залишилося почекати результатів ще однієї експертизи в цій
історії. Експертизи на ефективність правоохоронних органів. Після публікації цього
розслідування народний депутат Олег Кришин публічно звинуватив журналістів у брехні і
заперечив свою причетність до тютюнової фабрики. «Схеми» відкидають звинувачення
Кришина і наголошують, що фабрика, відкрита «за його сприяння», виготовляє цигарки із
підробними акцизками. ...
Читати повністю (фото, відео) >>>
© Максим Савчук
За матеріалами radiosvoboda.org
 ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

На ДП «Ензим» впроваджена інтегрована
система управління
26.06.2018

На ДП «Ензим» компанією «Евростандартсертіфікація» сертифікована
інтегрована система управління (ІСУ) на відповідність вимогам вітчизняних
і міжнародних стандартів. Про це йдеться в прес-релізі компанії.
Сертифікація системи управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001 на
ДП «Ензим» вперше була проведена ще в 2008 році. Згодом, кілька разів підприємство було
ресертифікована згідно вимогам оновлених версій ДСТУ ISO 9001. Протягом двох останніх
років фахівцями підприємства розроблена і впроваджена система управління безпекою
харчових продуктів відповідно до ISO 22000: 2005 та ДСТУ ISO 22000: 2007. З 15.06.2018 на
ДП «Ензим» компанією «Євростандартсертіфікація» сертифікована інтегрована система
управління (ІСУ) на відповідність вимогам вітчизняних і міжнародних стандартів таких, як:
ISO 9001: 2015 і ISO 22000: 2005, а також, ДСТУ ISO 9001: 2015 і ДСТУ ISO 22000: 2007.
Читати повністю >>>
За матеріалами landlord.ua
Компания «Интерхим» направила обращение Премьер-министру
в связи с оказываемым на бизнес давленим
26.06.2018

Фармацевтическая компания «Интерхим» направила обращение
Премьер-министру Украины с просьбой «остановить давление, которое
оказывают на нее Служба безопасности Украины и псевдопатриоты».
Так, в письме за подписью генерального директора компании «Интерхим» Анатолия
Редера отмечается, что с февраля 2018 г. предприятие постоянно подвергается нападкам со
стороны органов СБУ, которые, прикрываясь обращениями псевдопатриотов и наличием
уголовных производств, постоянно обращаются в органы государственного надзора с
требованиями по проведению проверок и истребованию документов финансовой отчености предприятия. В марте ОДО «Интерхим» обратилось с руководству СБУ с требованием
разъяснить сложившуюся ситуацию. Однако до настоящего времени ответа не получило.
«Зато в июне в отношении ОДО «ИнтерХим» началась новая волна давления через средства
массовой информации и с привлечением очередных банд «патриотов». Так, в средствах
массовой информации появились обращения псевдопатриотических организаций, которые
требуют проведения очередных проверок предприятия и возбуждения уголовных
производств», - отметили в «Интерхиме», добавив, что все факты, изложенные в
соответствующих дискредитирующих материалах, не соответствуют действительности и
основаны исключительно на домыслах автора. В «Интерхиме» считают, что с учетом того,
что в рамках действующего законодательства СБУ не имеет возможности требовать
продолжения проверок от органов государственного надзора, усилить давление на субъект
хозяйствования спецслужба пытается на основании «требований общественности». «Мы
основываемся еще и на том, что после опубликования фейковых статей и обращений на
помещения ОДО «Интерхим» и его подразделений был осуществлен ряд атак
псевдопатриотов, которые при этом неоднократно выразили уверенность, что теперь
предприятием займутся правоохранительные органы и положат конец его работе… Мы
усматриваем в действиях вышеуказанных лиц реальную угрозу относительно
вмешательства в деятельность предприятия под прикрытием проведения незаконных
процессуальных действий со стороны правоохранительных органов, органов прокуратуры
и суда», - отмечается в письме В. Гройсману. …
Читать полностью >>>
По материалам prichernomorie.com.ua
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ПАТ «Фармак» у ТОП-20 найуспішніших
українських інвесторів

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ


ІФАБРИКИ ВЗУТТЯ, в цілому (ВЗУТТЯ ЗІ ШКІРИ, РЕЗИНИ, ТОЩО)

03.07.2018

Всеукраїнський популярний діловий журнал «Власть денег»
опублікував список найуспішніших українських інвесторів. ПАТ «Фармак»
названо одним з провідних інвесторів в Україні!
Оцінюючи компанії, видання врахувало розмір доходів, суму заплачених податків і
зборів за останні два роки, лідируючі позиції у відповідних галузях, масштаб впливу на
соціально-економічну ситуацію в Україні. Компанія «Фармак» є лідером фармацевтичної
галузі України*. Продуктовий портфель ПАТ «Фармак» налічує понад 200 лікарських
засобів різних терапевтичних напрямків та форм випуску. В 2017г. компанія вивела на
ринок 21 новий продукт. У 2017 році інвестиції ПАТ «Фармак» у розвиток та модернізацію
становили 486 млн грн, у 2018 р. компанія планує інвестувати в модернізацію виробництва
638 млн грн. «Сьогодні, щоби бути лідером, необхідно постійно вдосконалюватися,
впроваджувати інноваційні технології. Саме так працює «Фармак». Уже багато років левову
частку доходу ми реінвестуємо в нашу компанію, і з року в рік ця сума збільшується. За
останні 7 років ми інвестували в модернізацію виробництва 2,8 млрд грн, або 184 млн
доларів США. У 2018 році ми плануємо збільшити наші інвестиції більш ніж на третину
проти 2017 року. Проект «Тверді лікарські засоби – 2» залишиться основним на цей рік.
Нова виробнича дільниця реалізується на базі німецького та італійського технологічного
обладнання. Після введення його в експлуатацію сукупні потужності з виробництва
таблетованих лікарських засобів мають зрости удвічі – до 3 млрд дозованих одиниць на рік.
Також компанія продовжить інвестувати в модернізацію та дооснащення активних
виробництв, інформаційні технології, лабораторії відділу контролю якості та лабораторію
біотехнологій. Особливу увагу ми приділяємо розробці нових препаратів. Цьогоріч ми
плануємо витратити на дослідження та розробки 290 млн грн», – поділилася планами Філя
Жебровська, Голова Наглядової ради ПАТ «Фармак». За підсумками 2017р. «Фармак»
збільшив дохід від реалізації на 19% - до 6,09 млрд грн. Об’єм експорту збільшився на 23%,
а його доля в загальних продажах склала 25,1%. Чистий дохід виріс на 22% і досяг 839 млн.
грн. Сума податкових відрахувань ПАТ «Фармак» в 2017 році склала 526,5 млн. грн. У I
кварталі 2018 року «Фармак» збільшив продажі на 18,35% по відношенню до І кварталу
2017р. - до 1,1 млрд грн. «Ось уже вісім років поспіль «Фармак» очолює фармацевтичний
ринок України, - коментує т. в. о. виконавчого директора ПАТ« Фармак» Володимир Костюк.
- Таких результатів компанія досягла завдяки якості та інноваціям. Сьогодні усе
обладнання компанії – високотехнологічне та ультрасучасне. В фокусі компанії виробництво інноваційних біотехнологічних продуктів, таких як «Фленокс», інсулін та його
аналоги, рентгеноконтрастні препарати. У той же час ми продовжуємо виробляти базові
лікарські засоби, наявні на ринку вже не один десяток років». ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАТ «Фармак»
Борщаговский ХФЗ отсудил названия своих лекарств
у харьковской фармкомпании
04.07.2018

Суд признал недействительными два свидетельства на обозначения
лекарств, выданные "Фармацевтической группе "Здоровье", которые
совпадают с названиями препаратов компании БХФЗ.
Хозяйственный суд города Киева признал недействительными два свидетельства
№188498 и №208966 на комбинированные обозначения "Атрогрел" и "Кратал-Здоровье",
выданные ООО "Фармацевтической группе "Здоровье" в 2014 и 2016, из-за сходства
названий с препаратами производства Борщаговского ХФЗ ("Атрогрел" и "Кратал"). В 20132014 г. фармацевтическая компания "Здоровье" подала на регистрацию 5 комбинированных обозначений, которые фактически дублируют названия лекарственных средств БХФЗ.
Это "Атрогрел", "Бипролол" и "Венорутинол" (харьковская группа "Здоровье" использовала
идентичные названия), а также "Кратал" и "Тривалумен" ("Кратал-Здоровье" и
"Тривалумен-Здоровье" соответственно). В связи с этим БХФЗ обратился в Хозяйственный
суд города Киева с рядом исков о признании свидетельств, полученных харьковской
группой "Здоровье", недействительными. Три дела все еще находятся на рассмотрении в
суде. Напомним, что в феврале 2018 г. кресло гендиректора Борщаговского химикофармацевтического завода покинула Людмила Безпалько, которая руководила
предприятием 41 год. Ее пост на ближайшие три года заняла Юлия Здаревская,
работающая в компании на должности главного экономиста. Что касается финансовой
деятельности компании, то по итогам 2017 г. доход компании составил 1,24 млрд грн, что
на 14,3% больше, чем в 2016 г. Прибыль снизилась до 104,5 млн грн. При этом экспорт
продукции фармкомпании за прошлый год вырос на 12,2% - до 152,3 млн грн. За прошлый
год компания вышла со своей продукцией на два новых рынка: Ирак и Португалию. По
итогам 2016 года предприятие увеличило чистую прибыль в два раза по сравнению с 2015
годом - до 118,702 млн грн. Борщаговский химико-фармацевтический завод входит в топ20 крупнейших фармацевтических производителей Украины.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Поліція отримала дозвіл на виїмку документів АМКУ
по фармацевтичних справах трьох останніх років
05.07.2018

Печерський райсуд надав поліції дозвіл на тимчасовий доступ та
виїмку оригіналів документів АМКУ, накопичених у ході розслідувань
зловживань на фармацевтичному ринку протягом 2015-2018 рр.
Слідчі отримають файли із відомостями, що можуть містити комерційну таємницю
українських та іноземних компаній. Про це свідчить ухвала суду від 11 червня. Йдеться про
доступ та можливість вилучення матеріалів розслідувань, які Комітет проводив щодо
суб’єктів господарювання, які входили у ланцюг постачальників інсуліну та його аналогів
для українських бюджетних медичних закладів («Санофі-Авентіс Україна», представництво
компанії «Ново Нордіск А/Т» в Україні, компанії групи «Ново Нордіск», «Бізнес Центр
Фармація», «Фармлогістік», «Фарма Лайф», «Медфарком-Центр», «Фірма «Медфарм»,
«БаДМ», «Аптека «Зі», «Укрфармгруп», «Оптіма-фарм, ЛТД», «БаДМ-Б», «Фармопт», «Ювент
Торг»). Також слідчі зможуть вилучити документи, які Комітет отримав у ході цих
перевірок від компаній-виробників («Ліллі Франс» (Франція), «Sanofi-Aventis Deutschland»
(Німеччина), «Novo Nordisk» (Данія) та «Bioton» (Польща)). Ці матеріали мають містити
відомості про відпускну ціну виробників під час продажу препаратів інсулінового ряду,
інформації про надання «кред-нот», дисконту, скидок за угодами, укладеними протягом
досліджуваного періоду. Доступними для слідчих мають стати і договори на поставку
препаратів інсуліну з усіма додатками та доповненнями, митні декларації, листування, які
антимонопольники вели із виробниками, їх представниками та переліченими
дистриб’юторами. Строк дії ухвали становить один місяць. Нагадаємо, у жовтні 2016 р.
поліція відкрила провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата або заволодіння майна в особливо великих
розмірах шляхом зловживання службовим становищем). Правоохоронці підозрюють
розтрату бюджетних коштів, виділених українським закладам охорони здоров’я на
закупівлю інсулінів та його аналогів у 2015-2016 рр. через завищення цін на них.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Психология обуви
и продаж
26.06.2018

На волне увлечения украинскими производителями появилось много
мастерских, шьющих обувь. В разных городах Украины открываются
магазины обуви украинского производства.
Но не все эти проекты успешны. Что нужно потребителю, как настроить бизнеспроцессы на производстве, где продавать обувь - читателям рассказал Виктор Прит,
владелец научно-производственного объединения MIDA из Запорожья.
Характеристика рынка. С 2000 г. доля обуви украинского производства на рынке
стала существенно больше, но, по разным оценкам, она занимает всего 30-40% рынка.
После 2014 года на волне моды на made in Ukraine появилось много малых производителей
обуви «ручной работы», но выжили далеко не все из них: потребителей всегда отталкивает
завышенная цена, не соответствующая качеству. В целом крупные игроки на рынке не
поменялись. Обувные фабрики в Днепре, Запорожье, Харькове, Луцке, Одессе, Киеве
продолжают работать, несмотря на ухудшение рыночных условий. «Местного
производителя убивает импорт дешевой китайской обуви, которая завозится
контейнерами, при этом такая продукция часто не соответствует сертификатам качества»,
– характеризует Виктор Прит, совладелец НПО «MIDA» Он считает, что влиять на
потребителя призывами покупать себе качественную обувь в данных экономических
реалиях бесполезно: если нет денег, чтобы приобрести хорошую обувь, средний украинец
вынужден купить хоть что-то. По оценкам специалиста, потребители готовы приобрести
кожаную обувь стоимостью до 1000-1500 грн, искусственную кожу – около 500-1000 грн.
Поэтому в последние годы отмечается спад производства украинской обуви, несмотря на
успешные попытки экспортировать ее за рубеж. Эксперт отмечает, что уровень зарплат в
легкой промышленности низкий и рентабельность минимальна, инфляция в 2,5-3 раза
обесценила украинскую продукцию. Приходится брать кредиты для покрытия
внесезонных затрат. Некоторые украинские производители идут на то, чтобы шить обувь
для зарубежных известных брендов.
Изменение потребителей. Во времена перемен выигрывают те бизнесмены,
которые умеют отслеживать и удовлетворять запросы рынка. «Мы начинали шить
мужскую обувь и шили преимущественно ее, но сейчас меняем тактику и поровну
развиваем женскую линейку, – говорит Прит. – Наши модели достаточно консервативны и
проверены временем. Есть изделия, которые шьем уже по 15-20 лет – и спрос на них
стабильно высокий. Есть такие модели, которые нравятся специалистам, но рынок их не
принимает». В Украине в последние годы люди начали одеваться более европеизированно,
заниматься спортом, стали больше носить спортивной обуви каждый день. Поэтому MIDA
недавно создала линейку «Мида актив», где отшивает повседневную обувь спортивного
типа. В ней применяется комфортная стелька Memoris с памятью, качественная подошва, а
цена радует покупателя: всего лишь от 800 до 1500 грн в розницу. Эту обувь не отдают
оптовикам, так что ее не будут продавать на рынках, а только в фирменных магазинах.
«Чтобы всегда быть в тренде, мы ездим по миру, участвуем в международных выставках,
изучаем новые модели и технологии», – делится Прит. Так, в Украине появились новые
легкие износостойкие искусственные материалы, чаще используются натуральные
текстиль, лен, конопля. Используют новые стельки, шнурки.
Тонкости продаж. MIDA в последние несколько лет активно развивается благодаря
тому, что пошла в розницу и открывает магазины по франшизе. До этого 20 лет фабрика
концентрировалась на производстве и работала только с оптовыми покупателями. Сегодня
открыты более 100 магазинов MIDA как в Украине, так и за рубежом. «Лет 10 назад мы
хотели показать бренд и открывали магазины с партнерами без жестких требований.
Сейчас требования к партнерам ужесточаем и выстраиваем четкие правила работы в
магазинах как по ассортименту, так и по мерчандайзингу», – говорит Виктор Иванович.
Магазины площадью меньше 100 кв. м опытный предприниматель советует не открывать.
Требование к площади – 150-300 кв. м. Меньший магазин по площади не вместит весь
ассортимент – мужская, женская и детская обувь – и не будет достаточно рентабелен.
Существуют два типа франшизы: когда партнеры имеют право завозить 50% обуви других
производителей, а вторая – только брендированный магазин Mida. Желающим начать
такой бизнес для открытия обувного магазина по франшизе MIDA (включая аренду и
закупку обуви на 2 сезона) нужно 3 млн грн. Интересно, что своим примером MIDA
показала: даже в наше время успех возможен без продаж в интернете. Всего три партнера
продают обувь этого производителя в онлайн. И первый официальный фирменный
интернет-магазин от фабрики откроется только летом. Причем цены будут такими же, как
в рознице. А привлекать покупателей собираются широтой ассортимента.
Нужен ли экспорт. При хороших возможностях для экспорта жесткую экспансию за
рубеж MIDA не ведет, решив прежде всего охватить Украину. «Первая наша задача – обуть
украинцев, тут рынок большой, – говорит Прит. – Мы продавали обувь в Россию до
известных событий, продаем составляющие в Польшу, Италию, Израиль, Канаду. В Чехии, в
Праге, открылся фирменный магазин. Присутствуем на Amazon». Хорошо продаются за
рубежом запатентованные системы антискольжения для обуви производства MIDA, но они
хорошо расходятся и по Украине, где в этой нише у предприятия нет конкурентов.
Бизнесмен отмечает, что при продажах обуви за границей есть приятная добавочная
стоимость, но есть и добавочная ответственность – обеспечить европейский сервис,
гарантийный ремонт. Там должны быть надежные партнеры из местных, кто возьмет эти
заботы на себя.
Обувным новичкам. «Я начал заниматься пошивом обуви для того, чтобы выжить и
прокормить семью, почти 30 лет назад. Потом – просто влюбился в эту профессию, когда у
тебя есть кусок кожи, подошва – и за 2-3 дня делаешь пару обуви, в которой можешь
ходить», – вспоминает Виктор Прит. «Делая первые шаги в бизнесе, не нужно бояться
сделать шаг в неизвестность. Стремитесь уверенно стоять на ногах, обретать
профессионализм в выбранном деле и одновременно развивать в себе человеческие
качества, поскольку бизнесмен ответствен не только за себя, но и за тех людей, кто вокруг:
и сотрудники, и поставщики, и клиенты. Бизнесмен должен быть предпринимателем по
жизни и ответственным за своим дела и поступки», – советует он. Бизнесмен получил
второе образование психолога и считает, что это ему помогает. «Секрет успеха – когда ты
настроен на жизнь счастливую, радостную, с любовью к себе и людям. Тогда у тебя и обувь
(или пицца, или корабль – то, что ты изготавливаешь) будут живые. Предпринимателю
следует глянуть на себя и подумать: зачем я этим занимаюсь? Вначале для зарабатывания
денег, чтоб поесть. Потом, когда уже заработал, – для чего еще?». В начале любого бизнеса
Виктор Прит рекомендует собраться учредителям и прийти к общему решению, куда они
идут, построить планы для развития бизнеса хотя бы на 25 лет вперед. Как и многие,
Виктор Иванович убежден, что команда – главный энерджайзер и секрет успеха любого
бизнеса. Сегодня на «Миде» работают более 2500 человек. «Команда – это много человек, от
партнеров до секретаря и грузчика. Когда эта команда слаженная и понимает, куда
движется, есть миссия, цель, видение, то под него прописываются бизнес-процессы». …
Читать полностью >>>
По материалам msb.aval.ua
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В Україні створять новий
реєстр нерухомості

Скасування правил торгівлі сировиною призведе
до блокування ринку деревини
25.06.2018

Законопроект №5495 «Про внесення змін до деяких законів щодо
збереження українських лісів» призведе до блокування ринку деревини. Про
це заявили експерти Офісу ефективного регулювання (BRDO).
В березні 2018 р. Верховна Рада в першому читанні ухвалила даний законопроект.
Ним пропонується обмежити внутрішнє споживання необроблених лісоматеріалів до 20
млн кубометрів/рік, а також посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за
незаконну вирубку лісу та подальший його експорт поза митним контролем (контрабанду).
Разом з цим, розглядається скасування Наказу №42 Держкомлісгоспу, яким затверджено
«Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини»,
що сьогодні фактично є єдиними правилами, які регулюють доступ до ринку сировини.
«BRDO підтримує концепцію прозорого регулювання ринку деревини, тому наголошує на
першочерговій необхідності введення електронного обліку деревини та формування
зрозумілих правил доступу до ринку лісу, а потім посилення відповідальності за незаконні
рубки та нелегальний обіг деревини», - йдеться у повідомленні. На думку експертів,
запропоновані зміни за умови скасування правил торгівлі деревиною призведуть до хаосу
та блокування ринку. Посилення відповідальності за умови відсутності чітких правил гри
не сприятиме формуванню цивілізованого ринку, залученню інвестицій у деревообробку та
раціональному використанню лісів. Тому спочатку необхідно розробити і прийняти закон,
що регулюватиме торгівлю деревиною, та запровадити електронний облік деревини. Більш
того, законопроект №5495 порушує Регламент ВРУ і Бюджетний кодекс через відсутність
належного обґрунтування, а також не відповідає нормам СОТ через відсутність
обґрунтування застосування обмеження. «За оцінкою BRDO, закладене формулювання про
«внутрішнє обмеження споживання деревини» не тільки дозволятиме продовжувати
вирубку, а й збільшить межі дозволеного у 2.5 рази, зокрема через відсутність уніфікованої
термінології в законодавстві», - додають спеціалісти.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
 ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Киевский Ювелирный Завод открыл
магазин в Македонии
23.06.2018

Киевский Ювелирный Завод (КЮЗ) создал собственный бренд Morion,
который вышел на македонский рынок. Об этом сообщает TradeMaster.UA
ссылаясь на Дело.
В городе Скопье украинский производитель от КЮЗ представил свой магазин в виде
классического бутика, с разными зонами, распределёнными по принципу цены изделий.
Изделия представлены авторской линейкой – «Украинские Самоцветы», которая
изготовлена исключительно из украинских драгоценных камней. Напомним, трехлетний
процесс банкротства "Киевского ювелирного завода" закончился продажей его имущества
фирме, основанной менеджером ликвидированного банка "Таврика". Оба актива ранее
принадлежали Сергею Цюпко. Цюпко заложил свой ювелирный бизнес в 2007 году для
получения займов у государственного "Укрэксимбанка" и российского "Национального
резервного банка", правопреемником которого является "Сбербанк Украина",
принадлежащий российскому "Сбербанку". "Укрэксимбанк" выдал $10,5 млн под залог
здания ювелирного завода, его оборудования и украшений стоимостью 136,4 млн грн. А
"Национальный резервный банк" за кредит в 30 млн грн для донецкой фирмы
"Укрметаллхолдинг ЛТД" получил в залог ювелирные украшения КЮЗ на 28 млн грн и
расположенный в Киеве отельно-офисный комплекс "Панорама" площадью 470 кв. м. Эту
недвижимость на Большой Житомирской, 20 стороны сделки оценили в 40 млн грн.
Рассчитаться с банками Цюпко должен был до декабря 2013 года. Но долги не обслуживал.
К моменту истечения сроков кредитов стартовало банкротство завода-залогодателя,
инициированное фирмой "Фаст Вотер СТ". Поводом послужил вексель на 0,5 млн грн,
эмитированный КЮЗ в 2012 году в пользу детективного агентства "Департамент защиты и
безопасности "Легион". Ценную бумагу по неуплате в июле 2013 года опротестовала фирма
"Фаст Вотер СТ" жителя Закарпатской области Василия Тордая. Эта структура обратилась в
Хозяйственный суд Киева для возбуждения дела о банкротстве завода в декабре 2013 года,
когда истекал срок возврата займов КЮЗ. Но суд в неплатежеспособность ювелирного
завода не поверил, и, убедившись, что только в одном "Сбербанке" остатки на текущих
счетах предприятия превышают 28 млн грн, в возбуждении дела отказал. Тогда "Фаст
Вотер ЛТД" обратился в Киевский апелляционный хозсуд, который отменил решение
первой инстанции, посчитав, что наличие долга в 0,5 млн грн и его неуплата в течение трех
месяцев – само по себе достаточное для банкротства основание.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua, biz.censor.net.ua
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Міністерство юстиції України створить Реєстр об’єктів нерухомого
майна. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня
2018 року № 484, передає ukrainepravo.com
Реєстр об’єктів нерухомого майна створюється за ініціативи Міністерства юстиції.
Відповідний реєстр функціонуватиме як підсистема, призначена для автоматизації
процесів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що містить
відомості про технічні характеристики об’єктів нерухомого майна, які розташовані на
земельній ділянці та права на які підлягають державній реєстрації відповідно до Закону
України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” за
результатами їх технічної інвентаризації, з метою надання достовірних відомостей у
повному обсязі про такі об’єкти, зокрема державним реєстраторам прав на нерухоме майно,
органам місцевого самоврядування та органам державного архітектурно-будівельного
контролю. Новий реєстр мають створити до червня 2019 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrainepravo.com


ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Великий європейський будівельний концерн задумався
про вихід на український ринок
26.06.2018

Один з найбільших будівельних концернів в Європі австрійська
компанія Strabag, планує найближчим часом вийти на український ринок.
Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Міністр заявив, що недавно провів з керівництвом Strabag відповідні переговори. За
словами Омеляна, пакет акцій компанії, який потрапив під американські і українські санкції
російського бізнесмена Олега Дерипаски, заморожений, тому не може бути перешкодою для
роботи Strabag в Україні. Міністр додав, що створення Дорожнього фонду гарантує
зростаюче фінансування дорожньо-будівельних робіт і привертає до України великі
будівельні компанії. Strabag Societas Europaea - австрійська будівельна компанія, є одним з
найбільших будівельних концернів Європи. Крім діяльності на "домашніх" ринках Австрії і
Німеччини компанія має численні представництва в східно- та південноєвропейських
країнах. Австрійському Strabag SE належать 90% акцій німецького підрозділу концерну,
Strabag AG, з головним офісом в Кельні. Також Strabag SE володіє 100% акцій Ed. Zublin AG в
Штутгарті. Основними акціонерами Strabag SE є Група компаній Haselsteiner, Група
компаній Raiffeisen-Holding Niederosterreich-Wien, Група компаній UNIQA, а також компанія
Rasperia Trading Limited, яка належить російському підприємцю Олегу Дерипасці.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua


БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Держгеонадра пропонують спростити видачу дозволів
на видобуток будівельного каменю
18.06.2018

Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) пропонує
розширити перелік місцевої сировини. До переліку пропонується внести
піщано-гравійні суміші і будівельний камінь.
“Держгеонадра підготували зміни до постанови Кабміну, в якій ми пропонуємо
розширити перелік місцевої сировини. Це стосується найменувань – здебільшого,
будівельного каменю та піщано-гравійних сумішей. Вважаємо, що це спростить доступ до
цієї сировинної бази”, – повідомив т. в. о. Голови Держгеонадр Олег Кирилюк під час ІІІ
Будівельного конгресу України, який проходив 15 червня в Києві. За його словами, дані
зміни введуть інші умови для отримання дозволів на розробку родовищ. Компанія, яка
бажає здобувати місцеву сировину, повинна буде опублікувати в ЗМІ заяву на отримання
бази сировини. Якщо протягом місяця не буде інших претендентів на отримання
спецдозволу, то документи будуть надіслані на узгодження в Мінекології та до органів
місцевого самоврядування, пояснив т. в. о. голови Держгеонадр. “Це буде стосуватися всіх
ділянок, де є захищені запаси, розміром до 25 га. На наступному тижні проект змін буде
поданий в Мінекології для узгодження, потім – в інші органи центральної влади”, – додав
він. Кирилюк також повідомив, що відомство має намір запропонувати ряд змін в
законодавство, зокрема, щодо скорочення термінів розгляду заявок на ліцензії, щодо
усунення деяких видів погодження для отримання дозволів. Крім того, Держгеонадра
розглядають можливість переформатування комісії з надрокористування.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держгеонадр
Межведомственная комиссия расследует импорт в Украину цемента
происхождением из РФ, Беларуси и Молдовы

БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ

05.07.2018

За січень-травень будівельна галузь зросла на 2%, Лев Парцхаладзе
25.06.2018

За підсумками перших 5 міс. ц.р. підприємства України вже виконали
будівельні роботи на суму 36,3 млрд грн. Індекс будівельної продукції
відносно до аналогічного періоду 2017 року склав 101,8%.
«За 5 місяців 2018 року будівельні підприємства України вже виконали роботи на
понад 36 млрд грн. Це не тільки будівельні, а й монтажні та інші роботи, які виконуються
під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального чи поточного ремонту.
Минулого року галузь показала неабиякий ривок у зростанні і зараз, у 2018 році, продовжує
стабільно розвиватися. За січень-травень вона зросла ще на 2%. Це означає, що ми нарешті
зрушили з мертвої точки, і є всі перспективи, що така позитивна тенденція збережеться і в
подальших роках», - повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе. За підсумками звітного
періоду індекс будівництва інженерних споруд склав 102,7%, будівель – 101% (житлових –
102%, нежитлових – 99,9%). У розрізі регіонів лідерами за обсягами виконання будівельних
робіт стали Дніпропетровська область (3,9 млрд грн), Харківська область (3,9 млрд грн),
Одеська область (3,6 млрд грн) та м. Київ (8,9 млрд грн). Лідери за темпами росту –
Чернівецька (152,4%) та Рівненська (124,2%) області. Нове будівництво, реконструкція та
технічне переоcнащення становили 80% від загального обсягу виконаних будівельних
робіт, капітальний і поточний ремонти – 10,7% та 9,3% відповідно.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Межведомственная комиссия по международной торговле при МЭРТ
возбудила антидемпинговое расследование относительно импорта в
Украину цемента происхождением из РФ, Беларуси и Молдовы.
Согласно сообщению в газете "Урядовый курьер", комиссия рассмотрела жалобу ЧАО
"Дикергофф Цемент Украина", ЧАО "ХайдельбергЦемент Украина", ПАО "Подольский
Цемент" при поддержке ЧАО "Ивано-Франковскцемент". "В жалобе приведено достаточно
обоснованных доказательств, на основании которых можно считать, что импорт в Украину
цемента происхождением из РФ, Республики Беларусь и Республики Молдова мог
осуществляться по демпинговым ценам", - говорится в сообщении. Согласно материалам
жалобы, в 2015-2017 гг. произошел значительный рост объема демпингового импорта: в
абсолютных показателях - на 278%, относительно потребления - на 229%, относительно
производства - на 248%. "Цены демпингового импорта были значительно ниже цен
заявителя, демпинговый импорт препятствовал росту цен заявителя, существовавшего в
отсутствие демпингового импорта, в результате демпинговый импорт привел к снижению
цен заявителя", - приводятся в сообщении аргументы жалобы. Указанные украинские
цементники за это время ухудшили показатели производства фактически на 3%,
производственные мощности выросли на 1%, тогда как их использование сократилось на
4%, объем продаж на внутреннем рынке упал на 4%, запасы на складах выросли на 8%.
Доля заявителей на внутреннем рынке снизилась на 18%. Украинские цементники
опасаются, что при дальнейшем росте себестоимости производства и вынужденном
снижении отпускных цен поступления от реализации товара на внутреннем рынке упадут
почти до "нуля" (2,5% к результатам 2015 года). …
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

Чешская Sweetondale приобрела у российской компании
три завода стройматериалов в Украине



ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

05.07.2018

Sweetondale завершила сделку по приобретению у российской
"Технониколь" трех заводов стройматериалов, планирует вложить EUR3,5
млн в модернизацию черкасского "Завода "Техно".
По словам исполнительного директора Sweetondale Тихомира Лиловича, компания
закрыла сделку по покупке завода по производству минеральной теплоизоляции в
Черкассах и двух заводов по производству полимерной изоляции и битумно-полимерных
материалов в Каменском в феврале 2018 г. "В ближайшее время запланированы инвестиции в порядке EUR3,5 млн (в "Завод "Техно" в Черкассах – ИФ). Особый акцент будет сделан
на улучшения качества выпускаемой продукции и увеличении производства. До конца 2018
года запланировано нарастить объемы производства до 1,5 млн куб. м минеральной теплоизоляции", - сообщил Лилович. По данным гендиректора "Завод "Техно" Олега Ходаковского, инвестиции позволят нарастить производство на 10-15%. По его данным, за январьмай 2018 г. завод произвел 600 тыс. куб. м минеральной ваты и активизирует производство
в период подготовки к отопительному сезону. Как сообщил О.Ходаковский, к настоящему
времени доля предприятия на украинском рынке минеральной теплоизоляции составляет
41%. При этом он отметил, что общий объем рынка в 2017 году составил 215 тыс. тонн, а в
2018 году возрастет до 230 тыс. тонн. Цены на минеральную вату за год выросли на 5-7%.
ООО "Завод "Техно" основано в 2007 году. По данным Госреестра юрлиц и физлицпредпринимателей, 99% предприятия принадлежит коммерческому обществу "Свитондейл
ЦЗ С.Р.О" (Чехия). Конечным бенефициаром является Гари Алан Штерн. "Завод "Техно"
обустроен двумя производственными линиями общей мощностью 105 тыс. тонн
продукции в год. Ее ассортимент включает теплоизоляционные плиты, ламельные и
обычные рулоны, техническую изоляцию, а также огнезащитные плиты. Компания
экспортирует 7% продукции в 11 стран Евросоюза, а также в Боснию и Герцеговину,
Турцию и Молдову. Наибольшая доля экспорта приходится на Румынию и Молдову. В
планах компании – увеличить экспорт на 10-15%. Уставный капитал ООО "Завод "Техно"
составляет 600 тыс. грн. Компания Sweetondale основана в 2012 году Гари Аланом
Штерном. Первоначально специализировалась на инжиниринге и лизинге промышленного
оборудования. Переговоры по приобретению заводов, принадлежавших "Технониколь",
начались в 2015 году и завершились в феврале 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua



ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

 КОМЕРЦІЙНА


ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ. ОФІСНА. ТОРГОВА. СКЛАДСЬКА

У Национального Комплекса «Экспоцентр Украины»
появился новый современный сайт
16.06.2018

На сайте будут анонсироваться все события и новости ВДНГ. Кроме
того, сайт аккумулирует информацию от всех резидентов Экспоцентра на
одной площадке и адаптирован к мобильным устройствам и планшетам.
Над разработкой работала IT-компания по диджитализации маркетинга D2.
«Прежний сайт ВДНХ нуждался в замене, он был устаревшим как визуально, так и
технически, и не соответствовал нашим планам по цифровой трансформации. ВДНГ сильно
изменился за последние 3 года, стал ориентированным на качественный сервис для
посетителей, взаимовыгодное прозрачное сотрудничество с партнерами. Стремительно
возросло количество контента, поэтому предыдущая версия уже не была способна
справиться с этими потребностями», - комментирует гендиректор ВДНГ. …
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
Dragon Capital консолидировал 100% логистического
комплекса West Gate Logistic
04.07.2018

New Ukraine PE Holding (Кипр), входящая в ГК Dragon Capital,
завершила сделку по приобретению у компании GLD Holding GmbH 40%
логистического комплекса West Gate Logistic класса "А".
"Мы рады, что нам удалось консолидировать 100% собственности в West Gate
Logistic, крупнейшем складском объекте в нашем портфеле, и одном из крупнейших
комплексов в Киевской области. Это приобретение соответствует нашей вере в сектор
профессиональной
складской
недвижимости
и
продолжение
экономического
восстановления в Украине в целом", - цитируется в сообщении пресс-службы генеральный
директор Dragon Capital Томаш Фиала. Логистический комплекс West Gate Logistic (с.
Стоянка Киевской области) построен в 2008 году. Общая площадь объекта составляет 97,2
тыс. кв. м, арендная – 96,3 тыс. кв. м. Ключевые арендаторы – Ekol Logistic, DC Ukraine,
Rhenus Revival, Mary Kay. New Ukraine PE Holding, основным акционером которой является
фонд прямых инвестиций Dragon Capital New Ukraine Fund, приобрела 60% в West Gate
Logistic в октябре 2016 года, одновременно с приобретением складского комплекса East
Gate Logistic в Бориспольском районе Киевской области.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
UTG – эксклюзивный агент первого
ТРЦ в г. Вишневое
05.07.2018

В конце текущего года в окрестностях Киева – г. Вишневое откроется
новый ТРЦ Cherry Mall. Компания UTG - эксклюзивный агент по сдаче
торговых площадей в новом объекте.
Четырехуровневый ТРЦ Charry Mall общей площадью более 17 000 м2 и арендной
площадью 12 000 м2, расположенный по ул. Киевская -2 Л, станет единственным ТРЦ в
городе. В настоящее время на объекте завершены общестроительные работы. Компаниязастройщик перешла к фасадным работам и отделке внутреннего пространства комплекса.
ТРЦ Cherry Mall расположен в быстроразвивающемся городе-спутнике столицы Украины Вишневое в окружении новых жилых комплексов, таких как ЖК "Променада", «Акварели»,
"Пионерський квартал", "Европейський", "Вишневий затишок", Smart Дом, ONNE и других. В
первичной торговой зоне (в пешеходной доступности) проживает более 25 000 чел. Кроме
этого, благодаря тому, что возле Cherry Mall находятся 3 остановки общественного
транспорта, в зону охвата ТРЦ так же входят практически все 75 000 жителей города. По
словам директора UTG Евгении Локтионовой, ТРЦ Cherry Mall - первый современный
торгово-развлекательный центр в г. Вишневое, поэтому без сомнения, он станет самым
популярным местом для шоппинга и времяприпровождения всех жителей города. «В
объекте разместиться 5 ресторанов, детский развлекательный центр и галерея одежды и
обуви. А оптимальное сочетание торговых операторов будет рассчитано на удовлетворение
спроса всех категорий потенциальных покупателей», - подчеркнула она.
Читать полностью >>>
По материалам компании UTG
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Федерация «FIDIC» дала позитивную оценку качеству
работы компании «Автомагистраль-Юг»
18.06.2018

В Киеве прошел форум Международной федерации инженеровконсультантов (FIDIC). Эта организация была создана более ста лет назад и
на сегодняшний день объединяет 104 страны.
В мероприятии традиционно приняли участие и представители нашей компании.
«Автомагистраль-Юг» является участником Ассоциации инженеров-консультантов
Украины (АИКУ), которая с 2008 г. входит в FIDIC. Миссия FIDIC заключается в том, чтобы
обеспечивать реализацию инфраструктурных проектов в соответствии с лучшими
мировыми стандартами, гарантируя не только сроки и качество, но и высокий уровень
всех организационных и технологических процессов. «Согласно принципам FIDIC,
строительство должно быть технологически современными, энергоэффективным,
экологически чистым – все согласно европейским нормам и стандартам», – говорит Яна
Щигурова, президент АИКУ. В 2017 г. премьер-министр Украины Владимир Гройсман
подписал постановление об использовании системы FIDIC в ходе всех дорожных работ в
Украине. Заключение контрактов по стандартам FIDIC позволит украинским компаниям
работать со средствами международных финансовых институтов и инвесторов. Увы,
нормативная база FIDIC в Украине пока не имплементирована, так как не был произведен
лицензионный перевод всей необходимой документации. «Мы 10 лет добивались того,
чтобы получить право на лицензионный перевод, печать и распространение всего
документооборота в Украине. Буквально на днях состоялось очень важное событие для
дорожно-строительной отрасли – FIDIC дала разрешение на лицензионный украинский
перевод», – пояснила Щигурова. В АИКУ отмечают, что благодарны лидеру рынка –
компании «Автомагистраль-Юг» за поддержку всех процессов, которые связаны с приходом
FIDIC в Украину. ...
Читать полностью >>>
По материалам Компании «Автомагистраль-Юг»
Bouygues заинтересовалась строительством
концессионных дорог в Украине
28.06.2018

Компания Bouygues Travaux Publics SAS (Франция) подписала
меморандум о разработке предварительного технико-экономического
обоснования проектов двух концессионных дорог.
Речь идет об участках «Киев – Белая Церковь» и «Большая кольцевая дорога вокруг
Киева». Протяженность первой очереди Большой кольцевой дороги вокруг Киева составит
51 км, протяженность дороги Киев – Белая Церковь – около 50 км. Стоимость
строительства составляет около $300 миллионов. «Надеюсь, что меморандум заложит
основу для успешных кейсов концессий в Украине. Для международных инвесторов приход
в Украину французской компании Bouygues, которая присутствует в 90 странах мира – это
позитивный знак. Мы ожидаем, что новый закон о концессиях, который парламент должен
принять этим летом, привлечет в украинскую транспортную инфраструктуру больше
компаний с мировым именем», – прокомментировала Надежда Казначеева, проектный
менеджер Офиса Национального инвестиционного совета и советник министра
инфраструктуры. Bouygues - французская промышленная группа. Компания была основана
Франсисом Буигом в 1952 году и представляла собой небольшую строительную фирму.
Однако со временем Bouygues превратилась в одну из самых крупных строительных
компаний в Европе. Bouygues - одна из крупнейших строительных компаний Франции,
среди объектов, которые она возводила - тоннель под Ла-Маншем, арка Дефанс, терминал
№ 2 аэропорта имени Шарля де Голля, автострады и др. Группа компаний Bouygues
работает в 90 странах мира и имеет капитализацию более EUR15 миллиардов. Ранее
компания участвовала в строительстве нового саркофага на Чернобыльской АЭС.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua


КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ (ТПВ & ПРОМИСЛОВІ ВІДХОДИ)

Перерабатывая мусор в Украине, можно было бы
получить 1 млрд кубометров газа
25.06.2018

Производя энергию из мусора, Украина может сэкономить до 1 млрд
м³ газа в год, а также решить проблему свалок. Об этом заявил глава
Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
По расчетам Госэнергоэффективности, с 10 млн т мусора, попадающего на полигоны,
можно производить 3,5 млн Гкал тепловой энергии и 1,2 млрд кВт/ч электроэнергии в год.
В результате потенциал замещения газа составляет до 1 млрд м3 ежегодно, говорится в
сообщении госагентства. Проанализировав различные финансовые модели строительства
мусороперерабатывающих заводов для дальнейшей генерации энергии, участники
совещания пришли к выводу об эффективности проекта, предусматривающего сортировку
мусора, получение биогаза из биологической фракции и обязательную когенерацию производство электрической и тепловой энергии. "Для инвесторов такие проекты будут
выгодны, ведь электрическую энергию с биогаза можно реализовывать по повышенному
"зеленому" тарифу в размере 12,4 евроцентов/кВт*ч, а тепло подавать в сеть города по
стимулирующим тарифам", - отметил Сергей Савчук во время совещания относительно
эффективности стимулирования использования мусора с целью производства
электрической и тепловой энергии в Украине. При этом отмечаются риски для подобных
проектов. В частности, это отсутствие гарантированного объема поступления мусора на
переработку. По данным Госслужбы статистики, население дает в год примерно 6,5 млн т
отходов, или по 271 кг в год на человека. А всего, по статистике, на всех мусорных
полигонах и отвалах Украины содержится 12,3 млрд т отходов.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам delo.ua
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Через морпорти України проходить 43% експортних
та імпортних операцій – АМПУ

Львовский аэропорт ожидает рост
пассажиропотока на 40%
29.06.2018

Аэропорт им. Данила Галицкого (Львов) планирует обслужить 1,61,7 млн пассажиров в 2018 г. Об этом в интервью zaxid.net рассказала
генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская.
"Прошлый год мы закрыли с цифрой 1,079 млн пассажиров. Начиная с января, мы
перевезли около 700 тыс. пассажиров и ожидаем, что закроем год с показателем 1,6-1,7 млн
пассажиров", - рассказала Романовская. Она отметила, что прогнозировать пассажиропоток
в следующих годах сложно, но, по оптимистичным прогнозам, аэропорт обслужит 2,4 млн
пассажиров в 2019 г. и 3,6 млн - 2020 г. Романовская также напомнила, что с осени 2018 г. из
Львова будут летать самолеты ирландского лоукостера Ryanair. Ирландцы будут летать по
5 направлениям с 14 рейсами каждую неделю. Отметим, ежегодный прирост пассажиров в
аэропорту "Львов" составляет около 50%. Ориентировочный пассажиропоток Ryanair во
Львове - 250 тыс. человек в год.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Київ і "Бориспіль" з'єднає залізниця
за 600 млн грн
04.07.2018

Уряд затвердив новий будівельний проект, який з'єднає станцію
"Київ-Пасажирський" та аеропорт "Бориспіль". Його загальна вартість
становить 583,238 млн гривень.
Лише на будівельні роботи планується виділити 428,478 млн грн. Ще 37,76 млн грн
піде на обладнання, меблі та інвентар, а 117 млн - на "інші витрати". Будівництво ділянки
довжиною 37,4 км розраховане на 13,5 місяців. Проект розбили на два етапи. Перший,
вартістю 502,947 млн грн, розрахований на півроку. Він передбачає будівництво
залізничної естакади довжиною 272 км, 3,7 км залізниці та однієї зупинки. Зокрема,
збираються побудувати комплекс із двох пасажирських платформ (шириною 4 і 6 метрів)
довжиною 120 метрів із відкритим павільйоном і навісами в районі терміналу D аеропорту
"Бориспіль", а також відкриту галерею довжиною 150 м. Другий етап будівництва за 80,291
млн грн розрахований на 7,5 місяців. Він включає ще один пункт зупинки і високу
пасажирську платформу біля залізничної естакади довжиною 160 м.
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua
За полгода аэропорт Запорожье увеличил
пассажиропоток на 34%
05.07.2018

В первом полугодии 2018 г. международный аэропорт Запорожье
перевез более 177,5 тыс. пассажиров, что почти на 34% больше, чем за
аналогичный период 2017 г.
На международных направлениях пассажиропоток составил более 130 тыс. человек,
на внутренних рейсах - 47 тыс. Показатели выросли на 34,6% и 29,9% соответственно.
Всего аэропорт за это время принял 1475 рейсов. По итогам июня воздушная гавань
насчитала 23,9 тыс. обслуженных пассажиров. Это на 32,7% меньше, чем в прошлом году,
однако данный спад объясняется ремонтом взлетно-посадочной полосы, который
завершился 15 июня. Всего в прошлом месяце аэропорт принял 183 самолета, которые
перевезли 18,7 тыс. пассажиров на международных направлениях и 5,2 тыс. - на
внутренних. Как ранее сообщал ЦТС, за первые 5 месяцев 2018 года прирост
пассажиропотока аэропорта Запорожье составлял 85% в сравнении с ем же периодом 2017
года. Напомним, что воздушная гавань в ближайшие годы получит новый пассажирский
терминал: в середине июня начался монтаж каркаса здания.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
В аэропорту "Жуляны" обнаружили
убытков на 119 млн грн
05.07.2018

НАБУ расследует возможные растраты средств в действиях
служебных лиц Киевсовета совета, ГУ коммунальной собственности Киева,
КП МА "Киев" (Жуляны) и ООО "Мастер-авиа".
Об этом сообщает "Судебный репортер". Так, отмечается, что в 2010 году имущество
аэропорта передали в аренду на 49 лет ООО "Мастер-Авиа". Компания была создана за два
дня до объявления конкурса на право аренды. В заключении аудиторов говорится о том,
что должностные лица Киевсовета и коммунального предприятия международного
аэропорта "Киев" (Жуляны) безосновательно определили арендную плату за пользование
имуществом в размере 6%. Другими участниками конкурса предлагалась арендная ставка в
размере 15%, но их предложения были отклонены. Было обнаружено, что сумма
недополученных доходов от аренды оценивается в 22,5 млн грн. Кроме того, в 2011-2017
коммунальное предприятие выплатило 41,3 млн гривен зарплаты работникам "Мастеравиа". Также КП "МА" Киев" заключили с "Мастер-Авиа" договор о реструктуризации долга,
в результате которого были потеряны активы коммунального предприятия на 13,5 млн
гривен. По оценкам аудиторов, аэропорт "Жуляны" недополучил 41,6 млн гривен от
договора с "Мастер-Авиа" по заправке самолетов. "Установлено, что одни и те же лица в
некоторых промежутках времени находились на руководящих должностях как в ООО
"Мастер-авиа", так и в КП. В частности, председатель совета директоров ООО "Мастер-авиа"
с 2009 по 2011 год был гедиректором КП, гендиректор "Мастер-авиа" в 2009 году временно
исполнял обязанности руководителя КП", - сообщают в ведомстве. В июне 2018 года были
проведены обыски в офисах вышеупомянутых предприятиях. Вещи, которые изъяли в
кабинете гендиректора "Мастер-авиа" арестовали. Это три ноутбука, мобильный телефон,
планшет, флеш-накопитель и договор с приложениями. Бенефициарами "Мастер-Авиа"
является Василий Хмельницкий и Денис Костржевский. Ранее вместе с Хмельницким
компанией некоторое время владел экс-нардеп Юрий Иванющенко.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua

50

27.06.2018

З початку 2018 р. українські порти обробили 4855 суден, що на 248
одиниць більше від тих же показників у 2017 р. Великий спад вантажообігу
був восени минулого року, а на сьогодні ситуація стабілізувалася.
“У 2017 році вантажопотік по всіх портах становив 133 млн тонн, що у порівнянні з
2016 роком більше на 1%. Зараз ситуація трохи гірша, але вона має сезонний характер, тож
до осені ми плануємо, що це вирівняється”, – розповів в інтерв’ю UATV в. о. голови ДП
"Адміністрація морських портів України" Райвіс Вецкаганс. Райвіс Вецкаганс зазначив, що
Україна втратила частину вантажопотоку через російську агресію. “Аналізуючи обсяги, ми
бачимо, що втратили вантажопотік із Росії, але я сподіваюсь, що він буде зменшуватися.
Тому ми націлені на інші транспортні коридори, зокрема й Шовковий шлях. Ми з міністром
нещодавно були в Китаї і бачили, що є інтерес до просування транспортних коридорів через
Чорне море. Тому сподіваємося, що наші концесійні проекти залучать гравців світового
масштабу, щоб інвестувати в Україну й спрямувати вантажопотоки”, – зазначив Вецкаганс.
За його словами, в “Адміністрації морських портів України” планують найближчим часом
повернутися до результатів вантажопотоків 10-річної давності. “Наша стратегія розвитку
портів передбачає 2 сценарії до 2038 року: за песимістичним сценарієм ми повинні
збільшити вантажопотік до 184 млн тонн, за оптимістичним – до 224 млн. Конкуренції не
боїмося, працюємо над інфраструктурою та нормативними документами спільно з
Мінфраструктури. Іноземні інвестори, банкіри й експедитори на одному з останніх форумів
підтвердили, що інтерес до наших портів є”, – додав Райвіс Вецкаганс.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Аудит морских портов: миллионные убытки и
завышенные зарплаты руководства
29.06.2018

Госаудитслужба проверила работу госпредприятия "Администрация
морских портов Украины" с 2015 года по 2017 год и выявила нарушений на
сотни миллионов гривен.
Как отметили аудиторы, в период с 1 января 2016 г. по 1 июня 2017 г. руководящему
составу ГП "АМПУ" выплачено зарплаты в повышенном размере на сумму 40,5 млн грн. Изза несоблюдения показателей, которые являются основанием для премирования
работников на Николаевском филиале необоснованно потратили 5,3 млн грн, а работники
Херсонского филиала доначислили себе лишних выплат на оздоровление в размере 1,3 млн
грн - отмечают в Госаудитслужбе. Аудиторы установили, что Ильичевский филиал в 2017 г.
перечислил профсоюзу порта Черноморск 70 млн грн на строительства мостового перехода
через Сухой лиман, что не является направлением деятельности профсоюза. В случае
внесения изменений, которые сделают возможным перечисление средств профсоюзам на
улучшение инфраструктуры необоснованные расходы вырастут до 50 млн грн в 2018 г.,
говорится в письме. Кроме того, размер портовых сборов и предоставление скидок
является непрозрачным. Например, приказ Мининфраструктуры от 6 октября 2015 г. по
внедрению 50% скидки от ставок всех сборов, кроме административного для судов,
которые нагружаются или разгружаются в морских портах Украины привел к уменьшению
доходов Одесского филиала примерно на 57,7 млн гривен. Аналогичные скидки сократили
поступления портовых сборов в Южненском филиале на сумму 102 млн грн, Николаевском
филиале – 21,3 млн грн. Скидки касаются и отдельных судов. Так, Ильичевский филиал
взимала портовые сборы с Geroite nа Sevastopol и Geroite nа Odessa (флаг судов - Болгария),
как и с судов группы Б, вместо отнесения их к группе А – из-за чего потеряла 3,6 млн долл
США (91,4 млн грн). Южненский филиал потеряла 97,5 млн грн за пользование причалами
из-за неурегулированности на уровне Мининфраструктуры и Фонда государственного
имущества вопроса о расторжении договоров на пользование этими сооружениями. А из-за
того, что Николаевский филиал в июле 2013 г. заключил договора сервитута
(ограниченного права пользования землей - ред.) на заведомо невыгодных условиях в
период с 1 января 2016 г. по 1 декабря 2017 г. утрачена возможность взыскания с
операторов средств за доступ к причалам на сумму 195 млн грн. Также на финансовое
состояние предприятия негативно влияет безнадежная дебиторская задолженность,
неликвидные капитальные инвестиции и невыполнение договорных обязательств. Как
отметили аудиторы, в целом на филиалах есть более 270 млн грн сомнительной
дебиторской задолженности из-за банкротства контрагентов. Из-за невыполненных
договорных обязательств филиалами ГП "АМПУ" существует вероятность потери 27 млн
грн. Утвержденные показатели финансовых планов по капитальным инвестициям
постоянно не выполняются: в 2015 году капитальные инвестиции выполнены на 59%, в
2016 году на 25%, а за 9 месяцев 2017 года на 11% (использовано 204,4 млн грн при плане в
1,8 млрд грн). В то же время, инвестиции в объекты, на которые нет документального
права собственности ГП "АМПУ" может потерять почти 67 млн грн. Завышение стоимости
выполнения работ на филиалах установлено в размере 13 млн грн. Негативной является
тенденция уменьшения объемов переработки грузов: в 2017 году их переделали в 12,3 млн
тонн меньше, чем в 2016 году. Доля переработанных грузов государственными
компаниями тоже падает: если в 2014 году было переработано 49,2 млн тонн, то в 2017
году - 34,7 млн тонн. Результаты аудита переданы в Министерство инфраструктуры и
Национальное антикоррупционное бюро Украины. В течение 2014-2017 годов
Администрацией портов руководил Андрей Амелин из окружения народного депутата
"Народного фронта" Андрея Иванчука. В феврале проект "Марлин" сообщил, что НАБУ
пытается разорвать соглашение портовиков с сомнительными контрагентами на семьсот
миллионов гривен. Напомним, детективы НАБУ провели обыски в порту Южный по
подозрению должностных лиц в завладении около 100 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам epravda.com.ua

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Міністри визначилися зі складом
наглядової ради Укрзалізниці

Без підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті
не уникнути кризи у транспортній сфері
20.06.2018

Кабмін
затвердив
кандидатури
членів
Наглядової
ради
держпідриємства Укрзалізниця, внесені міністром Кабінету міністрів
України Олександром Саєнком. Про це йдеться у повідомленні уряду.
Вони були відібрані Комітетом з призначення керівників особливо важливих для
економіки підприємств після вивчення великої кількості кандидатур управлінців із США,
Німеччини, Франції, Швейцарії, Австрії, Литви та України. "Серед них найкращі менеджери,
які мали успішний досвід роботи в таких організаціях, як Європейський банк реконструкції
та розвитку (ЄБРР), Міністерство транспорту США, ВНР Billiton, Kernel, Deutsche Bahn, Cargill.
Комітет в першу чергу розглядав кандидатури осіб, які досягли значного зростання
виробничих та економічних показників підприємств та організацій, в яких вони
працювали", - сказав Саєнко. До складу Наглядової ради "Укрзалізниці" в якості незалежних
членів увійшли: Андерс Ослунд - старший член Атлантичної ради США та член ради East
Capital, з багаторічним досвідом роботи головою правління Bank of Finland Inst. of Transition.
Шевкі Аджунер- відомий європейський фінансист з багаторічним досвідом управління у
різних сферах, який протягом останніх п'яти років очолював представництво ЄБРР в
Україні. Під його головуванням було реалізовано значну кількість інфраструктурних та
енергетичних проектів в Україні; Крістіан Кун - один з кращих європейських управлінців у
сфері інфраструктури та залізничного транспорту, який є членом Наглядової ради
Литовських залізниць, членом Ради директорів Казахстанської залізниці. Матьє Андреас відомий у ЄС управлінець з багаторічним досвідом роботи на посадах віце-президента,
фінансового директора, старшого радника в одній з найпотужніших нафтових компаній
Європи - OMV AG (Австрія). Окрім того, в якості членів Наглядової ради - представників
держави - затверджено наступних кандидатів: Даніель Білак, який є директором Офісу із
залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, має багаторічний досвід управління
інвестиційними проектами, зокрема як партнер відомої компанії CMS Cameron McKenna
(США). Іван Юрик - фахівець з багаторічним досвідом проектного менеджменту
інвестиційних проектів, зокрема на посаді голови представництва Blackstone в Україні.
Костянтин Мар'євич - діючий керівник служби Віце-прем'єр-міністра України, член
Наглядової ради ПАТ "Магістральні газопроводи України".
Читати повністю >>>
За матеріалами depo.ua
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Без підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті не
уникнути кризи у транспортній сфері столиці. Підвищення вартості проїзду
має відбутися 14 липня. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на початку
засідання Київської міської ради.
Міський голова зазначив, що для забезпечення життєдіяльності міста, владі столиці
доводиться ухвалювати і непопулярні рішення, зокрема, щодо підвищення вартості проїзду
у громадському транспорті, яке має відбутися із 14 липня. «Ми вимушені зробити цей
складний крок. Незважаючи на політичні рейтинги і спекуляції, яких навколо цього
питання багато. Бо треба бути відповідальними і чесно говорити, що інакше нам не
уникнути кризи у транспортній сфері столиці», – сказав Віталій Кличко. Він пояснив, що
наразі комунальні транспортні підприємства міста працюють у збиток. Тож отримані від
підвищення тарифів кошти будуть спрямовані на розвиток транспортної інфраструктури,
ремонт і закупівлю рухомого складу, підвищення заробітних плат працівникам комунальних транспортних підприємств. Також підвищення тарифів дозволить зменшити суми
дотацій, які виділяються на покриття збитків підприємств транспорту. «Останнє підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня відбулось у лютому 2015 р. А у 2017 р. –
лише коригування окремих його складових. А тим часом у країні зросли тарифи на електроенергію – у 5,4 рази, вартість дизельного палива – у 1,5 рази, вартість шин – у 1,5 рази.
Індекс споживчих цін за період 2015-2017 рр. становить 183%», – додав він. Разом із тим,
зазначив мер столиці, через недостатній рівень заробітної плати як у «Київпастрансу», так і
у «Київського метрополітену» недоукомплектований штат фахівців. Так, «Київпастрансу»
не вистачає однієї четвертої від штату працівників – там 2 434 незаповнених вакансії.
«Київському метрополітену» дещо менше – у них на сьогодні 468 вільних вакансій. А від
укомплектованості цих підприємств залежить і безпека киян, які користуються
громадським транспортом», – зазначив Кличко. Потребує також ремонту і рухомий склад
київського метрополітену, яким щодня користуються у середньому півтора мільйона
пасажирів. Також є потреба у придбанні нових вагонів та ремонті 13 станцій метро.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
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УЗ вперше з початку своєї діяльності виплатить понад 33,1 млн грн
річних дивідендів до держбюджету

Укрпошта першою в Україні почала
співпрацю з JD.com

26.06.2018

До кінця червня ц.р. ПАТ «Укрзалізниця» виплатить до держбюджету
України понад 33,1 млн грн дивідендів з чистого прибутку за 2017 р. Про це
на повідомив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.
«З 2015 р., коли було створено ПАТ «Українська залізниця», ми вперше виплачуємо
річні дивіденди відповідно до рішення нашого акціонера – Кабінету Міністрів України.
Завдяки успішному менеджменту, ефективній фінансово-господарській діяльності та
завершенню корпоратизації торік Укрзалізниця вийшла на прибутковий рівень. Це дає нам
можливість сьогодні поділитися цим прибутком з державою: понад 33,1 млн грн ми
спрямовуємо до держбюджету в якості дивідендів», - прокоментував Є.Кравцов на своїй
сторінці у Twitter. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018
року № 495, ПАТ «Укрзалізниця» має спрямувати 30 % частого прибутку в розмірі 33 158
700 грн на виплату дивідендів до державного бюджету. Більшу частину чистого прибутку –
77 370 300 грн (70%) буде спрямовано на покриття збитків минулих років. Виплату
дивідендів Укрзалізниця планує здійснити до 30 червня 2018 року. Також цією постановою
Кабінет Міністрів України затвердив річний звіт Укрзалізниці за 2017 рік, який включає
консолідовану фінансову звітність товариства разом з висновком незалежного аудитора
«Ернст енд Янг Аудиторські послуги», а також визнано задовільною роботу правління ПАТ
«Укрзалізниця» в 2017 році. Відзначимо, що Укрзалізниця є одним із найбільших донорів
державного бюджету України. У 2017 році компанія сплатила майже 17,6 млрд грн податків
та зборів до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, а за 5 місяців 2018 року –
7,7 млрд грн (на 1,1 млрд грн більше, ніж за відповідний період 2017 р.). Нагадаємо, за 5
місяців фінансовий результат діяльності покращено до аналогічного періоду 2017 року на
282,4 млн грн (у 3,8 разу). Фінансовий результат до оподаткування – 557,7 млн грн, що
більше планового у 2,4 разу або 324,1 млн грн та більше 5 місяців 2017 року на 343,2 млн
грн (в 2,6 разу). Прибуток Укрзалізниці за 5 місяців 2018 року склав 382,4 млн грн, що
більше плану на 176,8 млн грн, або 85,9%.
Читати повністю >>>
За матеріалами uz.gov.ua
Білоруська залізниця пропонує організувати
новий логістичний маршрут до ЄС
02.07.2018

Білоруська залізнична адміністрація запропонувала керівництву
Укрзалізниці розглянути перспективи співробітництва із польською
залізничною компанією PKP LHS щодо організації нового логістичного
маршруту в напрямку ЄС через прикордонний перехід Ізов-Грубешів.
У разі отримання принципової згоди білоруські колеги готові організувати
тристоронню нараду щодо тарифних умов та технології перевезень цим логістичним
маршрутом. Про це йшлося на зустрічі операційного директора ПАТ «Укрзалізниця»
В’ячеслава Єрьоміна та першого заступника начальника Білоруської залізниці Ігоря
Шилова. Залізничники України та Білорусі обговорили питання обслуговування
вантажного та пасажирського сполучення на прикордонних ділянках. Зокрема, під час
зустрічі білоруська сторона поінформувала про пролонгацію на друге півріччя 2018 року
тарифів на транзитні перевезення поїздом комбінованого транспорту «Вікінг». Завдяки
гнучкій тарифній політиці по відношенню до українських експортно-імпортних вантажів,
що прямують транзитом з України по території Білорусі поїздом «Вікінг» за підсумками 5
місяців 2018 року перевезено 40 тис. тонн зерна. Представники залізничних адміністрацій
також обговорили інші актуальні питання подальшої двосторонньої співпраці в галузі
вантажних та пасажирських перевезень у сполученні Україна – Білорусь, розвитку
транзитних перевезень, більш ефективної організації роботи з рухомим складом, питання
тарифної політики в організації перевезень між двома країнами. За 5 місяців 2018 року
обсяги перевезених вантажів через білорусько-українські міждержавні стикові пункти
склав 6,5 млн тонн, або 94,8% до аналогічного періоду 2017 року. За підсумками 2017 року
обсяг перевезених вантажів між країнами склав 16,7 млн тонн, або 3,9 млн тонн (130,6%) до
2016 року. Раніше повідомлялось, що До кінця літа Укрзалізниця планує запустити
євроколією обіцяний поїзд Мукачево – Будапешт. Про це на своїй сторінці у Facebook
повідомив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. За словами очільника
Укрзалізниці, вже найближчим часом спеціально для цього поїзда на відстані 500 м від
залізничного вокзалу станції Мукачево розпочнеться будівництво окремої посадочної
платформи, яка примикатиме до колії стандарту 1435 мм.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАТ «Укрзалізниця»
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Національний поштовий оператор країни запустив ексклюзивний
канал експрес-доставки товарів із Китаю JD-UKRPOSHTA. Про це повідомляє
прес-служба національної компанії.
Доставка товарів через цей канал в середньому відбувається протягом 14 днів, тоді
як стандартний строк доставки із JD може складати до 45 днів. Митне оформлення товарів,
що надійшли в Україну через канал JD-UKRPOSHTA, відповідно до українського
законодавства, проводиться у експрес-форматі. Група компаній JD.com, до якої входить
joybuy.com, заснована 18 червня 1998 року в Китаї. Вона третя за обсягами обороту у світі
серед компаній інтернет-торгівлі – в 2017 році обсяг транзакцій склав $56 млрд. На ринку
Китаю – це також другий за обсягами ринку маркетплейс. JD.com пропонує широкий вибір
техніки, мобільних телефонів, електроніки, комп’ютерів, ІТ-товарів. У компанії передбачена
компенсація вартості товару чи його гарантійний ремонт. Також, JD відомі як піонери
технологічних рішень в логістиці – вони активно розвивають повністю автоматизовані
склади, де обробка замовлень відбувається у найшвишдші терміни без участі людини.
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАТ «Укрпошта»
Компания «Нова Пошта» будет развивать
свою сеть почтоматов
23.06.2018

Согласно
стратегии
развития
сети
отделений
и
пунктов
самообслуживания, компания планирует в этом году интенсивно расширять
собственную сеть почтоматов третьего поколения по всей Украине.
Собственную сеть почтоматов «Нова Пошта» развивала параллельно с
использованием почтоматов сети «Приватбанка». «Нова Пошта» в предоставлении своих
услуг максимально клиенториентирована и стремится быть как можно ближе к нему,
поэтому локации, где размещены почтоматы «Нова Пошта», работают минимум до 21.00 и
расположены в максимально удобных для клиентов местах. В то же время доступ к
почтоматам «Приватбанка» ограничен из-за режима работы отделений банка
(преимущественно до 18.00 и с обеденным перерывом). Компания приняла решение
прекратить сотрудничество с ООО «Виеней-Автолизинг» - провайдером почтоматов в
отделениях «Приватбанка», и сконцентрироваться на развитии собственной сети. «Мы
благодарны нашим партнерам за многолетнее сотрудничество и возможность убедиться в
том, что почтоматы - перспективное направление для рынка логистики, прокомментировал решение компании директор «Нова Пошта» Александр Бульба. - Наши
клиенты привыкли к этому способу доставки, а потому мотивировали нас принять
решение о развитии своей сети почтоматов для удобства наших клиентов». Сеть
почтоматов в рамках зон самообслуживания «Нова Пошта» сегодня насчитывает 46 единиц
(преимущественно в отделениях собственной сети). Учитывая большой спрос и
популярность этого способа доставки среди клиентов, компания планирует активно
развивать свою сеть почтоматов и в период 2018-2019 гг. ввести в работу более 1000 зон
самообслуживания, как в собственной сети, так и на внешних локациях. Первым шагом в
расширении сети стало развитие мини-отделений и зон самообслуживания на основе
почтоматов во всех супермаркетах сети "Ашан".
Читать полностью >>>
По материалам Компании «Нова Пошта»
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Meest Express купил 1400 почтоматов,
работающих в "ПриватБанке"

ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
23.06.2018

Логистический оператор Meest Express приобрел компанию, которая
владеет 1400 почтоматами, работающими в отделениях "ПриватБанка",
рассказали Retailers два топ-менеджера на рынке логистики.
В Meest Express рассказали, что покупают только почтоматы, а не компанию,
отметив, что сделка находится на стадии завершения. Участники логистического рынка
связывают "Виена-Автолизинг" с Игорем Коломойским. Пресс-служба "Новой почты"
сообщила, что компания прекращают сотрудничество с "Виена-Автолизинг" в связи с
желанием развивать собственную сеть почтоматов. "Локации, где размещены почтоматы
"Новой почты", работают минимум до 21:00 и расположены в максимально удобных для
клиентов местах. В тоже время доступ к почтоматам "ПриватБанка" ограничен из-за
режима работы отделений банка (преимущественно до 18:00 и с обеденным перерывом)", –
также говорится в пресс-релизе логистического оператора. В "ПриватБанке" Retailers
отметили, что не имеют отношения к компании "Виена-Автолизинг". Сразу два топменеджера на рынке логистики рассказали Retailers, что разрыв договора может быть
связан с тем, что "Виена-Автолизинг" приобрел конкурент "Новой почты" – компания Meest
Express. Корреспондент Retailers попытался связаться с представителем "ВиенаАвтолизинг" по телефону, указанному в едином реестре физических и юридических лиц. "Я
об этом ничего не знаю. Позвоните по другому номеру. Или позвоните мне в понедельник в
10:30, возможно какая-нибудь информация будет", - ответил собеседник издания, не
представившись. Председатель наблюдательного совета Meest Express Виктор Кучма
подтвердил информацию о покупке, но не компании, а почтоматов. "Сделка находится на
завершающей стадии. Приобретение сети почтоматов позволит нам стать более гибкими в
обслуживании клиентов", – уточнил он, отказавшись от более подробных комментариев
касательно сделки. Согласно информации размещенной на сайте "ПриватБанка", в его
отделения работает 1400 почтоматов. К примеру, у "Новой почты" на сегодняшний день 46
почтоматов. Источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что сумма сделки могла
составить "пару-тройку миллионов долларов". "Компания "Виена-Автолизинг" связана с
Игорем Коломойским. Во время национализации все направления "ПриватБанка" были
выведены на отдельные юридические лица и оператор почтоматов в том числе. После
национализации участники логистического рынка начали получать предложения от
"Виена-Автолизинг" о продаже", – уточняет собеседник. В реестре физических и
юридических лиц указано, что компания зарегистрирована в Днепре, ее руководительем
явлется Денис Понтененко, а бенифициаром является "Асимада Элания" (Кипр). Другой
источник Retailers на логистическом рынке отмечает, что Meest Express приобрел у "ВиенаАвтолизинг" почтоматы, которые устарели и по которым поступало много жалоб. В тоже
время Виктор Кучма говорит, что эта информация не соответствует действительности.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
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АМКУ дал разрешение украинскому телекоммуникационному
оператору "Просат" на приобретение оператора связи "Украинские
новейшие телекоммуникации" (ТМ UNTC).
Согласно сообщению на сайте АМКУ, "Просату" предоставлено разрешение
приобрести долю в уставном капитале ООО "Украинские новейшие коммуникации",
обеспечивающую превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.
Конечным бенефициаром UNTC в настоящее время является основатель и глава
инвестиционной компании "Конкорд Капитал" Игорь Мазепа. УНТС работает в восьми
регионах Украины. Компания основана в 2005 году, долгое время продвигала на рынке
услуги WiMAX под брендом Freshtel. Согласно информации на сайте оператора, сейчас его
собственная инфраструктура включает в себя опорные оптоволоконные системы,
радиорелейные каналы, беспроводные pre-WiMAX сегменты. Выручка УНТС в 2016 году
увеличилась на 10% – до 20,41 млн грн, а чистый убыток сократился в 7,3 раза – до 0,14 млн
грн. Международная китайская компания Xinwei Group (Beijing Xinwei Telecom Technology
Group Co., Ltd.) является одним из мировых лидеров в сфере коммуникаций. Технологии
компании применяются в сферах безопасности, аэрокосмических коммуникаций,
нефтедобычи, электроэнергии, водного хозяйства, транспортной отрасли и других.
Киевский офис Xinwei был открыт в Киеве в 2014 году. В апреле прошлого года Xinwei
сообщила о завершении "Просатом" строительства более 100 базовых станций для
внедрения в Украине связи 4G: на тот момент сеть на базе разработанной Xinwei
технологии McWiLL покрывала Киев и зону от Харькова до Мариуполя. Как сообщал
первый вице-премьер Степан Кубив в мае прошлого года, Xinwei Group в намерена была до
2018 года установить на всей территории Украины 2,3 тыс. базовых станций,
обеспечивающих высокоскоростное интернет-покрытие. В связи со значительными
осуществляемыми инвестициями "Просат" входит в число крупнейших плательщиков НДС,
в частности, только в марте этого года компания уплатила 340 млн грн НДС. Проект по
созданию сети мобильной широкополосной мультимедийной связи национального
масштаба, по планам Xinwei, должен обеспечить для будущих клиентов профессиональный
сервис экстренных служб, защищенную связь, сбор и передачу телеметрической
информации, организацию связи в труднодоступных районах и корпоративную связь.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
В "Киевстаре" назначили нового
главу набсовета
28.06.2018

Зачем Fozzy Group инвестирует в сеть
почтовых отделений Justin
05.07.2018

О том, что Fozzy Group стала инвестором нового
почтовологистического оператора Justin в интервью для портала Лига.Бизнес
рассказал СЕО компании Юрий Авдыш.
Justin - это сеть почтовых отделений, которая будет работать в супермаркетах,
входящих в Fozzy Group. В некоторых киевских супермаркетах “Сільпо” уже появились
отделения. Они будут работать и с оператором, и как почтоматы - автоматизированные
точки выдачи. Юрий Авдыш рассказал, что новый оператор будет доставлять покупки из
интернет-магазинов и отправлять посылки физических лиц. По словам Юрия Авдыша
доставка будет осущетвляться в пределах нескольких часов до суток. “Темп роста рынка
почтовой логистики составляет более 40% в год. Это колоссальный рост, который
продиктован многими факторами, в том числе и ростом рынка электронной коммерции. По
нашим данным, этот рынок растёт на 30-35% ежегодно, - отметил Юрий Авдыш. По его
мнению на рынке хватит места еще 2-3 новым компаниям. Он также отметил, что в проект
Justin было инвестировано сотни миллионов гривен. “Рынок ждет нового крупного игрока,
который сможет предложить качественный сервис. Сейчас есть монополист - “Новая
почта”, а остальные мелкие игроки не в состоянии конкурировать либо по покрытию своих
отделений, либо по уровню сервиса,” - рассказал коммерческий директор Denka Logistics
Антон Поверин. Безусловное преимущество Fozzy Group - это широкая сеть собственных
локаций с хорошим трафиком. В комментарии для Retailers Юрий Авдыш рассказал, что
компания будет предоставлять сервис “Click&Collect” и ряд сопутствующих услуг, например,
«передать в отделении» - в этом случае посылка не покидает отделение. Получатель
забирает отправление в том же отделении, где его оставили. Fozzy Group (“Сільпо”, “Фора”,
Le Silpo, Fozzy С&С) насчитыает свыше 500 торговых точек по всей Украине. По мнению
коммерческого директора Антона Поверина выгодные локации обеспечат компании
широкое покрытие, что поможет составить конкуренцию на рынке. Развитие рынка
автоматизированных почтовых отделений — общемировой тренд. Осенью 2016 года
американская сеть гипермаркетов Walmart установила 200 роботизированных автоматов
по выдаче заказов. Получив положительный отклик от клиентов в сети решили
установить дополнительно еще 500 устройств самообслуживания, которые также будут
оснащены ячейками для крупных покупок. По данным Walmart, установленные 200
автоматизированных киосков выдали более полумиллиона заказов с момента их
внедрения. В Украине "Новая Почта" открывает мини-отделения, оснащенные
почтоматами, в 26 супермаркетах сети "Ашан Украина". Недавно Meest Group купила 1400
почтоматов, находящиеся в отделениях ПриватБанка.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
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Антимонопольный комитет Украины разрешил "Просат"
приобрести "Украинские новейшие коммуникации"

Общее собрание акционеров АО "Киевстар" 14 июня приняло
решение о назначении на должность председателя наблюдательного совета
компании Тронда Эдегорда Вестли.
С января 2010 по декабрь 2016 г. Вестли занимал должность главного финансового
директора A.P. Moller-Maersk (Дания); с июля 2014 года по август 2016 г. - должность члена
наблюдательного совета VEON Ltd., в т.ч. председателя Комитета по аудиту VEON Ltd; с
октября 2017 года и по настоящее время является главным финансовым директором
группы VEON. Ранее занимавший должность главы набсовета "Киевстара" Эндрю Дэвис
находился на должности члена наблюдательного совета АО "Киевстар" с 22 августа 2016
года, в должности председателя набсовета — со 2 сентября 2016 года по 14 июня 2018 года.
Как сообщалось, общее собрание акционеров АО "Киевстар" 14 июня приняло решение о
прекращении полномочий Э.Дэвиса в качестве члена и председателя наблюдательного
совета компании, а также сменило состав набсовета. Напомним, суд приостановил решение
Антимонопольного комитета оштрафовать "Киевстар" на сумму 21 млн грн за нарушение
принципов тарификации звонков. Хозсуд Киева 31 мая 2018 г. принял такое решение в
качестве обеспечительной меры по иску оператора к антимонопольному ведомству,
передает БизнесЦензор со ссылкой на ЛИГА.net. АМКУ еще 14 декабря 2017 года принял
решение наложить штраф на оператора мобильной связи. "Оператор в своей коммуникации
об условиях тарификации использовал три типа утверждений, в двух из которых
отмечалось, что тарификация "посекундная". По факту это утверждение ложное стоимость полной минуты разговора списывалась в первую секунду разговора", - заявляли
тогда в АМКУ. "Киевстар" обратился в суд и в начале марта было открыто дело.
Невыполнение выплаты штрафа приводит к начислению пени в размере 1,5% за каждый
день просрочки у от суммы штрафа. (или 319, 6 тыс грн. в день). Суд распорядился
заморозить санкцию до решения суда по сути спора. Аналогичное судебное
разбирательство происходит сейчас и между АМКУ и lifecell. В сентябре 2017 года комитет
оштрафовал оператора на 19 млн грн. Отметим, "Киевстар" — крупнейший украинский
оператор мобильной связи. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% по сравнению с
2016 годом — до 16,54 млрд грн, EBITDA — на 18,1%, до 9,221 млрд грн. Согласно
последним данным компаний, абонентская база "Киевстара" составляет около 26,5 млн,
"Vodafone-Украина" — около 20,8 млн, lifecell — 11,1 млн, из них активных — 8 млн.
Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее — VimpelCom Ltd.).
Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Державний експортно-імпортний банк України
сплатив дивіденди з прибутку

ФІНАНСОВІ РИНКИ
РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
БАНКИ & РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

27.06.2018

Российский ВТБ сменил в набсовете своей украинской
"дочки" топ-менеджера
19.06.2018

ПАО "Банк ВТБ" (РФ) на внеочередном собрании 24 апреля 2018 г.
сменило своего представителя в наблюдательном совете АО "ВТБ Банк"
(Киев), сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР.
В состав набсовета вошел Алексей Белов вместо Максима Кондратенко. В сообщении
также уточняется, что А.Белов с 1 января т.г. занимал должность директора управления по
сопровождению корпоративного бизнеса департамента рисков ПАО "Банк ВТБ". До этого он
в рамках дирекции по сопровождению корпоративного бизнеса возглавлял службу
координации бизнеса дочерних банков (с 18 августа 2014 года), группу координации
бизнеса по работе с клиентами рыночных секторов службы координации бизнеса (с 17
октября 2011 г.). Как сообщалось, наблюдательный совет ВТБ Банка (Украина) 27 апреля
2018 года назначил председателем органа начальника юридического департамента старшего вице-президента Банка ВТБ (РФ) Алексея Лозового вместо Василия Титова.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Международный инвестиционный банк увеличил
УФ на 35,6% до 274 млн грн
20.06.2018

Международный инвестиционный банк (Киев) увеличил уставный
фонд на 35,6% до 274 млн гривен. Об этом говорится в Едином реестре
юрлиц, передают Українські Новини.
Решение об увеличении капитала было принято на собрании акционеров банка 18
апреля. Увеличение уставного капитала до 274 млн гривен произошло путем направления
в уставный капитал части прибыли. Как сообщали Українські Новини, Президент Петр
Порошенко опосредованно владеет 60% акций банка. Другим крупным акционером банка
является первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь
Кононенко с долей 14,9% акций.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ГФС расследует, не уклонялся ли банк зятя
Тимошенко от уплаты налогов

Державний експортно-імпортний банк України спрямував до
Державного бюджету України частину чистого прибутку у розмірі 588
мільйонів гривень на виплату дивідендів
За результатами діяльності у 2017 р. АТ «Укрексімбанк» отримав прибуток у розмірі
784 млн. грн. та перерахував до Державного бюджету України частину прибутку, що
спрямовується на виплату дивідендів, у розмірі 588 млн. грн. Відрахування дивідендів
банком здійснено згідно зі ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами державної
власності» та з постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року №139 «Про
затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на
виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році
господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави». Для
АТ «Укрексімбанк» цей норматив становить 75% чистого прибутку, отриманого за 2017 рік.
Читать полностью >>>
По материалам АТ «Укрексімбанк»
Міністерство фінансів схвалило Стратегію розвитку
ПриватБанку до 2022 р.
27.06.2018

Документ передбачає, зокрема, впровадження ефективної системи
управління ризиками, вирішення проблеми з непрацюючими кредитами, а
також низку організаційних та управлінських змін.
"Ми вважаємо, що практична імплементація положень Стратегії сприятиме
зміцненню сильних сторін банку та його позиції на ринку, забезпечуючи при цьому
прийнятний рівень прибутковості на рівні з найкращими гравцями. Гарантом
імплементації затвердженої стратегії розвитку буде незалежна Наглядова рада банку", зазначила в.о. Міністра фінансів Оксана Маркарова. Відповідно до зазначених у Стратегії
показників у 2022 році ПриватБанк планує отримати 8,4 млрд гривень чистого прибутку і
буде готовим до виходу держави з капіталу. Сумарний дохід для акціонера в період з 2018
по 2022 роки становитиме 81 мільярд гривень, без урахування коштів, які ПриватБанк має
намір повернути через суди.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Национальный банк оштрафовал "Банк инвестиций и сбережений"
за рисковую деятельность
01.07.2018

26.06.2018

ГФС в Киеве осуществляет досудебное расследование в уголовном
производстве по признакам уклонение от уплаты налогов. Об этом
сообщает Finbalance.
Согласно документу, досудебное расследование установило, что «должностные лица
АО „Укрстройинвестбанк“, умышленно с целью уклонения от уплаты налогов в особо
крупных размерах, осуществили реализацию залогового имущества ООО „Гросер“ по
заниженной стоимости, что в дальнейшем привело к неуплате налогов в особо крупных
размерах» (цитата). 18 июня Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство
следователя и предоставил доступ к ряду документов, которые находятся в
«Укрстройинвестбанке». Речь идет в том числе о документах, связанных с получением
кредитов ООО «Авточистплюс», ООО «НПК Групп», ООО «Продзернопром», а также по
осуществлению «Укрстройинвестбанком» оценки и реализации в дальнейшем ипотечного
имущества. По данным НБУ, 53,7% акций «Укрстройинвестбанка» принадлежат Светлане
Демьяненко, а 46,3% — Артуру Чечеткину (зять Юлии Тимошенко).
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

НБУ в результате проверок банков по вопросам финансового
мониторинга в июне оштрафовал "Банк инвестиций и сбережений" на 5
миллионов гривень за осуществление рисковой деятельности.
Как сообщается на сайте НБУ, банк на основании документов, не соответствующих
действительности, провел по счетам связанных между собой юридических лиц
крупномасштабные (более 7 миллиардов гривень) финансовые операции, содержащие
признаки легализации криминальных доходов и фиктивного предпринимательства. По
информации НБУ, эти средства прошли транзитом через банк и были переведены в
наличные в других банках. Помимо штрафа, Нацбанк дал банку письменное
предупреждение за предоставление недостоверной отчетности, недостатки внутренних
документов по вопросам финансового мониторинга, нарушение требований по
идентификации клиентов, ненадлежащее управление рисками и несвоевременное
сообщение ответственному работнику банка о финансовых операциях, подлежащих
финансовому мониторингу. Кроме того, регулятор потребовал замены главы правления
банка и ответственного за финансовый мониторинг работника. Как сообщал УНИАН,
Национальный банк по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в
январе-мае применил штрафные санкции к девяти банкам.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net

Идея банк получил чистую прибыль
более 111 млн грн.

Швейцарська компанія купує один
із українських банків

27.06.2018

Идея банк, входящий в состав финансовых групп - Getin Holding S.A
(Польша), по итогам работы в первом квартале 2018 года получил чистую
прибыль в размере 111,319 млн. грн.
Чистый процентный доход банка за этот период вырос на 93% по сравнению с
первым кварталом 2017 года и достиг 291,75 млн. грн., комиссионные доходы увеличились
на 6,4% и составили 38,07 млн. грн. Банк нарастил кредитный портфель за первые три
месяца 2018 года на 6,4% - до 2,771 млрд. грн.Собственный капитал увеличился за этот
период на 16,7% -до 493,497 млн. грн. Активы банка на 1 апреля 2018 года составили 3,497
млрд. грн. «В первом квартале 2018 года Идея Банк продолжал реализацию стратегии,
которая предусматривает поступательное наращивание кредитования населения и
предприятий малого и среднего бизнеса. В первом квартале совокупный кредитный
портфель банка вырос на 6,4%. В целом в 2018 году банк планирует увеличить объем
кредитования физических лиц на 18%, объемы кредитования малого и среднего бизнеса - в
два раза», - сказал председатель Правления банка Михаил Власенко.
Читать полностью >>>
По материалам liga.net

03.07.2018

Національний банк України (НБУ) дозволив швейцарській компанії
ResponsAbility Participations AG встановити контроль над банком Львів,
інформує 1NEWS з посиланням на finclub.
“Національний банк 23 червня погодив компанії ResponsAbility Participations AG
набуття контролю над 51% акцій банку Львів”, – зазначено у повідомленні. Йдеться про
пряме володіння істотною участю в банку. Відзначимо, що ще 23 травня власником 99,9%
акцій банку опосередковано був громадянин Ісландії Петурсон Маргеір, а формальним
власником 90% акцій була українська компанія Нью Прогрес Холдинг. Банк Львів
зареєстрований в НБУ в жовтні 1991 р. У 2006 році група ісландських компаній через Нью
прогрес Холдинг викупила контрольний пакет акцій банку. В даний час ісландські
інвестори володіють понад 99% акцій банку Львів. За даними НБУ, на 1 липня за розміром
активів банк займав 44-е місце (1,5 млрд грн) серед 88 діючих банків.
Читати повністю >>>
За матеріалами 1news.com.ua

Янукович-молодший програв всі суди
за 1,5 млрд грн.
27.06.2018

Син колишнього президента Віктора Януковича Олександр остаточно
програв суд Національному банку про відшкодування збитків його банку "Всеукраїнський банк розвитку".
Верховний суд 20 червня не задовольнив скаргу Януковича-молодшого на рішення
попередніх інстанцій. Син екс-президента просив відшкодувати йому збитки, стягнувши з
НБУ 1,5 млрд грн. "Позовна заява мотивована тим, що він (Олександр Янукович) є
засновником і власником 100% акцій публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський
банк розвитку", – йдеться в рішенні. У 2014 році Нацбанк визнав "ВБР" банкрутом, а в 2015
році – розпочав процедуру його ліквідації. Це, на думку Януковича-молодшого, позбавило
його можливості розпоряджатися своєю власністю, акціями товариства та володіти всіма
майновими правами, які посвідчують ці акції. Крім того, він вважає, що "ВБР" був
"стабільною банківською установою" до прийняття рішень про банкрутство. "Розмір
завданої йому майнової шкоди становить 1 567 941 000 грн, який дорівнює ринковій
вартості 100% пакету акцій ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", – пояснюють в суді. У
2017-у Янукович звернувся до суду стягнути з НБУ цю суму. Однак Печерський райсуд тоді
вирішив, що позов був передчасним, адже його не позбавили права власності на акції банку,
а лише тимчасово обмежили право управління. Наступного року таке ж рішення ухвалив
апеляційний суд. Колегія Верховного суду 20 червня також вирішила, що Янукович не
підтвердив протиправну поведінку НБУ.
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua
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НЕ БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ З ПОСЛУГАМИ БАНКІВ

RETAIL & HORECA

Роздрібна торгівля в Україні
активно зростає

Компания Visa реализует в Киеве проекты
в системе электронных платежем
19.06.2018

Киев привлек партнера к реализации проектов в системе електронных платежей, сообщает пресс-служба Киевского городского головы. Об
этом сообщает портал journalist.today
Так,
председатель
горгосадминистрации
Виталий
Кличко
подписал
соответствующее соглашение о сотрудничестве с компанией Visa. По словам мэра,
планируется совместная работа по внедрению новых сервисов и созданию инновационных
городских проектов. Мэр напомнил, что уже более трех лет столичная власть строит
цифровую городскую инфраструктуру, внедряя систему технологического управления
городом KYIV Smart City и безналичные платежи - одно из важных направлений этой
работы. «Сегодня киевляне могут оплачивать бесконтактно проход в метро. А также
осуществлять расчеты с помощью технологий PayPass, Google Pay, Apple Pay. Киев стал 5-м
городом в мире, который ввел проход в метро с помощью бесконтактных платежных карт»,
- отметил Кличко. Также киевляне могут осуществлять безналичную оплату за
коммунальные услуги. По данным мэра, более 3 тыс. жителей города платят за услуги ЖКХ
онлайн - через электронные сервисы и мобильные приложения.
Читать полностью >>>
По материалам journalist.today
В Украине можно будет рассчитаться картой
китайской платежной системы

21.06.2018

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні–травні ц.р. зріс на 6,1%
порівняно з аналогічним періодом 2017 р. (в порівнянних цінах) – до 354,443
млрд грн, повідомляється на сайті Держстату
Напередодні Держстат оприлюднив лише процентне співвідношення. Водночас,
минулого року Держстат повідомляв, що за січень–травень 2017 р. обіг роздрібної торгівлі
становив 298 млрд грн. Цей показник на 18,9% менше порівняно з даними за 2018 рік. У
відомстві пояснили, що порівняння даних відповідних періодів минулого року є
некоректним, тому що в 2018 р. враховано індекс цін, також минулий період може
уточнюватись за даними квартального звіту, повідомляє "УНІАН". Згідно з повідомленням,
найбільше обіг роздрібної торгівлі зріс у Луганській (на 24,6% – до 3,1 млрд грн),
Полтавській (на 10,2% – до 11,56 млрд грн), Вінницькій (на 9,8% – до 9,53 млрд грн) і
Донецькій (на 9,7% – до 10,55 млрд грн) областях. Найменше зростання роздрібного
товарообігу в січні–травні 2018 року було зафіксовано у Чернівецькій та Харківській
областях (на 0,9% – до 5,5 млрд грн і на 2,2% – до 28,1млрд грн відповідно). При цьому
зниження не зафіксовано в жодній області. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств,
які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, в січні–травні 2018 року становив 254,8
млрд грн, що на 5,7% більше показника за січень – травень 2017 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами 5.ua
Какие продукты украинцы покупают
чаще всего

03.07.2018

Приватбанк анонсировал сотрудничество с платежной системой
China UnionPay Group и займется эквайрингом платежных карт. Об этом
сообщает Finclub, передает allretail.ua
В меморандуме, который должны подписать глава Приватбанка Петр Крумханзл и
глава China UnionPay Group Ши Веньчао, будет идти речь о вопросах сотрудничества в
направлении эквайринга карт UnionPay, и более широкого круга инновационных
продуктов компании UnionPay и возможности их внедрения в Украине. Платежная система
UnionPay International под руководством China UnionPay еще в начале июня объявила о
планах выхода на украинский рынок. На тот момент UnionPay отмечала, что проводит
переговоры с несколькими банками о запуске проектов по эквайрингу и эмиссии карт. К
осени в платежной системе планировали завершить процедуру лицензирования в Украине.
Отметим, по состоянию на август 2016 года, платёжные карты UnionPay принимаются в
157 странах мира, в частности, в более чем 1 млн банкоматов. В 2012 году основной оборот
приходился на операции внутри страны. UnionPay занимает первое место в мире по
количеству выпущенных пластиковых карт, совокупная эмиссия карт UnionPay в мире
достигла 3,4 млрд карт, на начало 2015 года выпущено более 4 млрд карт, а по совокупному
объёму транзакций UnionPay обходит Visa и выходит на первое место.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 КРЕДИТУВАННЯ

Компанию «ШвидкоГроші» купит
иностранный юрист
04.07.2018

Комиссия по регулированию рынков финуслуг разрешила Клаусу
Георгу Альберту Треннеру приобрести 100% капитала финкомпании
«Потребительский центр» (работает под брендом «ШвидкоГроші»).
Комиссия разрешила сделку 3 июля, сообщает FinClub. Сейчас 100% компании
принадлежит кипрской компании Salemor Holdings. Конечными ее бенефициарными
собстенниками являются киприоты Григориус Кира и Элини Лиоу. Известно, что человек с
инициалами Клауса Треннера является партнером немецкой юридической фирмы Luther.
Он занимается сопровождением корпоративных и коммерческих сделок в Азии.
Фокусируется на M&A, структурировании трансграничных транзакций, консультировании
кредиторов, а также заемщиков. Он является членом совета нескольких европейских
компаний в Сингапуре, Малайзии и Индонезии.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net


ЛОТОРЕЇ

Гендиректор УНЛ рассказал, как будет развиваться
лотерейный рынок в Украине
26.06.2018

Сценарий развития лотерейного рынка в Украине будет аналогичен
тому, по которому он развивался в соседних европейских странах. Об этом
заявил генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский.
«В Украине есть все предпосылки, как с точки зрения людей, так и инфраструктуры,
для внедрения технологий. У нас значительный процент проникновения интернета и
смартфонов среди населения, хорошо развиваются современные платежные сервисы. При
наличии определенных возможностей, мы за год-два преодолеем технологический разрыв,
который сегодня существует относительно европейских стран», - заявил он в своем
интервью изданию «РБК-Украина». По словам Бочковского, УНЛ имеет четкую стратегию
развития, воплотить которую компания сможет после принятия необходимых
регуляторных актов со стороны правительства. «Соответствующая стратегия предполагает
фокусирование на ряде ключевых направлений. Инвестирование в развитие сети, как
наземной, так и цифровой. Построение сети предусматривает привлечение тысяч
предпринимателей к сотрудничеству, создание рабочих мест, генерацию дополнительного
дохода предпринимателям, построение партнерских отношений с местным населением.
Необходимо развивать коммуникацию и предложение лотереи через интернет и
мобильные каналы, поскольку потенциальными игроками в лотерею является все
население страны», - подчеркнул он. Вместе с тем, как заявил Бочковский, для УНЛ
идеальным игроком является человек, который играет один раз в неделю на небольшую
сумму, чтобы получить шанс на огромный приз и реализовать свою мечту. «Мы не
поддерживаем расходования значительных сумм и постоянное участие в лотерее, а
поэтому инвестирование в ответственную игру является одним из приоритетов нашей
стратегии развития», - отметил гендиректор УНЛ. Одной из ключевых частей стратегии
компании, по словам Бочковского, является программа корпоративной социальной
ответственности, которая предусматривает направление части прибыли на поддержку
общественно важных проектов в области культуры, спорта, музыки и т.д. «В этом мы
видим миссию лотереи, как средства привлечения людей к участию в благотворительности
ради блага всего общества», - резюмировал он. Ранее владелец УНЛ, британский бизнесмен
Майкл Джон Фогго опроверг сообщения в украинских СМИ о том, что бенефициарами УНЛ
являются украинские политики Александр Третьяков, Глеб Загорий, бизнесмен Борис
Ложкин, а у Третьякова есть опцион на покупку доли компании.
Читать полностью >>>
По материалам comments.ua
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В I квартале т.г. предприятиями-юрлицами, основным видом
экономической деятельности которых - розничная торговля, было
реализовано продовольственных товаров на 65 млрд 459 млн грн..
Как свидетельствуют данные Госстатистики, это на 25,8% больше, чем за
аналогический период 2017 г. Так, в течение отчетного периода, покупая продовольствие,
больше всего денег украинцы потратили на кондитерские изделия (включая мороженое) 4,5 млрд грн. Далее в списке наибольших затрат Украинская следуют табачные изделия 4,2 млрд грн, молоко и продукты молочные - 4,089 млрд грн, свежие плоды, ягоды,
виноград и орехи - 4,005 млрд грн. При этом, в течение I квартала 2018 года, покупая
продовольствие, меньше денег украинцы потратили на жиры животные пищевые - 10,1
млн грн, соль - 78 млн грн, консервы фруктово-ягодные - 156,8 млн грн, полуфабрикаты
мясные - 181,1 млн грн. Добавим, что за последние пять лет (квартал 2018 - до I квартала
2013 года) оборот розничной торговли продовольственными товарами в Украине вырос на
74,5%. Отметим, за год в Украине почти все основные продукты подорожали в среднем на
13 процентов. Однако, цены на некоторые из них выросли почти вдвое. Об этом сообщает
"24 канал". Для сравнения взяли данные Госстата за май 2018 и 2017. Больше всего - на 100
процентов - выросли цены на яйца. В 2017-м за десяток надо было выложить 12,06 гривен,
а уже в мае этого года - 24,17. Также среди продуктов, которые больше всего подорожали свекла и пшено - 92 процента, сало - 53, сигареты без фильтра - 30 процентов. Цены на мясо
и мясопродукты выросли в среднем на 26 процентов. Куриное филе - на 18 процентов.
Молоко, сыр и сметана - на 14-15 процентов.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

 ТОРГІВЛЯ
 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ

Мест нет: почему ритейлеры замедлили
темпы развития
18.06.2018

В текущем году украинские продовольственные ритейлеры откроют
меньше новых магазинов в сравнении с прошлым годом. Это связано с
несколькими факторами.
Продажи сетей в натуральном выражении не растут, рынок насыщается, а хороших
площадок для открытия магазинов все меньше. В этом году сети не рискнули ужесточать
финансовые требования к поставщикам, которые должны платить «за вход», «за полку» и
возвращать ритейлерам ретробонусы. Продовольственные сети не спешат открывать
новые магазины. До конца года в Украине появится до 500 магазинов, тогда как в 2017-м
было открыто 511 объектов, сообщил Mind директор исследовательской компании GT
Partners Ukraine Игорь Гугля. Свои предположения аналитик строит на результатах работы
отрасли в первом квартале 2018 года. Они оказались хуже в сравнении с январем-мартом
2017-го. Итак, в первом квартале этого года продовольственные ритейлеры открыли 79
магазинов, тогда как за аналогичный период прошлого года – 111. Всего в Украине на
начало апреля работало около 4500 магазинов. В пятерке крупнейших украинских
ритейлеров оказались: АТБ – 929 магазинов (в первом квартале – 19 новых), Fozzy Group
(«Сильпо», «Фора», Fozzy C&C) – 535 (4 новых), Volwest Group («Наш край», Spar) – 241 (4
новых) и "Львовхолод" («Рукавичка») – 131 (1 новый). «Темпы развития снизили
практически все сети», – констатирует Игорь Гугля. Темпы снизились – с чем это связано?
По мнению партнера компании Atlas Advisors Алексея Ращупкина, мест для открытия
новых магазинов становится все меньше. «Так, В Киеве открывается меньше торговых
центров, а арендные ставки за последний год выросли примерно на 10-15%», –
констатирует он. Мало строят. К примеру, в 2017 г. девелоперы открыли лишь три
небольших торговых центра арендуемой площадью около 15 000 кв м. Крупных объектов в
столице не строили. В марте этого года появились два новых торговых центра – ТРЦ «Ашан
Rive Gauche» (22 000 кв. м, фаза І), и «Ритейл Парк Петровка» (12 000 кв. м), который стал
первым объектом такого рода в стране, говорится в отчете консалтинговой компании JLL
(Украина). «Формат ритейл-парка, в котором более 75% площадей занимают
крупноформатные операторы, довольно популярен в Европе, однако на украинском рынке
ранее не присутствовал», – объясняет аналитик компании JLL (Украина) Дарина Кулага.
Постепенное насыщение украинского розничного рынка. Это еще одна причина,
комментирует Mind совладелец сети «Таврия-В» Борис Музалев. Количество желающих
инвестировать в розничный бизнес увеличивается. Например, в этом году собственники
L’Kafa Group открыли первый «магазин у дома» под названием «Базар Експрес». Компания
«Аритайл» создает новую сеть мини-магазинов площадью до 100 кв. м «Коло», а
собственники западноукраинских сетей «Колибрис» и «Наш край» заявили о намерении
объединить активы. Новички конкурируют со старожилами за лучшие площадки в городе и
в некоторых случаях готовы платить больше. Открывать рядом с ними новые торговые
точки сети не хотят. Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей
Дорошенко говорит, что сейчас ритейлеры открывают новые магазины на месте старых
гастрономов. Но таких предложений тоже становится все меньше. Финансовое состояние
ритейлеров пока не улучшается. «Заработные платы персонала растут в три-четыре раза
быстрее, чем покупательная способность населения. Это значит, что доходность
розничного бизнеса остается низкой и сетям сложно развиваться», – перечисляет
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тенденции Борис Музалев. Эксперт говорит, что за пять месяцев этого года продажи в
натуральном выражении не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. В денежном эквиваленте продажи растут, что связано с повышением цен на продукты
питания производителями. По данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, в мае
этого года капуста подорожала на 34%, морковь – на 6%, пшено и яблоки – на 3%, а
вареные колбасы – на 1%. Заработать на поставщиках ритейлерам не удается. Отношения
не изменились. «Некоторые крупные производители диктуют свои условия сетям, поэтому
им приходится работать на старых условиях», – рассказывает Дорошенко. Три
руководителя компаний – поставщиков продуктов питания рассказали Мind, что средняя
отсрочка по оплате – 60-90 дней, плата за вход в крупные сети составляет 200-300 тыс. грн
за одно наименование продукции, а ретробонусы достигают 6-10% от суммы проданных
товаров. «Задержка с оплатой существует у всех, за исключением международных сетей,
например, Ашана или Metro. Со всеми остальными приходится договариваться и часто
ожидать оплаты дольше установленного срока», – сообщил Мind директор крупной
компании-поставщика, пожелавший остаться неназванным. Председатель правления
«Киевхлеба» Владимир Череда отмечает, что отсрочка по оплате его категории продукции
составляет 20 дней. «Мы прекращаем отгрузки в том случае, если сеть допустила просрочку
платежа. Поэтому они стараются платить вовремя и не остаться без хлеба», – поясняет он.
Как будут развиваться сети? «Мы постоянно занимаемся поиском новых помещений,
поэтому основной «пик открытий» придется на конец года. Планируется, что в этом году
все сети будут работать над улучшением качества своих магазинов. Это позволит повысить
продажи в каждой торговой точке на 10-15%», – говорит Мind директор по развитию
крупной торговой сети, пожелавший остаться неназванным. Повышенное внимание
ритейлеры уделяют и регионам. Это видно уже сейчас. По данным GT Patners Ukraine, в
первом квартале на востоке страны сети открыли 31,6% от общего числа магазинов, на
западе – 30,4%, в Киеве – 15,2%, на юге – 12,7%, в центре – 6,3%, а на севере страны – 3,8%.
Киевский розничный рынок уже перенасыщен, потому ритейлеры все активнее пытаются
найти интересные площадки в разных областях Украины.
Читать полностью >>>
© Кристина Лысова
По материалам mind.ua
 FMCG

Сеть “Копейка” открыла новый супермаркет
в Одесской области
22.06.2018

Торговая сеть «Копейка» открыла новый супермаркет на севере
Одесской области. В Любашевке на улице Князя Владимира, 93 начал
работать 76 магазин торговой сети.
Площадь новой “Копейка” составляет 237 м2. Для обслуживания покупателей
установлено три кассы. Ассортимент супермаркета составляет более 5 тысяч
наименований. Новая “Копейка” предложит своим соседям широкий ассортимент
качественных товаров по доступным ценам. Также представлена продукция собственного
производства – кондитерские, хлебобулочные и мясные изделия, а также кулинария. Мы
предлагаем покупателям как на развес, так и в упаковках. В новом супермаркете есть
товары собственных торговых марок - : «0,01», «MULTICO», «Unico» и «Пані Цінна». И
продукция собственного импорта из Италии, Польши и стран Прибалтики. В супермаркете
действуют все акционные предложения сети. Маркетинговая политика компании
направлена на формирование добрососедских отношений с покупателями. Супермаркет
предоставляет 22 рабочих места.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
В сети мини-маркетов «Параллели»
появился новый вид хот-дога
26.06.2018

Компания «Параллель» постоянно расширяет ассортимент своего
фирменного фаст-фуда. Недавно в сети мини-маркетов ZZZip!! стартовали
продажи нового вида хот-догов - «Немецкого».
Основу новинки составляет пшеничная багетная булочка. Но главным
ингредиентом нового хот-дога является сочная куриная сосиска, изготовленная из мяса
грубого помола и приправленная чесноком и специями. Оригинальности вкусу добавляет
соус «Релиш» (Relish) - пикантная, чуть островатая приправа из маринованных огурцов,
пряной горчицы, лука и сладкого перца. «Мы продолжаем знакомить наших клиентов со
вкусами кулинарных регионов мира. В нашем меню уже есть американский, украинский,
европейский, австрийский, итальянский и кавказский хот-доги. Каждый вид нашего фастфуда имеет оригинальные начинки, и даже самый требовательный покупатель всегда
найдет у нас свой любимый хот-дог или бургер и напиток к нему. В этом году мы порадуем
наших клиентов еще несколькими вкусными новинками», - отметил Иван Мельниченко,
директор департамента розничных продаж компании «Параллель».
Читать полностью >>>
По материалам parallel.ua
В Одессе открывается новый магазин «Сільпо»
в лучших традициях Люстдорфа
27.06.2018

Сеть «Сільпо» 29 июня открывает магазин с уникальным интерьером
в Одессе по адресу Люстдорфская дорога, 54. Об этом сообщает
TradeMaster.UA ссылаясь на пресс-релиз компании.
Cупермаркеты с необычным оформлением – не редкость для «Сільпо», но в Одессе
такой первый. И второго похожего не увидите нигде! В интерьере мы использовали мотивы
немецкой деревенской жизни… Приходите оценить широкий ассортимент овощного,
мясного, рыбного отделов, собственной пекарни, кулинарии и кондитерской.
Качественные продукты на 1000 квадратных метрах, 10 касс, большая парковка и наше
радушие - с 8:00 до 23:00 ежедневно. Торговая сеть «Сільпо» – одна из крупнейших
национальных сетей продовольственных супермаркетов. «Сільпо» – это магазин
самообслуживания, ассортимент которого насчитывает до 35 000 наименований продуктов
питания и сопутствующих товаров в зависимости от величины торговой площади и
расположения звезд. Сеть предлагает качественные товары собственных торговых марок и
собственного импорта по адекватным ценам. По состоянию на 26.06.2018 торговая сеть
«Сільпо» насчитывает 236 супермаркетов, но это не предел.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
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Сеть «Сим23» открыла в июне
2 новых магазина
27.06.2018

В июне 2018 года торговая сеть «Сим23» открыла 2 новых магазина и
осуществила рестайлинг 1 действующего. Об этом сообщает служба новостей
портала allretail.ua
Руководство компании продолжает экспериментировать с форматами и 7 июня в
центре Луцка был открыт магазин в новом формате «Сим23 to go». Новый магазин имеет
компактную площадь 50 м.кв. Этот объект нельзя назвать минимаркетом, ведь в нем
отсутствует типичный для магазина розничной торговли ассортимент. Здесь нет овощей,
бакалеи и nonfood категорий. Зато расширены категории продукции food-to-go. В
ассортименте маркета традиционно представлены хот-доги и горячие напитки, куриные и
картофельные снеки, выпечка, еда быстрого приготовления, багеты и сандвичи,
фруктовый снег Slush. Новый маркет не обошелся без уникальных «фишек» ассортимента.
В отдельно выделенной зоне «кафе» по системе самообслуживания товары мягкое
мороженое на основе натурального молока. Его изготавливают с помощью
профессионального фризера Taylor (США) - именно такого, который используется в самых
известных мировых сетях ресторанов fast food. Еще одна новинка ассортимента классические fresh-бургеры и fresh-сэндвичи, изготавливаемые сразу после заказа клиента.
Также в новом маркете представлены оригинальные хот-доги с приложениями с овощных
смесей и различных соусов. ...
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Пчелка маркет открывает новый
магазин в Ирпене
27.06.2018

В Ирпене состоится открытие нового магазина "Пчелка маркет" на ул
Тургеневской 50-Б. Также в этот день сети «Пчелка маркет» исполняется три
года. Об этом сообщает служба новостей портала allretail.ua
Маркет расположен на первом этаже жилого комплекса Lemongrass. Его площадь 659 м?, торговый зал занимает 390 м?, есть 4 кассы. Магазин находится возле университета,
поэтому кроме продуктов питания и сопутствующих товаров для повседневной жизни, мы
позаботились о еде для студентов. Это вкусный и разнообразный фастфуд: пицца, бургеры,
гамбургеры, китайская лапша... В «Пчелка маркет» студенты смогут быстро что-то
приобрести, вкусно полакомиться, зарядившись энергией на обучение! Конечно, на
открытии покупателей ждут акционные скидки, розыгрыши, в том числе подарочного
сертификата на 1000 грн, детский конкурс, где интересные подарки получит каждый
ребенок и другие приятные сюрпризы! Основатель сети «Пчелка маркет» - Владислав
Гельзин, известный в Украине как президент ФК Олимпик и член Центрального Совета
Профессиональной футбольной лиги Украины. За три года открыто 21 магазин «Пчелка
маркет» в Киеве и городах-спутниках.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Компанія “АТБ” заборгував Фонду гарантування
вкладів та не хоче віддавати
27.06.2018

Власники мережі супермаркетів «АТБ-Маркет» не повертають борг
Фонду гарантування вкладів фізосіб. Про це сказано в Постанові Верховного
суду від 17.04.2018, яке розміщено у базі Єдиного реєстру судових рішень.
Магазин «АТБ» (юридична адреса: смт Слобожанське, Дніпропетровська область),
заборгував Фонду суму в 4,013 мільйонів гривень. Суть судового спору – заборгованість
«АТБ» перед орендарем його приміщень – банком «Національний Кредит», сформована в
період жовтень-грудень 2012 року. Оскільки банк надав повну помісячну оплату, а також
оплату за перший та останній місяць, а по закінченні терміну оренди в 2015 році «АТБ» цю
переплату банку не повернув. У матеріалах судової справи сказано, що банк намагається з
грудня 2016 року довести переплату по орендній платі в розмірі 4,013 млн грн, в той час як,
на думку «АТБ», ця сума не є переплатою, і не підлягає поверненню правонаступника Банку
(який зараз в стадії ліквідації) – Фонду гарантування вкладів фізосіб. Зазначимо, що спершу
Господарський суд Дніпропетровської області та Дніпропетровський апеляційний госпсуд
винесли рішення на користь «АТБ». Але Фонд подав касацію у Верховний суд. У результаті
Верховний суд скасував рішення господарських судів і направив справу на новий розгляд.
Таким чином, Верховний суд виніс рішення, в якому йдеться про те, що суди нижчих
інстанцій проігнорували обставини справи – не було призначено необхідної експертизи
документів і рахунків банку і «АТБ», а тому необхідно нове – більш ретельний розгляд
справи з увагою до всіх обставин. Внаслідок нового розгляду «АТБ» все ж доведеться
повернути борг банку-банкруту (Фонду гарантування вкладів) у сумі 4,013 млн грн.
Нагадаємо, що у Житомирі городяни виступили проти будівництва «АТБ-Маркету».
Роздрібна мережа компанії «АТБ-Маркет» заснована в 1993 році. Співвласниками «АТБ» в
рівних частках є бізнесмени Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков та Віктор Карачун, стан
кожного оцінюється в 208 млн доларів. В 2015-2016 рр. компанії, підконтрольні АТБ в
Криму, заплатили в бюджет РФ близько 11 мільйонів доларів. Мова йде про мережі
магазинів ПУД, що працюють на окупованому півострові після 2014 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами narodna-pravda.ua
У Metro C&C в Украине сменился руководитель:
И что с этого?
01.07.2018

Генеральным директором "Метро Кеш энд Керри Украина" назначен
Оливье Лангле, пишет retailers.ua. Он сменил на этой должности Мартина
Шумахера, который занимал ее с конца 2014 года.
С начала кризиса менеджмент ритейлера был сконцентрирован на оптимизации
бизнес-процессов. Ранее Шумахер заявлял, что в 2017 году продажи сети увеличились на 68%, тогда как розничной товарооборот в среднем по рынку – на 3-4%. Какие задачи
поставлены перед новым руководителем сети в Украине, в пресс-службе компании не
озвучили. Metro C&C стабильно занимает третье место по обороту среди украинских
продуктовых сетей в течение более шести лет. Компания идет с небольшим отрывом от
французской сети Auchan, которая за последние пару лет агрессивно развивается и на
сегодня насчитывает 21 магазин против 23 торговых точек Metro C&C. В апреле в Auchan
заявили о развитии новых форматов – супермаркетов и "магазинов у дома", что позволит
ритейлеру открыть большее количество торговых точек, так как для небольших магазинов
легче найти площадки. Мультиформатность позволит французскому ритейлеру ускорить
объединение физической розницы с онлайном. Metro C&C предпринимал попытки
развивать магазины с небольшой площадью под вывеской "Metro база", но позже проект
свернули. Конкуренция на рынке усиливается, и немецкому ритейлеру для удержания доли
рынка или ее увеличения необходимы новые подходы.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
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Ашан вирішив відкрити в Україні
магазини нового формату

 FOOD

03.07.2018

Французька мережа гіпермаркетів Ашан в липні відкриє в Києві перші
два магазини в новому "зменшеному" форматі "біля дому". Про це йдеться в
повідомленні компанії Ашан Україна.
Перший магазин відкриється 12 липня за адресою вулиця Вільямса, 6а. Другий - 26
липня на проспекті Правди, 102. Новий формат торкнеться магазинів, що працюють
сьогодні під вивіскою Topmart. В оновленому форматі передбачене кафе. Також буде
пропонуватися кулінарія, кури гриль, піца власного виробництва, випічка багетів на місці.
Ще однією особливістю магазинів Мій Ашан стане пункт видачі товарів - Click and Collect.
Завдяки йому можна буде замовляти онлайн весь непродовольчий асортимент (в тому
числі який є в гіпермаркетах Ашан), а отримувати товари в своєму магазині біля будинку. У
магазинах також буде безкоштовний Wi-Fi і місця для підзарядки мобільних пристроїв.
Раніше, в квітні цього року Ашан відкрив перший магазин в форматі супермаркет. Перший
такий магазин буде відкритий в Дніпрі і в торговому центрі (ТЦ) Дафі, і буде називатися
Ашан Зоряний. Його площа складе 3,5 тис. км м. Історично якірним форматом компанії були
гіпермаркети. Акцент в новому супермаркеті буде зроблений на продовольчу групу товарів
і власне виробництво. Крім того, інфраструктура об'єкту буде включати кафе. "Ми
позиціонуємо даний магазин як superstore - супермаркет, де, крім практичних товарів і
щоденних покупок, можна знайти товари для задоволення, гастрономічні родзинки, наші
ексклюзивні бренди. В цілому АШАН в 2018 році планує відкрити кілька торговельних
точок у форматі супермаркет в Києві. В Ашані додали, що "відновили експансію" і також
зацікавлені в такому форматі магазинів, як proximity, або "магазин біля будинку". "Ми
плануємо розвивати в Україні цей формат. Концепція та локації зараз на стадії розгляду і
розробки", - відзначили в прес-службі. Нагадаємо, що восени 2017 року Ашан викупив свого
конкурента в Україні - іншу велику мережу гіпермаркетів в українського бізнесмена
Олександра Ярославського. Мережа магазинів Auchan присутній в 16 країнах світу.
Власником Auchan Group є Асоціація сім'ї Мюлье (Франція). Торгова мережа гіпермаркетів
Ашан в Україні складається з 11 об'єктів в 5 областях.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Сільпо открывает в Мукачево супермаркет
в стиле японских комиксов
04.07.2018

Торговая сеть Сільпо открывает очередной концептуальный магазин.
На этот раз стены супермаркета украсят японские комиксы манга, сообщает
служба новостей портала sostav.ua
Как сообщила RAU пресс-служба компании, новый магазин откроется 5 июля в
Мукачево Закарпатской области. Сільпо с японскими комиксами займет площадь в 1000 кв.
м. и будет работать ежедневно с 8:00 до 22:00. Ассортимент торговой точки будет
насчитывать более 15 000 единиц товара. В магазине традиционно будет представлена
рыба собственного копчения, большой выбор мяса, колбасы и хамона, а также овощной
отдел, экзотические фрукты, собственная пекарня, островок «Лавка традиций» с
продуктами от украинских фермеров и кулинария. Напомним, Сільпо не впервые удивляют
необычным дизайном в супермаркетах сети. Ранее компания открыла в столице
супермаркеты в стиле Арт Деко и в «Иллюзия», а также магазины в стиле средневекового
замка в Луцке, «Алисы в стране чудес» во Львове, «Ямайский супермаркет» в Броварах и
торговый объект в стиле немецкой деревни в Одессе.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
Сеть «Велика Кишеня» купила свои же
долги со скидкой в 72%
05.07.2018

Управляющий продуктовыми сетями «Великой Кишени» и «Велмарт» –
холдинг «Ритейл Групп» – выкупил за 190,965 млн грн долги своих компаний
через подконтрольную компанию «Маркет-Сервис».
Соответствующий договор о переуступке был подписан 4 июля, сообщает FinClub.
ООО «Маркет-Сервис» зарегистрировано в Киеве 13 марта 2001 года. Учредителем и
руководителем компании является Ирина Рудь. Уставный фонд составляет 11,8 тыс. грн. По
данным системы YouControl, компания «Маркет-Сервис» входит в «Ритейл Групп» Романа
Лунина. Аукцион по продаже актива прошел 11 июня. В ходе торгов цена могла упасть со
стартовых 682 млн грн в 9:35 до 136,4 млн грн в 16:15, но в 15:35 «Маркет-Сервис»
остановил торги на отметке 190,965 млн грн. Других желающих купить лот не было. Одним
лотом на торги выставлялись права требования по шести кредитам. В один пул
объединены активы Банка Форум, «Киевской Руси» и Дельта Банка. Все заемщики – 5
юридических лиц – не находятся в процессе банкротства, ведут активную хозяйственную
деятельность и входят в состав холдинга «Ритейл Групп» Романа Лунина. В обеспечение по
кредитным договорам банкам передавались, в частности, недвижимое имущество (Центр
подготовки товаров сельскохозяйственного назначения общей площадью 24 338,6 кв. м и
земельные участки площадью 16 га в селе Вишеньки Бориспольского района Киевской
область), а также товары в обороте продуктовой и промышленной группы, хранящихся в
селе Вишеньки, в Киеве, Днепр, Обухов в магазинах «Великая Кишеня» и «Велмарт».
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
До конца года "Новус" планирует открыть
еще 6 магазинов
08.07.2018

Продуктовый ритейлер "Новус Украина" открыл 25 магазин сети.
Общая площадь нового магазина составляет 1937 кв. м, торговая - 1108 кв. м.
Об этом сообщает портал delo.ua
Для обслуживания покупателей в торговой точке предусмотрено 8 обычных и одна
экспресс-касса. Отметим, что это уже второй торговый объект, открытый компанией в
текущем году. Ранее сеть пополнилась двухэтажным магазином на столичной Оболони. В
то же время, в планах ритейлера на этот год в общей сложности открыть 8 торговых точек
в Киеве. На данный момент компания открыла 2 торговые точки. Сейчас сеть "Новус"
объединяет 25 магазинов в столице. В прошлом году компания привлекла кредит на сумму
в $25 млн от Европейского банка реконструкции и развития. Эти средства ритейлер
планировал направить на финансирование расширения сети, а также открытие нового
логистического центра. В июле АМКУ разрешил компании-собственнику Novus и кипрской
Castle Black купить агрокомпанию Сrousman Constructions. Напомним, "Новус" представлен
на украинском рынке с 2008 года. С тех пор сеть магазинов компании выросла до 40
маркетов общей площадью более 170 тыс. кв. метров. Компания развивает торговые
объекты разных форматов площадью от 800 до 7 000 кв. м, в том числе - франчайзинговые.
По итогам 2016 года сеть вошла в ТОП-10 ведущих ритейлеров Украины по объему
товарооборота. Выручка ритейлера в 2016 году составила 7,1 млрд грн, что более чем на
четверть превысило аналогичный показатель за 2015 год.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Еда класса «премиум»: зачем Сільпо, Фора и АТБ открывают
элитные продуктовые маркеты
14.06.2018

Le Silpo, Favore, Gourmet House, АТБ и Фора в новом формате: FMCGсети возобновили развитие премиальных магазинов. Почему появилась и
надолго ли сохранится эта тенденция.
Открытие премиальных Le Silpo, Favore, Gourmet House, расширение ассортимента
деликатесов и изысканных продуктов в Сільпо, АТБ, Таврия В и других сетях – случайность
или закономерность? Появление на карте продуктовой розницы Украины новых элитных
магазинов – устойчивая тенденция или кратковременный всплеск? Неужели кризис
позади, и украинцы снова готовы платить тысячи гривень за деликатесы и импортный
алкоголь? RAU разобралась в причинах активизации «элитной» продуктовой розницы и в
перспективах данного сегмента.
Ненужный формат. Количество магазинов, специализирующихся на еде премиального сегмента, в Украине никогда не было особо большим. Торговые точки, сознательно
делающие ставку на продукты питания сегмента «премиум» и «luxury» всегда можно было
пересчитать на пальцах: Фуршет-Гурман, Le Silpo, Goodwine, ВК Select и еще два-три
названия. Чуть больше делали ставку на сегмент «средний+», такие магазины как Космос
(входит в орбиту группы Таврия-В Бориса и Михаила Музалевых) или West Line. Но большинство предпочитало продавать сравнительно недорогие товары, оставляя для премиальных продуктов 1-2% ассортимента, или вообще работать в формате дискаунтеров без
дорогой продукции. Этому способствовали сначала кризис 2008-09 г., подкосивший на
корню развитие сети Фуршет-Гурман (на пике насчитывала 5 ТТ) и Le Silpo, а затем – и
события 2013-14 гг. В условиях Революции Достоинства, а после - аннексии Крыма,
вторжения войск РФ на Донбасс, полномасштабной войны, экономических и политических
потрясений – не было и речи об открытии новых премиальных супермаркетов. Последний
объект подобного формата был запланирован к открытию еще до начала трагических
событий в Киеве зимой 2013/14 годов: Le Silpo начал работу в ТЦ Мандарин Плаза на месте
другого премиального маркета Фуршет-Гурман. Но гораздо больше сетей пересматривали
свой ассортимент в сторону удешевления или вообще уходили с рынка. Так, в 2015 г.
окончательно закрылась сеть элитных продуктовых магазинов «Маленький принц».
Примерно в то же время стали продавать свои площади владельцы сети West Line.
Окончательно они вышли из розничного бизнеса в 2016-м, закрыв свой последний
супермаркет в Киеве на Оболони (сейчас на его месте работает Сільпо).
Новый расцвет. Но после длительного затишья, вызванного падением
покупательской способности населения и экономическими проблемами, ритейлеры снова
начали экспериментировать с форматами. В том числе, расширяя предложение
премиальных продуктов, используя новейшие технические и световые решения, меняя
концепции и внешний вид магазинов. Достаточно назвать лишь несколько компаний,
решившихся на кардинальные изменения формата: Фора, Фуршет, Брусничка, ЭКО маркет,
АТБ, Таврия В и другие. Но обновление и установка нового оборудования – процесс
необходимый и ожидаемый. Гораздо интересней другое – сети снова начали открывать
премиальные супермаркеты. Примеров не так, чтобы очень много, но они есть. После
пятилетнего перерыва Fozzy Group открыла Le Silpo в Одессе и обновила маркет бренда в
Днепре. Кроме того, под Киевом ритейлер открыл магазин премиальных продуктов Favore,
формально относящейся к сети Фора, но по ассортименту, интерьеру и экстерьеру
разительно отличающийся от нее. В сентябре прошлого года в Ocean Plaza начал работу
Gourmet House, предлагающий элитные продукты и алкоголь. Расширяют свой ассортимент
продуктов сети Goodwine, Wine Time, Wine House и другие, где теперь можно купить не
только дорогой алкоголь, но и изысканную еду. Но даже данные перемены не означают, что
формат элитных продуктовых магазинов ждет бурный расцвет.
Что такое премиум. Кроме того, в Украине не сформировалось еще четкое
понимание того, что представляет собой «премиальный продуктовый магазин».
Основатель и СЕО компании IDNT Николай Чумак указывает, что в одном случае, это особый магазин для целевой аудитории «средний +». В ассортимент включается большое
количество дорогих продуктов, деликатесов, органических и фермерских продуктов,
специальные тематические зоны, большой выбор дорогого алкоголя и т. п. Такие магазины
могут иметь отличное от обычных супермаркетов зонирование, освещение, роль
персонала. Сама локация будет особой. «Таких магазинов в Украине очень мало ввиду
отсутствия явно выраженного среднего класса, целевой аудитории, - говорит Николай. Украинский опыт говорит о том, что такие форматы ушли с рынка, не смогли выжить». По
его мнению, хорошим примером действительно премиального формата можно считать
Goodwine. И на нем же можно оценить емкость этого сегмента. Кроме того, даже сами
ритейлеры, развивающие форматы магазинов с расширенным предложением дорогих
продуктов, не считают свои маркеты «премиальными». «Открытие наших торговых точек в
обновленном дизайне не является началом абсолютно нового формата магазинов, это
лишь развитие действующей концепции дискаунтеров», — утверждает начальник отдела
внешних коммуникаций корпорации АТБ Сергей Демченко. По его словам, новые
супермаркеты АТБ - экспериментальная площадка, где внедрены современные решения в
сфере розничной торговли, строительства и энергосбережения, расширена площадь,
увеличена выкладка товаров, создан больший комфорт для покупателей. При этом цены в
обновленных и старых магазинах - абсолютно идентичны. В то же время, Сергей
добавляет, что в магазинах обновленного дизайна расширен ассортимент товаров среднего
ценового сегмента и введены отдельные товары премиум-сегмента (вина, сыры и другие),
которые в настоящее время составляют незначительную часть ассортимента (менее 1%).
«За период декабрь 2017 - май 2018 наблюдается рост доли продаж премиум сегмента в
натуральном и денежном эквиваленте в 1,5 и 1,4 раза соответственно. Такой рост доли
продаж премиум-сегмента существенно не влияет на товарооборот торговой сети», —
уточняет Демченко. Директор исследовательской компании GT Partners Ukraine Игорь
Гугля полагает, что рынок премиум-маркетов еще далек от восстановления. К тому же,
другие операторы, которые ранее также «засветились» в развитии деликатес-маркетов
(Таврия В/Космос, Копейка/Santim, Фуршет-Гурман) – в последние годы не открыли ни
одного такого маркета. «Все упомянутые открытия мы интерпретируем как точечные, а в
случае с Favore - еще и как экспериментальные, - подчеркивает он. - Основная аудитория
премиум-маркетов - люди с ежемесячным доходом от нескольких тысяч долларов и выше, а
эта аудитория в нашей стране вряд ли растет». Его точку зрения подтверждают и локации,
где открываются элитные магазины. Генеральный директор Украинской ассоциации
поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко указывает, что такие форматы работают
либо в городах с высоким уровнем дохода населения (Le Silpo в Киеве, Одессе, Днепре), либо
по дороге к местам проживания очень обеспеченных людей в пригородах (Favore и другие).
«Вряд ли данный контингент можно считать среднестатистическим портретом
украинского покупателя», - иронизирует Дорошенко.
Премиальный опит. Директор по работе с розничными сетями Nielsen Ukraine
Юрий Лищук полагает, что большинство открытых и обновленных магазинов предлагают
не столько премиальные товары, сколько новое качество потребительского опыта. «То есть
сети внимательней относятся к клиенту, персонализируют опыт, предлагают нужные
потребителям продукты конкретных производителей. Не нужно терять время на поиск
товаров, есть магазины, где продукты уже отобраны и предлагаются в комфортном,
светлом, просторном зале с компетентным и профессиональным персоналом», - считает
эксперт. Юрий полагает, что эта тенденция будет продолжаться: ритейлеры, которые не
будут уделять много внимания потребительскому опыту, останутся в проигрыше.

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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«Безусловно Сільпо, АТБ с новым форматом, Favore, Goodwine задают определенные
тренды. Завтра потребитель уже не поймет, почему он должен совершать покупки в другой
атмосфере. Это классно, потому что они ведут нас к новому рынку», - говорит он. Николай
Чумак из IDNT также уверяет, что сейчас одним из главных признаков «премиальности»
магазина является не ассортимент, а отношение к покупателям. Причем само понятие
«премиальности» для различных категорий покупателей разное. «Например, в новом
формате АТБ формируется премиальный опыт для покупателей АТБ. Клиенты в Сільпо
другие, и ритейлер дает им тот опыт, который будет ощущаться премиальным для них, объясняет Николай. - Эти форматы улучшают опыт за счет дизайна и атмосферы, используя
более дорогие материалы, освещение, оборудование, натуральное дерево, декоративные
элементы, тематические зоны. Конечно, добавляется небольшой ассортимент более
дорогого товара, больший выбор за счет большего размера магазина. Все это в комплексе
улучшает клиентский опыт и длину чека. Но не делает магазин премиальным».
Дорогая еда. В большинстве случаев открытие магазинов с элитными продуктами
напрямую связано с ростом благосостояния и реальных доходов потребителей. Украина и
здесь ухитрилась пойти по своему особому пути: значительных экономических
предпосылок для открытия магазинов премиум-формата пока нет. Доходы населения хоть
и растут, но подавляющему большинству покупателей все еще не по карману продукты из
Le Silpo и Favore. «Как я уже говорил, открытие подобных магазинов в столице и пригороде
вполне объяснимо: именно здесь живут самые обеспеченные потребители, конкретизирует Алексей Дорошенко из Украинской ассоциации поставщиков торговых
сетей. – Во многом рост премиального потребления сейчас стимулирует госсектор, где в
ряде министерств и ведомств смогли выплачивать хорошие зарплаты». Также, по его
мнению, многие украинцы сейчас не видят перспектив и смысла откладывать деньги или
инвестировать их в бизнес и недвижимость, поэтому гораздо менее скромны в тратах, чем
раньше. Юрий Лищук также считает, что появление премиум-маркетов не связано с
увеличением потребительского дохода: это, скорее, грамотное стратегическое расслоение
форматов и дистанцирование. «Во время кризиса мы видели, что 4-6% покупателей не
обращают внимание на цены, и продолжают покупать привычные продукты. – говорит он. Пострадали люди с доходом средний и ниже, а сейчас они перестали импульсно сокращать
покупки, отошли от режима жесткой экономии». Но о росте платежеспособности говорить
пока рано. Схожие наблюдения сделали и в ведущей украинской продуктовой сети АТБ.
«Покупатель стал более осмотрителен и экономен в выборе товара, при этом стремясь
получить максимум качества по минимальной цене, - делится Сергей Демченко. Позитивным сигналом является также тенденция некоторого роста товаров среднего
ценового сегмента в общем товарообороте сети АТБ». В свою очередь, Николай Чумак
полагает, что магазины с «премиальным» опытом из всей массы «средний» и «средний-»
потребителей привлекают самых платежеспособных. «Это естественно, ведь люди за те же
деньги и покупая те же товары, что и раньше, получают более высокий уровень
обслуживания и впечатления. Теперь покупатели даже в обычном супермаркете ожидают
увидеть свежую выпечку, фрукты, фермерские продукты и молочку, цветы, крафтовое
пиво, нарезку сыров и так далее», - поясняет эксперт.
Временный всплеск. Переход от премиального ассортимента к премиальному
обслуживанию – одна из бесспорных тенденций последних лет в FMCG-секторе.
Большинство сетей продуктовых магазинов обновляют свои магазины и используют уже
более дорогие материалы, интересное зонирование, стремясь создать качественный
потребительский опыт. «Этот опыт - поле для конкуренции в будущем. Когда качество
локаций, ассортимент и цены выравниваются, остается конкурировать за счет
потребительского опыта. Например, мы это можем наблюдать прямо сейчас в АЗС или
магазинах электроники», - утверждает Николай Чумак. Причем касается это продуктовых
магазинов всех форматов, в том числе и дискаунтеров. «Понятие дискаунтеров меняется.
Если раньше это был магазин, где закрывали глаза на атмосферу, персонал, чистоту, то
теперь он становится магазином, где достойный персонал, хороший сервис и просто низкие
цены, - говорит Юрий Лищук. - Просто меняется база, восприятие розницы. Меняется сам
стандарт». Но если уверенности в дальнейшем развитии продуктовой розницы по пути
улучшения customer experience нет, то будущее премиальных маркетов пока под вопросом.
Игорь Гугля из GT Partners Ukraine полагает, что о будущем премиум-маркетов в нашей
стране говорить сложно ввиду того, что политическая и экономическая ситуация меняется
постоянно. «Нет стабильности в экономике - нет и предпосылок для развития таких
объектов по всей стране», - добавляет он. Алексей Дорошенко также согласен, что пока что
нельзя считать устойчивой тенденцию появления магазинов элитных продуктов – это
может быть кратковременный всплеск, за которым снова последует долгое затишье.
Косвенным доказательством может служить то, что Фора пока не собирается дальше
развивать премиальные форматы магазинов.
Читать полностью >>>
© Иван Зайцев Editor-in-chief
Ukrainian Retail Association
По материалам rau.ua
 ЛКОГОЛЬ (ВИНО. ПИВО. ІНШЕ)

Вице-президент сети магазинов EVA
ушла из компании ы
18.06.2018

Галина Смирнова занимала пост заместителя генерального директора
сети EVA по вопросам маркетинговой и коммерческой деятельности с 2012 г.
Об этом сообщила пресс-служба консалтинговой компании Ритейл Практик.
, куда на должность управляющего партнера перешла Галина Смирнова. За время ее
работы (2012–18 ) сеть EVA стала безоговорочным лидером рынка drogerie Украины.
Начиная с 2012 года сеть каждые два года удваивала оборот за счет открытия новых
магазинов и прироста продаж L4L. С 11 июня 2018 года Галина Смирнова возглавила
компанию стратегического консалтинга Ритейл Практик, став ее управляющим партнером.
Под ее руководством компания продолжит заниматься стратегическим консалтингом
розничных сетей для максимизации их чистой прибыли.
Читать полностью >>>

Читайте также: В 2017 финансовом году
чистый доход EVA вырос на 36% >>>

По материалам rau.ua
Первый Isei в концепте Beauty Market
в ТРК «Проспект»
26.06.2018

В офлайн-ритейле бренд владеет ключевым преимуществом – прямым
контактом с потребителем, позволяющим передать brand values и service
experience. Об этом пищет malls.ua
Анализируя поведение успешных брендов, можно выделить 5 must have действий,
влияющих на лояльность и рост бренда в торгово-развлекательном комплексе: проведение
активностей в социальных сетях; создание продуктовых новинок и расширение
востребованного ассортимента; обновление дизайна и формата ТТ; PR поддержка и Media
Relation с таргетовыми СМИ; Event-маркетинг. Данный 5-level подход демонстрирует
магазин корейской косметики, который открылся в новом концепте Beauty MarketIsei в ТРК
«Проспект». Всего Isei представляет более 60 торговых марок, флагманские из которых –
Missha, Beyond, Lacvert, A’Pieu.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
BROCARD открыла обновленный
магазин в ТРЦ Gulliver
26.06.2018

Парфюмерно-косметическая сеть BROCARD 20 июня открыла после
реконструкции магазин в обновленном формате в ТРЦ Gulliver (Киев, пл.
Спортивная, 1A). Об этом пишет allretail.ua
Магазин мультибрендовой сети BROCARD реализован в новом фирменном стиле:
черно-белая гамма оформления дизайна, выделенное пространство нишевой парфюмерии
и зонирование в соответствии с категориями товара. Магазин в ТРЦ Gulliver стал 15-м
магазином BROCARD, оформленном в новом корпоративном формате black&white. После
реконструкции площадь магазина увеличилась и составляет 370 м². В обновленном
магазине представлен расширенный ассортимент редких нишевых ароматов – авторских
творений парфюмеров, которые отличает оригинальность композиций, эксклюзивные
ингредиенты, лимитированные партии и всегда индивидуальное и неповторимое
взаимодействие с «химией» кожи человека, который носит такие ароматы. Amouroud,
Atelier Cologne, Atelier Flou Paris, Escentric Molecules, Esteban, Franck Boclet, Gritti, Herve
Gambs, Histoires De Parfums, L'Artisan Parfumeur, LM PARFUMS, Montale, Penhaligon's, Tiziana
Terenzi, Tom Ford, Zarkoperfume, новинка сети Maison Margiela и многие другие – всего в
обновленном BROCARD в ТРЦ Gulliver представлено около 40 брендов нишевой
парфюмерии. Зона нишевых ароматов оборудована мягкими креслами и столиком – выбор
аромата теперь проходит комфортно и расслабленно. Линейка брендов также расширена –
ассортимент BROCARD в ТРЦ Gulliver пополнили более 50 новых марок. В два раза больше
стало брендов декоративной косметики – теперь их более 30, в том числе в среднем и
доступном ценовом сегменте.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 С&S (closed shoes)
 ОДЯГ

Marks&Spencer закрыл уже два магазина
в Украине с начала года
18.06.2018

Сеть LITRA планирует расшириться до 10
магазинов к концу года
27.06.2018

Директор по маркетингу сети LITRA Дмитрий Козлов рассказал о
планах открытия новых магазинов, сложностях в масштабировании бизнеса
и результатах работы действующих торговых точек.
Топ-менеджер LITRA уточнил, что четвертая по счету торговая точка сети в Киеве
начнет работу уже 28 июня. Она расположится по адресу проспект Голосеевский, 58а.
«Новый магазин будет работать в формате стрит-ритейл в ЖК Park Avenu. Его фасадная
часть дополнена торговой галереей, в которой уже работают рестораны Il Molino и Сушия,
магазин OKwine, аптека, отделение банка, а также супермаркет Велмарт. Теперь галерею
дополнит торговая точка LITRA площадью около 100 кв. м», — рассказал Дмитрий Козлов.
По его словам, помимо расположения в престижном ЖК, еще одним преимуществом
локации является высокий пешеходный трафик – магазин находится между двух станций
метро, а неподалеку расположен один из крупнейших парков столицы – Голосеевский парк.
Основной акцент в ассортименте торговой точки традиционно сделан на пиво и виски. В
магазине будет представлено около 70 видов разливного пива и 500 позиций бутылочного,
300 наименований виски, а также около 200 – вина. Закуски снековой группы дополнены
небольшим предложением голландских сыров. Как и в других торговых объектах сети,
здесь на постоянной основе будут проводиться дегустации напитков. Среди новшеств
магазина – оборудование двух холодильных камер вместо одной. «Вторую холодильную
камеру, оборудованную стеллажами с бутылочным пивом и вином, мы делаем по типу
стеклянного кабинета со свободным доступом для посетителей. Специальная технология,
которая не дает холодному воздуху выходить наружу, позволит поддерживать в
помещении температуру в 4-5 градусов Цельсия. Это не новый формат в мировом
масштабе, но в украинском ритейле такую технологию применяют не часто», — пояснил
Козлов. Комментируя результаты работы действующих магазинов, директор по
маркетингу LITRA отметил рост товарооборота и количества чеков в торговых точках.
Количество чеков в мае варьировалось от 6400 в наименее посещаемом магазине, до более
чем 8000 в наиболее успешном. Средний чек по сети пока остается стабильным – около 160
грн. Что касается планов по развитию сети, …
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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 B&H (beauty. Health)

Одна из крупнейших в Британии сетей универмагов Marks&Spencer
планирует закрыть до четверти своих торговых объектов. Что будет с
магазинами бренда в Украине?
В Украине с начала 2018 года закрылось уже два магазина Marks&Spencer из десяти.
В феврале торговая точка сети прекратила работу в харьковском ТРЦ Караван, а в мае – в
столичном ТРЦ Sky Mall. Однако закрытие этим магазинов никак не связано с
реорганизацией британского ритейлера. В Украине сеть магазинов Marks&Spencer не
принадлежит материнской компании. Правами на развитие бренда в стране по франшизе
владеет турецкая Fiba Group, а точнее ее украинское подразделение – компания Марка
Украина. Помимо Marks&Spencer она представляет в стране еще и американский бренд GAP.
По состоянию на начало 2018 года сеть компании объединяла 14 торговых объектов в
Украине общей площадью около 12 500 кв. м. В ответ на запрос RAU в компании отметили,
что реорганизация Marks&Spencer никоим образом не повлияет на деятельность сети
магазинов в Украине, а закрытие двух магазинов в Харькове и Киеве было связано с
окончанием сроков действия арендных соглашений с ТРЦ. «С этими ТРЦ у компании
заканчивались договоры аренды, ожидания относительно обновленных коммерческих
условий и сроков у сторон были разные. В связи с чем договоры аренды не были
продлены», — сообщили в пресс-службе Марка Украина. При этом в компании
подчеркнули, что Fiba Group не планирует уходить из Украины, или сокращать сеть
магазинов, а наоборот – рассматривает варианты для открытия новых торговых объектов в
других ТРЦ. «Уже 11 лет бренд успешно работает на территории Украины и намерений
закрывать бизнес у нас нет. Более того, компания готова развиваться. Имея 11-летний
опыт работы в Украине, мы очень осторожно подходим к вопросам развития. У бренда есть
свои стандарты и требования, которые, к сожалению, далеко не все ТРЦ могут нам
предложить. На данный момент ведем переговоры с несколькими ТРЦ касательно
открытия новых магазинов. Очень надеемся, что вскоре сможем порадовать наших
покупателей новыми магазинами сети M&S», — подчеркнули в компании.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua

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

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

Fiba Retail открыла новый магазин GAP
в киевском ТРЦ Dream Town
03.07.2018

Новая торговая точка американского бренда GAP начала работу в
средине июня в столичном торгово-развлекательном центре Dream Town. Об
этом сообщила пресс-служба компании ГАП Украина.
Согласно сообщению, новая торговая точка в ТРЦ Dream Town начала работу 17
июня. Магазин площадью 405 кв. м расположился в первой части ТРЦ (просп. Оболонский,
1Б) на втором этаже в атриуме Франция. Здесь представлена как взрослая, так и детская
линейка одежды, что дает возможность приобрести стильные модели для всей семьи.
Отметим, что новый GAP стал уже четвертым для сети в столице и пятым в Украине.
Первый магазин бренда в стране открылся в 2011 году в Киеве. Сейчас торговые точки
бренда также работают в киевских ТРЦ Ocean Plaza, Sky Mall, Караван, а также днепровском
ТЦ Passage. Помимо сети GAP, турецкая Fiba Retail в Украине развивает по франшизе
магазины британского бренда Marks&Spencer. По состоянию на начало 2018 года компания
управляла 10 торговыми объектами торговой марки в Украине, однако была вынуждена
закрыть два из них из-за окончания срока действия арендных договоров.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
Обновленный магазин COLIN’S открылся
в ТРК МОСТ-сити
04.07.2018

С июня магазин модной повседневной одежды, аксессуаров и обуви
для мужчин и женщин COLIN’S в МОСТ-сити изменил свою локацию. Об этом
сообщает портал allretail.ua
Новый магазин значительно расширил площадь, которая сейчас составляет 453 кв.
м. и расположился на втором уровне ТРК. COLIN’S - это не просто бренд по продаже одежды
и аксессуаров. Это философия стиля жизни, охватывает молодежь во всем мире. Миссия
COLIN'S - сделать людей более свободными, уверенными в себе без лишних штампов и
ограничений. Каждая новая коллекция одежды COLIN'S разработана с учетом новейших
фэшн настроений, и насчитывает сразу несколько сюжетных линий. В COLIN'S Вы будете
чувствовать себя уверенно, стильно и комфортно в любой ситуации. COLIN'S - это то, что
объединяет тысячи таких разных личностей, которые выбирают одежду для свободных
людей. Отметим, ООО «Дельта Текс», развивающее в Украине сеть магазинов молодежной
одежды Colin’s, планирует открытие более 10 новых магазинов в течение ближайших двух
лет, а также запустить интернет-магазин к концу мая 2018 года. «Думаю, в конце мая-июня
мы будем стартовать с интернет-магазином... В течение ближайших двух лет мы планируем
открыть еще около 10 магазинов. Таким образом, у нас будет 75 магазинов в разных
городах», - сообщил директор по продажам «Colin’s Украина» Волкан Пекер, выступая на
Retail&Development Business Expo-2018, прошедшей на прошлой неделе в Киеве.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 ВЗУТТЯ

Как Intertop удалось продать миллион пар обуви под
собственным брендом Braska
03.07.2018

Решение создать Braska в компании Intertop приняли в 2004 году и с
тех пор ритейлеру удалось продать более миллиона пар обуви под этим
брендом. Об этом пишет портал allretail.ua
Как пишет RAU со ссылкой на Harpers Bazaar, в Украине представлено более ста
люксовых брендов и около полутора тысяч марок в среднем ценовом сегменте. В последние
годы украинцы все чаще готовы покупать отечественные товары. В 2004 году, когда
компания Intertop приняла стратегическое решение создать собственный бренд Braska,
ситуация была совсем другой. Зарождающаяся индустрия моды, гламур нулевых и полное
недоверие к продукции, произведенной в Украине, – в таких условиях выходил на рынок
новый бренд Intertop. «В 2004-м существовал общемировой тренд на запуск private label
крупными компаниями. Тогда в сети Intertop была большая доля комфортной обуви, такой
как Skechers и Timberland. Но у этих марок нет обуви на высоком каблуке, которую
украинки очень любят и с удовольствием носят. Поэтому подобная обувь просто должна
была появиться в ассортименте Intertop. Так нам удалось создать модный и новаторский
бренд на украинском рынке – Braska. С его появлением нам стало намного проще
учитывать потребности клиентов, и это главное», – рассказывает CEO Intertop Сергей
Бадритдинов. Имея долгий опыт сотрудничества с международными марками, руководство
Intertop точно знало, что нужно делать с новым брендом. За четырнадцать лет компания
создала 30 коллекций Braska и продала свыше миллиона пар обуви. Впечатляющий
результат для украинской компании, которая с первого дня существования и по сей день
конкурирует с глобальными успешными брендами. Совместные коллекции украинских
дизайнеров с Braska достойны отдельного упоминания. Шесть украинских марок на
протяжении семи лет создавали капсулы, отражающие собственный взгляд на актуальную
обувь. Poustovit, Lake Studio, Bevza, Elena Burba, Chakshyn – все они разрабатывали дизайн
моделей обуви и реализовывали его вместе со специалистами Braska. Бренду это дало
сильный имиджевый импульс, покупателям – возможность приобрести обувь любимых
дизайнеров по доступной цене, а дизайнерам – поддержку в сложные годы экономического
кризиса. Этот сезон для Braska особенный: в коллекции – 191 новая модель обуви.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 H&O

IKEA начала поиск персонала
в Украине
04.07.2018

Один из самых долгожданных в Украине брендов - шведская
корпорация IKEA - разместила на rabota.ua информацию о девяти вакансиях.
Об этом пишет портал allretail.ua
Сейчас компания ищет специалистов отдела продаж, главу отдела логистики,
дизайнера интерьера, а также менеджмент для центра поддержки клиентов. В описании
вакансий указано, что потенциальные сотрудники должны быть командными игроками,
ориентированными на результат и готовыми брать на себя ответственность. Обязательное
условие — знание английского языка. Любопытно, что в описании вакансий работодатель
указан, как IKEA City Shop in Kyiv. Данный формат уменьшенных магазинов сеть начала
развивать в прошлом году. Такие торговые точки рассчитаны для центральной части
городов с предложением более широкого спектра услуг электронной коммерции. Этот шаг
является ответом на рост интернет-торговли и доставок на дом, что является вызовом для
классических магазинов IKEА, расположенных на окраинах городов. Скорее всего, что-то
подобное стоит ожидать в обозримом будущем и в киевском IKEA City Shop. Ритейлер
анонсировал, что благодаря новой цифровой технологии товары, предлагаемые в
магазинах нового, «городского» формата, будут представлены «по-новому». Площадь
объектов магазин будет составлять до 5 000 кв. метров, а это означает, что он будет
меньше одной пятой размера стандартного магазина IKEА.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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ВСУ підтвердив вимоги «Банку Михайлівський» про стягнення з
«Ельдорадо» кредитної заборгованості
26.06.2018

Касаційний господарський суд визнав законними позовні вимоги ПАТ
«БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» щодо стягнення з ТОВ «Лізингова компанія
«Ельдорадо» кредитної заборгованості у розмірі 147,22 млн грн..
Напередодні введення у банк тимчасової адміністрації зобов’язання компанії були
погашені без сплати реальних коштів, виключно проведенням бухгалтерських проводок.
Уповноважена особа Фонду гарантування, відповідно до законодавства, встановила, що цей
правочин є нікчемним. Крім того, ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» звернувся до
Господарського суду м. Києва з позовною заявою до ТОВ «Лізингова компанія «Ельдорадо»
про стягнення заборгованості за кредитним договором №28/10-КЛ від 09 жовтня 2014року
у вказаному розмірі. Господарський суд м.Києва 12 грудня 2017 року задовольнив позовні
вимоги ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» до ТОВ «Лізингова компанія «Ельдорадо» в повному
обсязі. Київський апеляційний господарський суд виніс постанову від 02 квітня 2018 року,
якою апеляційна скарга ТОВ «Лізингова компанія «Ельдорадо» залишена без задоволення, а
рішення Господарського суду м.Києва без змін. Касаційний господарський суд України у
складі Верховного Суду України вказав, що рішення Господарського суду м.Києва та
постанова Київського апеляційного господарського суду – законні. Таким чином, суд визнав
дії колишніх посадових осіб банку та позичальників, які були пов’язаними з власниками
банку особами, такими, що не відповідають вимогам законодавства України. За даними
держреєстру, засновниками ТОВ «Лізингова компанія «Ельдорадо» є кіпрська компанія
«Потнеф Ентерпрайзіс Лімітед» і ТОВ «Дієса» (власник мережі магазинів побутової техніки
та електроніки «Ельдорадо»). Натомість, бенефіціар ТОВ «Екосіпан», єдиного акціонера
«Банку Михайлівський», Віктор Поліщук у 2013 році публічно підтверджував інформацію
про придбання мережі «Ельдорадо». Отримані в рамках судового провадження кошти
будуть використані для задоволення вимог кредиторів «Банку Михайлівський».
Читати повністю >>>

Читайте також: Ельдорадо має погасити
борг перед банком на 147 млн грн >>>

За матеріалами ФГВФО
"Фокстрот" програє судову війну проти Фонду гарантування
за мільярдні активи Дельта Банку
02.07.2018

Госпсуд м. Києва 25 квітня відмовився задовольнити позов ТОВ
“Арсенал Фінанс” до ліквідатора Дельта Банку (в справі №910/25024/15) про
визнання права кредитора за кредитними договорами.
При цьому суд частково задовольнив зустрічний позов ліквідатора Дельта Банку та
визнав недійсними договори відступлення права вимоги №Д-1.1/2014 від 04.09.2014 та
№б/н від 19.03.2015. Згідно з судовими матеріалами, за договором застави майнових прав
№Д-1/2014 від 04.09.2014 Дельта Банк передав у заставу для ТОВ «Інвестком» (вкладник)
майнові права за кредитними договорами з фізичними та/або юридичними особами позичальниками на 1,22 млрд грн, водночас предмет застави було оцінено в 489,2 млн грн.
04.09.2014 між ТОВ “Арсенал Фінанс”, який діяло за дорученням ТОВ «Інвестком» (новий
кредитор), і Дельта Банком (первісний кредитор) також було укладено договір
відступлення права вимоги №Д-1.1/2014, відповідно до якого Дельта Банк відступає, а ТОВ
“Арсенал Фінанс” набуває всі права вимоги за договорами, вказаними у додатках до
договору застави. Угодою передбачалося, що вона набуває чинності в разі прийняття
Нацбанком рішення про віднесення Дельта Банку до неплатоспроможності (що зрештою
відбулося 02.03.2015). 19.03.2015 на підставі договору відступлення прав вимоги ТОВ
“Інвестком” передало для ТОВ “Арсенал Фінанс” право вимоги за кредитами, вказаними в
додатку №1 до договору застави майнових прав №Д-1/2014 від 04.09.2014. Разом з тим,
ТОВ “Інвестком” звернулося до ліквідатора Дельта Банком з заявами про визнання
грошових вимог кредитора за договором банківського рахунку №26/21746-168 від
04.09.2009. Їх було акцептовано на суму 448,2 млн грн. На думку представника Фонду
гарантування, пред’явлення цих вимог свідчить про визнання з боку ТОВ “Інвестком” факту
нікчемності договору застави майнових прав №Д-1/2014 від 04.09.2014 та наступних
договорів відступлення. У свою чергу суд вказав на рішення Госпсуду м. Києва від
05.12.2017 в справі №910/86/16 (не було оскаржено та набрало законної сили 03.01.2018),
яким визнано нікчемним договір застави майнових прав №Д-1/2014 від 04.09.2014,
укладений між Дельта Банком і ТОВ “Інвестком” - на підставі того, що цей договір був
укладений без погодження з куратором НБУ всупереч обмеженням для Дельта Банку,
встановленим регулятором для банку (з огляду на його проблемний фінансовий стан) у
постанові №348/БТ від 12.06.2014. Окремо суд зауважив, що таким чином Дельта Банк
надав для ТОВ “Інвестком” переваги порівняно з іншими кредиторами. Крім того, майнові
права, передані в заставу для ТОВ “Інвестком”, вже перебували в заставі НБУ (як
забезпечення зобов’язань Дельта Банку по рефінансуванню). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Налоговая оштрафовала ряд крупных онлайн-магазинов
техники на 0,5 млн грн
02.07.2018

Налоговая оштрафовала ритейлеров, занимающихся продажей
бытовой техники, на сумму 6,1 млн грн, говорится в сообщении,
размещенном на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).
Количество и названия компаний, попавших под санкции, в сообщении не
указывается. Помимо этого, ГФС за последние полгода осуществила проверки 12 крупных
интернет-магазинов, которые занимаются продажей бытовой техники и электроники,
оштрафовав их на 519 100 гривен. Задача налоговой службы состояла в том, чтобы
проверить, используют ли ритейлеры регистраторы расчетных операций (РРО), то есть
кассовые аппараты. В ГФС отмечают, что преградой для выполнения компаниями
требований по обязательному применению РРО является незначительный штраф – 1 грн за
первое допущенное нарушение. Сумма штрафа при втором нарушении равна сумме 100%
проданных товаров. Однако после первой проверки некоторые компании меняют название
юридического лица, чтобы избежать санкций, уточняется в сообщении налоговой.
Напомним, о нарушениях со стороны интернет-магазинов ранее заявляли в Союзе
потребителей. В СПУ не рекомендуют покупать технику в следующих магазинах: Allo.ua,
F.ua, Aks.ua, City.com.ua, Stylus.ua, Deshevshe.net.ua и Mobilluck.com.ua. В отдельных случаях
здесь продавали подержанную технику под видом новой, было трудно установить, кто
именно ведет хозяйственную деятельность, а также возникали проблемы с возвратом
товара. Некоторые продавцы выдали вместо фискального чека товарный или расходную
накладную. Были и те, кто выдал имитацию фискального чека. Такие псевдо-фискальные
чеки были получены от следующих магазинов: Rozetka.ua, Aks.ua и Replka.ua. С подобным
расчетным документом у потребителя могут возникнуть сложности с возвратом товара
или получением гарантийных обязательств, он не сможет защитить свои права.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Эпицентр К открывает новый
торговый центр в Одессе
12.06.2018

Новый торговый объект одного из крупнейших ритейлеров страны
станет уже третьим в Одессе и 47-м в украинской сети Эпицентр. Об этом
сообщает служба новостей портала rau.ua
Как сообщила RAU пресс-служба компании, ТЦ расположится на выезде из Одессы в
селе Иличанка (пос. Котовского), улица Паустовского, 14 и займет площадь в 35 000 кв. м.
Его открытие состоится уже в ближайшие выходные – 16-17 июня. Ассортиментный ряд
нового объекта компании будет насчитывать более 200 000 наименований товаров.
Количество сотрудников – 550. К услугам посетителей также будет предложена парковка
на 342 места, кафе и другие сервисные объекты. Среди прочего, Центр мебели в новом ТЦ
предложит клиентам Эпицентр готовые интерьерные решения и более 8 000
наименований товара. A в мультибрендовом салоне-магазине Intersport будет
представлено более 10 000 наименований товаров для спорта и отдыха. Магазин детских
товаров Эпик займет площадь 1700 кв. м, и предложит не только лучшие товары для детей,
но и зоны отдыха, творчества, батуты и другие развлечения. Также в ТЦ будет широкий
выбор бытовой техники, посуды, текстиля и подарков. А в новом для компании магазине
Mon Cheri можно будет приобрести огромный ассортимент декоративной косметики и
средств по уходу за волосами, лицом и телом. В пресс-службе Эпицентр К отметили, что в
честь открытия нового ТЦ компания подготовила для посетителей целый ряд акций и
розыгрышей. Так, первый покупатель получит возможность в течение минуты вынести из
торгового зала максимум товара. Следующие сто покупателей получат ценные подарки —
мультиварки, фены, телевизоры, велосипеды, кухонные комбайны. В течение двух дней
состоится определение счастливых обладателей подарочных сертификатов на общую
сумму 100 000 гривен. Каждые 20 минут система будет определять счастливый чек,
владельцы которого получат приятные подарки. В дни открытия будет представлено
много акционных предложений, конкурсов с подарками, мастер-классов от партнеров и
поставщиков.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
 ТОРГОВІ ЦЕНТРИ

Dragon Capital купит у Альфа-Банка
винницкий ТРЦ
25.06.2018

Dragon Capital может приобрести Аскор Компани, которая управляет
торговым центром Sky Park в Виннице. Об этом сообщает пресс-служба
Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).
В начале 2015 года контроль над Sky Park получил Альфа-Банк. "Предоставлено
разрешение компании Dragon Capital Investments на приобретение доли в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью Аскор Компани, обеспечивающее
превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - сообщает АМКУ. Аскор
Компани создана в 2014 году. Бенефициар компании - Лука Иван Хаслиманн. Общая
площадь Sky Park составляет около 30 тыс. кв. м. В течение нескольких лет ТРЦ был
объектом корпоративного конфликта. Ранее LIGA.net писала, что что Альфа-Банк продал БЦ
Ренессанс и около 7500 кв. м в БЦ Торонто-Киев. По имеющимся данным, Ренессанс купил
владелец группы Merx Вадим Григорьев, а часть Торонто-Киев - группа Ковальская.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
ТЦ Дастор: итоги первого полугодия 2018 г.
и планы на второе
04.07.2018

Управляющая команда ТЦ Дастор о вызовах и достижениях
последнего года, привлечении туристов и новых арендаторов, ожиданиях и
планах на ближайшие полгода.
При арендуемой площади (GLA) торгового центра 7 750 кв. м, вакантных по
состоянию на май 2018 года в ТЦ Дастор – всего 150 кв. м. При этом уровень вакантности
торгового центра еще с 2016 года колеблется в районе 1%. В компании отмечают, что не
спешат их заполнять, желая заполучить операторов, в которых у региона есть потребность.
«Стремимся сформировать пул сетевых операторов, желающих арендовать помещения на
втором этаже, – рассказывает Эрика Ходунова, руководитель отдела аренды ТЦ Дастор. –
Прежде всего, нам интересны брендовые магазины и универмаги одежды и обуви ценового
сегмента «средний плюс»». За последний год перестановки внутри торгового центра
практически отсутствовали и заключались скорее в увеличении площадей популярных
здесь операторов. Так, например, мультибрендовый магазин одежды украинских
производителей Лаванда переместился на большую площадь с 150 на 200 кв. м, а
ювелирный бренд Золотой Век, проработавший здесь некоторое время на первой этаже на
площади 38 кв. м, нашел достаточно причин для переезда на второй этаж на площадь 150
кв. м. Также одна из крупнейших в стране ювелирных сетей приняла решение открыть в
ужгородском ТЦ Дастор свой премиальный магазин в новом формате Золотой век
Diamonds. Из новичков на площадях ужгородского торгового центра – только химчистка,
открытая на первом этаже у служебного входа. По словам руководителя отдела аренды ТЦ
Дастор Эрики Ходуновой, в июле 2018 года возможно появятся дополнительные свободные
24 кв. м на втором этаже торгового центра, но как быстро они будут заполнены, будет
зависеть от спроса интересных торговому центру сетей. По сравнению с 2017 годом
выручка супермаркета Дастор выросла на 25%, похожие цифры показывает и
посещаемость всего торгового центра. По словам директора ТЦ Дастор Надежды Воронич,
не последнюю роль в этом сыграло введение безвизового режима. «Дастор расположен
вблизи исторического центра города и в десяти минутах езды от границы со Словакией, –
рассказывает она. – Пассажиры туристических автобусов и до безвиза регулярно
останавливались возле торгового центра перед пересечением границы. А после открытия
границ поток туристов увеличился в обе стороны, а вместе с ним – количество
покупателей, для которых мы находимся в достаточно выгодном месте». Ежедневно ТЦ
Дастор принимает 12 000-15 000 покупателей. Рядом с комплексом недавно построили
новый элитный микрорайон, что и обеспечивает торговому центру достаточно высокие
показатели трафика. ...
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
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МакДональдз увеличил количество
украинской продукции до 70%
20.06.2018

Большинство ингредиентов для бургеров «Маэстро» изготовлены
украинскими поставщиками МакДональдз. Об этом рассказала директор по
организации поставок МакДональдз в Украине Инна Мчедлешвили.
В общем, за последние 5 лет компания увеличили объем затрат на продукцию
украинских компаний с 37% до около 70%. «100% говяжьи бифштексы из Винницы,
булочки с Днепра, помидоры и салат из Киевщины. Для нас важно постоянно расширять
сотрудничество с украинскими поставщиками. Это позволяет осуществлять вклад в
развитие украинских предприятий и местной экономики, а также упростить процесс
закупки и поставки, снизить себестоимость продукции. На сегодня МакДональдз
сотрудничает с около 50 местными компаниями», - сказала она. Одна из компаний, которая
является поставщиком салатов и овощей в сеть - компания «Финно Верде», наладила
процесс выращивания и переработки нового вида салата - Батавия, специально для нового
бургера «Маэстро Классик». «Выращивание салата, в частности, Батавии, требует как
деликатного ухода, современных технологий, так и соответствующих природных условий.
Перед тем, как начать выращивать салат Батавия в Украине, а точнее в Броварском районе,
специалисты «Финно Верде» консультировались с испанскими коллегами, имеющими
соответствующий опыт. Впервые мы протестировали выращивания этого салата в Украине
для МакДональдз летом 2017 года», - рассказал генеральный директор АВМ Holding,
совладелец компании« Финно Верде «Хосе Луис Абеянеда Мартинез.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Михаил Бейлин, La Famiglia: Украине нужен ресторан
высокой украинской еды
20.06.2018

Владелец сети ресторанов La Famiglia расказал об актуальных
тенденциях на ресторанном рынке Украины, перспективах отечественной
кухни и изменении предпочтений потребителей.
В рамках специального проекта «12 лучших рестораторов Украины» журнал Новое
время публикует интервью с собственниками компаний, вошедших в список топ-100
лучших заведений общественного питания Украины. Среди них - Михаил Бейлин, владелец
сети ресторанов La Famiglia. В его компанию входят такие заведения, как Piccolino, Toscana
Grill, Cath, Vino e Cucina, Trattoria Zuka, Semifredo, Molto bene, Zafferano, Vero Vero, Кувшин и
Хуторок, а также кейтеринг La Famiglia Catering. Рестораны предлагают преимущественно
итальянскую кухню, и пользуются популярностью у киевлян. Бизнесмен окончил Киевский
военный институт управления и связи, а в годы независимой Украины, реализовал немало
проектов в маркетинге и IT-сфере, причем до 2004 года отношения к гастрономии не имел.
Но в 2005-м решил рискнуть и открыл свой первый ресторан – Кувшин. Через четыре года в
его сеть входило уже 12 заведений. О своих взглядах на ресторанный бизнес, украинскую и
зарубежную кухню, условия успеха и много другом он рассказал журналу Новое время. RAU
публикует сокращенную версию материала. ...
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
Їжа, напої та кіно у просторі
Dvor76
27.06.2018

Заклад Dvor76 почав роботу неподалік станції метро «Олімпійська».
Нове місце розташоване у дворику, де планують проводити кінопокази,
майстер-класи і тематичні вечірки.
У закладі готують каву, лимонади, сезонні салати і смузі. Поки у меню Dvor76 лише
еспресо та американо, однак невдовзі список кавових напоїв планують доповнити. Карту
напоїв та салати змінюватимуть щомісяця. Дворик розташований на платформі шоуруму
декору та посуду Villa Decor. Усі страви подають у посуді з магазину. Вхід у дворик і на події
– безкоштовний, за винятком певних майстер-класів.
Читати повністю >>>
За матеріалами the-village.com.ua
ПОСЛУГИ B2C
 TURIZM & REST (ТУРИЗМ. ВІДПОЧИНОК & РОЗВАГИ)

Степан Кубів доручив створити робочу групу для врегулювання
ситуації на туристичному ринку
05.07.2018

Під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра
економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва відбулася
нарада щодо врегулювання ситуації на ринку туристичних послуг.
Як відомо, через комерційні непорозуміння між туроператорами та
авіаперевізниками, українські громадяни отримують неналежну якість туристичних
послуг. Водночас Мінекономрозвитку в рамках чинного законодавства позбавлене дієвих
інструментів впливу на гравців туристичного ринку. Відтак Степан Кубів доручив створити
робочу групу, яка напрацює пропозиції змін до чинного законодавства, зокрема в напрямах:
посилення ліцензійних вимог до провадження туроператорської діяльності; створення
дієвого механізму реалізації цивільної відповідальності туроператора перед туристами;
підвищення
розміру
фінансового
забезпечення
туроператорів;
встановлення
адміністративної відповідальності суб’єктів туристичної діяльності за порушення
законодавства у сфері туризму та іншого. Наразі для оперативного реагування на випадки
недобросовісної роботи туроператорів та відшкодування понесених внаслідок цього
витрат, Мінекономрозвитку радить звертатися із заявами до Держпродспоживслужби ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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ПОСЛУГИ B2B
 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ. ПОЛІГРАФІЯ & ДРУК

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

У Havas Ukraine новый креативный
директор

В Киеве открылся первый дендра отель для бизнеса
ОNOVO Dendra Hotel
26.06.2018

Агентство CF.Digital разработало коммуникационную стратегию
ребрендинга отеля Козацкий стан в бизнес-отель ОNOVO Dendra Hotel. Об
этом сообщает служба новостей портала sostav.ua
Новая философия ОNOVO Dendra Hotel – это обновление. Чтобы рассказать о "новом",
команда CF.Digital решила совместить в одном месте то, что важно для каждого из нас –
аутентичность природы и динамичность бизнеса. Эти две противоположности идеально
соединились в первом дендра отеле для бизнеса в Украине. "Дендра в переводе с
греческого – это деревья. ONOVO DENDRA HOTEL имеет уникальное расположение: 20000
м2 зона дизайнерского ландшафтного дизайна с более 800 зеленых насаждений только в
15 минутах от аэропорта "Борисполь" и бизнес-центра Киева. ONOVO DENDRA HOTEL – это
место гармонии и баланса между работой и личной жизнью, между шумным дыханием
города и спокойствием природы", – отметила директор отеля ONOVO Dendra Hotel Галина
Гуленок. Big idea воплощена в новом слогане: "Отдыхай работая. Работай отдыхая". Ведь
сегодня отель – это не только место непродолжительной остановки или релакса, а
многофункциональный комплекс для отдыха, работы и общения.
Задача
коммуникационной стратегии – сформировать узнаваемость бренда ОNOVO на локальном
рынке отелей. Агентство глубоко исследовало портрет целевой аудитории в соответствии с
локацией, моделью поведения и социальным характеристикам. Согласно результатам,
было сформировано позиционирование ОNOVO Dendra Hotel для бизнес-сегмента. В рамках
общей концепции агентство обновляет традиционное восприятие бизнес-отелей.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua

 WELLNESS & HEALTH (ІНДУСТРІЯ КРАСИ ТА ЗДОРОВ'Я)

Украинцы смогут лечиться бесплатно и в
некоторых частных клиниках
29.06.2018

По словам и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун, украинцы могут
заключить договор с врачом, в том числе и в частных клиниках. Об этом
сообщает служба новостей портала unian.net
"В рамках первой волны заключены договоры с 12-ю частными клиниками и
врачами-ФЛПами из разных регионов Украины! Это означает, что каждый может выбрать
там своего врача так же, как в коммунальной амбулатории или поликлинике и лечиться
бесплатно", - написала Супрун на своей странице в Facebook. По ее словам, благодаря
реформе здравоохранения государство впервые начинает направлять финансирование и в
частные медучреждения. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины
отметила, что 12 частных клиник и врачей-ФЛПов, с которыми заключили договоры, будут
получать финансирование по таким же тарифам, что и коммунальные амбулатории и
поликлиники. "Все пациенты, которые подписали декларации с врачами, получат услуги
первичной медицинской помощи бесплатно, ведь за них заплатит Национальная служба
здоровья", - подчеркнула и.о. главы Минздрава. Перечень этих клиник и врачей-ФЛПов
можно посмотреть на сайте Минздрава Украины.
Читать полностью >>>
По материалам unian.net




СПОРТ
ІНФРАСТРУКТУРА

НАБУ обязано аннулировать тендеры на
строительство футбольных полей
25.06.2018

На данный момент НАБУ начало расследование возможных
злоупотреблений должностным положением президентом ФФУ, главой
Бюджетного комитета ВРУ Андреем Павелко, служебными лицами
Минрегиона и ФФУ.
Основанием для начала данного расследования стало обращение в
правоохранительные органы с заявлением о беспрецедентном хищении бюджетных
средств на сумму свыше 160 млн грн. Адвокат и представитель Общественной организации
"Инициативы будущего" Олег Скупинский в прямом эфире одного из украинских
телеканалов обозначил, что НАБУ является одним из немногих органов, кто имеет
полномочия по оспариванию тендеров, проведенных по завышенным ценам, и,
соответственно, они обязаны подать иски о недействительности договоров и возврате
денежных средств в государственный бюджет. Вторым шагом НАБУ, по мнению
правозащитника, должна стать спецконфискация, которая подразумевает, что то, что стало
средством совершения преступления (а именно с помощью чего злоумышленники
завладели бюджетными средствами), должно быть изъято в доход бюджета - в данном
случае это завод ФФУ, который на самом деле построен исключительно для прикрытия
хищений и ничего не производит. Олег Скупинский выразил надежду, что в этот раз, с
учетом масштабов хищений, правоохранительные органы не оставят подобное деяние
безнаказанным. Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро
начало расследование по делу главы бюджетного комитета ВРУ Андрея Павелко и еще
нескольких госслужащих.
Читать полностью >>>
По материалам 112.ua
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20.06.2018

Креативный отдел агентства Havas Ukraine возглавил Сергей
Ярославцев. Сергей имеет 15-летний опыт работы в отрасли, в частности в
сетевых рекламных агентствах GREY, Ogilvy, LOWE, G2, Geometry.
В его арсенале более 60 наград локальных и международных фестивалей EPICA
Awards, Golden Drum, Golden Hammer, KIAF, Ad Black Sea, White Square, Red Apple, ADC * UA,
KAKADU Awards, Effie Awards Ukraine за работы для P & G, HONDA, PepsiCo, Nestle, Coca-Cola,
TEVA, TATA Group, Reckitt Benckiser, British American Tobacco, VISA, MTS, DHL. Любимая
цитата Сергея, которую он считает жизненным кредо — это выражение Уолта Диснея: «If
you can dream it, you can make it!». Святые Микки Маусы, почему бы нет?
Читать полностью >>>
По материалам mmr.ua
У травні було демонтовано 1516 незаконних
рекламних засобів
21.06.2018

Протягом травня у столиці демонтовано 1516 незаконних рекламних
засобів (РЗ), серед яких 968 одиниць демонтували їхні власники. Про це
повідомляє портал kyivcity.gov.ua
Так, було демонтовано наступні типи РЗ: банер – 311 шт.; вивіска – 339; електронне
табло – 17; конструкція на даху – 10; кронштейн – 175; лайтпостер, що стоїть окремо, – 78;
лайпостер на фасаді – 5; прапор, прапорець – 8; тимчасова виносна спеціальна конструкція
– 199; тумба, що стоїть окремо, – 50; транспорт – 4; холдер – 247; щит на фасаді – 9; щит, що
стоїть окремо, – 64. «Позитивна тенденція продовжується – власники рекламних засобів
стають більш відповідальними, і ми це бачимо зі статистики: кількість демонтованих ними
конструкцій зростає. Також окремо хотів би зауважити, що продовжується демонтаж так
званих брендмобілів. Наразі їх у межах міста залишилось близько 10, при тому, що ще
нещодавно було близько 200 таких «тачанок». І нагадаю, що вже до кінця року кількість
саме реклами «на ногах» – наземної, зменшиться до 4390 одиниць. Тож ми рухаємось далі
на зло ворогам та на радість друзям. І окрема вдячність соціально відповідальному бізнесу.
Гарному Києву бути», – прокоментував заступник голови КМДА Олексій Резніков. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
В Украине создали Альянс
цифровой рекламы
25.06.2018

Digital out-of-home или рынок цифровой рекламы “вне дома”
последние годы стремительно развивается во всем мире. Об этом сообщает
служба новостей портала sostav.ua
По данным данные компании Magna Global, прогноз мирового рынка DOOH в 2018
году составляет уже 5 миллиардов долларов, при росте в 13%, что очень существенно и
эквивалентно 14% от объема рынка всей наружной рекламы в мире. В Украине Digital OOH
также развивается, правда не такими быстрыми темпами. На сегодняшний день, он
представлен таким рекламным инвентарем, как уличные цифровые светодиодные экраны,
медиафасады и электронные ситилайты, а также indoor-мониторы в ритейле, заведениях
общепита и сферы услуг, видеостойки, интерактивные видео-тотемы, а также рекламные
планшеты в такси и мониторы в маршрутном транспорте. 22 июня 2018 года в г. Киеве
состоялись 1-е сборы Альянса цифровой рекламы Украины. Альянс был создан 27 апреля
текущего года и объединяет участников рынка цифровой наружной и внутренней рекламы
с целью развития и структурирования сферы Digital OOH в Украине. Таким образом, как
профессиональная отраслевая организация, Альянс ставит перед собой достаточно
практические задачи: увеличить информированность клиентов и агентств о
преимуществах DOOH, добиться структурирования цен и политик лояльности, снизить
спекулятивные проявления среди отраслевых посредников, принять единые стандарты,
представлять интересы операторов во взаимоотношениях с властью и многие многие
другие. В мероприятии приняли участие все действительные члены организации, а также
гости, всего представители 13 компаний, которые работают в сфере DOOH в Украине
(операторы, агентства, поставщики, интеграторы), а именно: adv.expert, aabb.com.ua, rekmedia.com.ua, presscom.kiev.ua, domreklamy.com.ua, indooradv.com.ua, topoutdoor.com.ua,
videotime.com.ua,
www.imadvert.com.ua,
www.udmedia.com.ua,
hubbleukraine.com,
infovision.com.ua, а также rtm.ua. Президент Альянса, собственник компании Adv.Expert,
Вадим Руденко, является одним из пионеров отрасли, экспертом в цифровой наружной
рекламе и занимается ее активным развитием с 2006 года. Коллеги называют его DOOHевангелистом, ведь еще 12 лет назад, на очень сложном, плотном и консервативном рынке
наружной рекламы, он сумел “с нуля” построить самого крупного на тот момент в Украине
оператора видеобордов, компанию Hitech Advertisement (53 экрана в 2012 году). ...
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
В Украине запретили рекламу
"на столбах"
03.07.2018

Парламент принял закон, запрещающий рекламу на электроопорах и
фонарных столбах. За законопроект после нескольких неудачных попыток
проголосовали 226 нардепов.
"Фактически преобразование поддерживающих элементов контактной сети и опор
наружного освещения в сплошную цепь рекламоносителей привело к недопустимому
визуальному засорению наших улиц и площадей, искажению исторического и культурного
ареалов украинских городов, пагубно влияет на целостное восприятие расположенных в
городах архитектурных ансамблей, негативно сказывается на безопасности дорожного
движения", - говорится в тексте проекта закона. Предусматривается, что размещение
рекламы и/или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах
контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения,
запрещается. Отмечается, что принятие этого законопроекта не потребует
дополнительных расходов из государственного бюджета Украины.
Читать полностью >>>
По материалам mig.com.ua

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

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

ДРУКАРСЬКА (ПОЛІГРАФІЧНА & ВИДАВНИЧА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

НБУ і Crane Currency домовилися про співпрацю у сфері
виготовлення грошових знаків
23.06.2018

Національний банк України (НБУ) і компанія Crane Currency 22 червня
уклали договір про співпрацю у сфері виготовлення грошових знаків. Про це
повідомляє interfax.com.ua
Договір підписали голова центробанку Яків Смолій та президент компанії Crane
Currency Аннемарі Вотсон. "Національний банк пишається тим, що такий потужний,
глобальний виробник банкнотного паперу, банкнот і технологій захисту грошей, як
компанія Crane Currency, зацікавлений у співпраці з нами. Наш Банкнотно-монетний двір
має повний цикл виготовлення грошей, від розробки дизайну до виробництва захищеного
паперу і, власне, друкування банкнот. В кооперації з Crane Currency ми готові
запропонувати весь свій досвід і виробничі потужності для виготовлення грошових знаків
на замовлення інших країн", – цитує прес-служба НБУ Я.Смолія. Як зазначено в
повідомленні, документ має за мету врегулювання ділових відносин між НБУ та компанією
Crane Currency, що дає можливість розміщувати іноземні замовлення на виробничих
потужностях українського Банкнотно-монетного двору. Crane Currency є відомою світовою
компанією і партнером понад 50 центральних банків (США, Великої Британії, Швеції,
Мексики, Нігерії, Малайзії, Індії та інших), яким постачає захищені банкноти, банкнотний
папір та захисні елементи. Crane Currency майже 140 років постачає банкнотний папір для
виготовлення валюти Сполученим Штатам Америки. Досвід Crane Currency у сфері дизайну,
виробництва паперу і друку, а також довгострокових партнерських відносин з
центральними банками багатьох країн світу нараховує понад 200 років. Банкнотномонетний двір НБУ на 100% забезпечує потребу української держави у виготовленні
власної грошової одиниці: банкнот, розмінних і обігових монет, а також бланків цінних
паперів, державних нагород і великого асортименту сувенірної монетної продукції. Річна
потужність виробництва становить 1,8 млрд банкнот (як для внутрішніх, так і для
зовнішніх замовлень), 1,2 млрд обігових монет, близько 1 млн пам'ятних монет із
дорогоцінних і недорогоцінних металів, 3,5 тис. тонн банкнотного та захищеного паперу, а
також близько 200 тис. державних нагород.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ

У 28% украинских потребителей не остается свободных средств
после покупки товаров первой необходимости
18.06.2018

Индекс потребительского доверия в Украине снизился до 58 пунктов
в первом квартале 2018 года, показав традиционное ухудшение настроений
потребителей после новогоднего пери ода.
«Очевидно, что потребительский бюджет, хотя и с видимой нарастающей
тенденцией, не удвоился за одну ночь. Потребители остаются осторожными в затратах,
поскольку уровень их уверенности является самым низким в Европе. Однако даже в
условиях потребительского пессимизма бизнес с оптимизмом смотрит в будущее, и эти
улучшающиеся тенденции создают почву для развития: бизнес отходит от тактики
выживания и вместо этого использует возможности для устойчивого развития
конкуренции», - полагает Вайос Диморагас, Генеральный директор Nielsen в Украине и
Беларуси. Индекс вычисляется по трем показателям: оценки потребителями перспектив на
рынке труда в ближайшие 12 месяцев, уровня финансового благополучия в ближайшие 12
месяцев и готовность тратить деньги в данный момент. Снижение индекса обусловлено
тем, что только по одному из показателей, а именно оценке перспектив на рынке труда,
зафиксирован рост. Остальные два индикатора – финансовое благополучие и готовность
тратить – снизились по сравнению с четвертым кварталом 2017 года. Абсолютное
большинство украинцев продолжает считать, что страна находится в состоянии кризиса,
при этом число таковых возросло – 95% в I квартале 2018 года по сравнению с 93% в IV
квартале 2017 года. Количество тех потребителей, которые считают, что страна не выйдет
из кризиса в ближайшие 12 месяцев, значительно увеличилось – до 77% по сравнению с
66% в IV квартале 2017 года. На первом и втором местах в списке беспокойств украинцев
по-прежнему находятся переживания о росте тарифов на коммунальные услуги и война –
по этому поводу беспокоятся 28% и 29% потребителей, соответственно. В топ 3
переживаний попало беспокойство о здоровье. За ними следуют такие причины
переживаний, как экономика и рост цен на продукты питания. У 28% украинских
потребителей не остается свободных средств после покупки товаров первой
необходимости. Те, у кого они остаются, тратят свободные деньги на новую одежду (31%),
делают сбережения (27%) и развлекаются вне дома (21%). Значение индекса выше 100
пунктов говорит о преобладании в стране оптимистов, ниже 100 пунктов — пессимистов, а
значение в 100 пунктов свидетельствует о равновесии между оптимистичными и
пессимистичными ожиданиями от будущего.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua

ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
 МАКРОЕКОНОМІКА

PwC: У 2018 р. рівень корупції в Україні
зріс на 73%
22.06.2018

За інформацією від міжнародної компанії в сфері консалтингу та
аудиту PricewaterhouseCoopers (PwC), у 2018 р. рівень хабарництва та
корупції в Україні зріс на 73%, у порівнянні з 56% у 2016 р.
Компанія PwC провела дослідження, яке виявило критичні проблеми з корупцією в
Україні. За результатами дослідження PwC, світовий показник хабарництва складає лише
25% – втричі менший ніж в Україні. Також у PwC зазначили, що 33% опитаних респондентів
з України стверджують, що їх організація отримувала пропозицію дати хабар протягом
останніх двох років. При цьому, 12% українських респондентів повідомили, що збитки їх
компаній від хабарництва та корупції сягали від 1 млн до 50 млн доларів США.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua1.com.ua
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Читайте також: Всесвітнє дослідження
економічних злочинів та шахрайства 2018 р. >>>

Чого бояться керівники компаній
в Україні та в світі
04.07.2018

Світ уже переступив поріг цифрової ери. Як утриматись на плаву у
період стрімких змін? З якими викликами та загрозами стикаються
власники та топ-менеджери компаній та підприємств, як глобальних так і
українських?
Ризик повернення до територіального поділу у зв’язку з геополітичними змінами
(55%), зіткнення з кібератаками (49%), реорганізація бізнесу через зміну поколінь (38%), –
такими є найбільші загрози, які можуть стати перепоною на шляху до зростання
глобальних компаній у світі відповідно до думки керівників компаній-лідерів у своїх
галузях за результатами опитування KPMG 2018 Global CEO Outlook. Дослідження
продемонструвало, що ризик захисту даних стає одним із ключових, у зв’язку з чим 59%
керівників у світі включають це питання до зони особистої відповідальності. Керівники
компаній також приділяють все більше уваги розвитку цифрових рішень і особисто
займаються питанням управління даними та підвищення рівня довіри. При цьому на думку
більшості респондентів (62%) роботизація економіки та штучний інтелект дозволять
створити більше робочих місць, аніж буде ліквідовано. «Для того, щоб відповідати сучасним
ринковим та технологічним змінам, бізнес-лідерам важливо розуміти ключові глобальні
тенденції, а також ті виклики і проблеми, з якими вони можуть зіткнутися в
короткостроковій і довгостроковій перспективі. Прийняття рішень на досвіді минулого вже
не працює, оскільки не дозволяє концентруватися на стратегічних завданнях і не сприяє
розвитку», - зауважив Андрій Цимбал, керуючий партнер KPMG в Україні. Відповідно до
KPMG 2018 Global CEO Outlook, збільшення доходів більше не є найважливішим показником
успіху бізнесу в епоху цифрових технологій. Світові компанії все більше зосереджують свою
увагу на тому, яким чином вони можуть досягти вищої прибутковості, інвестуючи в нові
технології та кадри, змінюючи бізнес-моделі, що в свою чергу повинно вплинути на
досягнення більшої рентабельності портфеля продуктів і послуг. «В епоху цифрової
економіки нові технології змінюють структури галузей та бізнес-моделі компаній. Бізнес
розцінює інновації не просто як одну із функцій, а як засіб виживання на ринку. Проте
інновації не завжди є вкрай необхідними для бізнесу, і до їх впровадження необхідно
ставитися досить виважено. Якщо ж ваша компанія планує долучитися до «цифрових
перегонів», варто знати основні «правила безпеки», аби бізнес не став заручником нових
технологій», - зазначив Костянтин Карпушин, партнер, керівник напрямку інноваційного
розвитку та впровадження нових технологій KPMG у СНД. У 2018 році KPMG в Україні
провела перше в країні аналогічне опитування «Виклики, що зростають» на базі
методології щорічного міжнародного опитування KPMG 2018 Global CEO Outlook. За
результатами даного дослідження, серед найбільших викликів, які можуть стати
перешкодою для активного зростання бізнесу в Україні, - загроза кадрового дефіциту
(50,91%), запровадження нових технологій (46,34%), регуляторні ризики (46,00%) та
порушення ланцюгів поставок (43,59%). 78,13% керівників в Україні повідомили, що
протягом наступних трьох років вважають за необхідне вдосконалення процесів
впровадження інновацій та підвищення ефективності роботи підприємств у цілому.
Говорячи про макроекономічні перспективи 54,69% українських респондентів відзначили,
що очікують рівень зростання економіки України на 3 – 5% протягом наступних п’яти
років. 18,75% бізнес-лідерів вважають, що цей рівень становитиме 10-15%, а 17,19% - не
бачать умов для зміни поточних економічних показників. В Україні бізнес-лідери
покладають надії на зміни в економічному середовищі на національному рівні та очікують
ефективних дій з боку органів державної влади. Коментуючи ключові фактори
інвестиційної привабливості України, 56,25% зазначили впровадження реформ, важливість
ефективної державної політики підкреслили 17,19%, поліпшення макропоказників 15,63%. Серед найвпливовіших суб’єктів, які можуть прискорити позитивні зміни у бізнессередовищі в Україні 50% керівників компаній назвали органи державної влади, бізнесоб’єднання - 46,88%, на третьому місці – бізнес-партнери - 31,25%.
Дані, опубліковані у звіті KPMG 2018 Global CEO Outlook, ґрунтуються на результатах опитування 1300
виконавчих директорів, що працюють у 11 найбільш економічно розвинутих країнах, серед яких Австралія, Китай,
Франція, Німеччина, Індія, Італія, Японія, Нідерланди, Іспанія, Велика Британія та США. Із зазначених 1300 керівників,
314 керують компаніями з рівнем доходів у $500-999 млн; 546 – організаціями з рівнем доходів у $1-9,9 млрд, а 440
очолюють компанії з рівнем доходів у понад $10 млрд. Дослідження вивчає стратегічні питання, на яких фокусуються
керівники у складний, але багатий на унікальні можливості період радикальних змін. Опитування проводилося у
період з22 січня по27лютого 2018 року. У 2018 році KPMG в Україні у партнерстві з журналом БІЗНЕС провела перше
опитування керівників компаній в Україні. В опитуванні взяли участь 64 управлінці, що працюють у різних галузях
економіки. Структура опитування ґрунтувалася на 7 запитаннях адаптованих із щорічного міжнародного опитування
KPMG 2018 Global CEO Outlook. Зазначені вище керівники працюють у більш ніж у 10 ключових галузях, включаючи
сектор управління активами, автомобільну галузь, банківську справу, роздрібну торгівлю, енергетику,
інфраструктуру, страхування, фармацевтику, виробництво та технології. Опитування керівників в Україні
проводилося з 12 квітня по 1 червня 2018 року.

Читати повністю >>>
За матеріалами KPMG в Україні
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Прожектерство как национальная идея
21.06.2018

В мае Кабинет министров одобрил Национальную транспортную
стратегию Украины до 2030 года. О необходимости разработки такого
основополагающего документа говорили уже давно, ведь транспортная
отрасль, несмотря на все еще весомый вклад в формирование
отечественного ВВП (около 6%), по-прежнему находится в глубоком и
затяжном падении.
За последние 10 лет объемы перевозки грузов железнодорожными составами
снизились с 514 млн тонн до 339 млн (-34%), объемы перевозок морским и речным
транспортом упали в 4 раза, и только автоперевозчики сохраняют прежние объемы
грузооборота. Еще более мрачная картина в сфере пассажирских перевозок:
железнодорожники и речники лишились двух третей количества пассажиров,
автотранспортные предприятия потеряли примерно половину пассажиропотока, а морские
перевозки упали практически до ноля. Единственным приятным исключением остаются
отечественные авиалинии, у которых количество пассажиров за последнюю десятилетку
выросло более чем вдвое. Война на востоке страны, потеря курортного Крыма и
промышленных предприятий на Донбассе лишь усугубили ситуацию, а все предпринятые
ранее меры госрегулирования транспортной отрасли оказались либо половинчатыми, либо
откровенно неэффективными. Системный отраслевой кризис требовал системных
решений. И в силу недавних процессов по интеграции с Европой эти системные решения
должны были базироваться на европейском опыте и современных технологиях. Именно по
этой причине на ранних этапах создания транспортной стратегии к работе над ней
привлекли немецких консультантов. Однако в итоге оказалось, что авторы окончательной
редакции искренне хотели, чтобы у нас получилось "как в Европе", но вовсе забыли о том,
что находятся все же в Украине. Именно по этой причине новая Национальная
транспортная стратегия Украины, в целом достаточно точно описывая плачевное текущее
состояние отрасли, в части необходимых решений уходит в область фантастики и
прожектерства. Ситуацию не спасло даже общественное обсуждение данного проекта,
которое весной и летом прошлого года прошло в Одессе, Львове, Днепре, Харькове и
Полтаве. Год прошел, а странности остались…
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Эх, дороги… По данным, изложенным в Стратегии, в нашей стране насчитывается
169 тыс. км дорог общего пользования, при этом за ближайшее десятилетие правительство
планирует построить около десятка новых автобанов в направлении стран Евросоюза и
несколько кольцевых дорог вокруг Киева и других крупнейших городов. Однако кто будет
ездить по таким дорогам, если в подавляющем большинстве регионов поездка из района в
областной центр превращается в настоящее испытание для техники и нервов водителя,
которому приходится применять на практике весь арсенал приемов экстремального
вождения по пересеченной ямами местности? И если в отношении автобанов Кабмин был
более или менее конкретен (по крайней мере, в их численности и направлении), то для
остальных дорог Стратегия предполагает стандартный набор решений: "увеличить
объемы", "обеспечить планирование", "создать конкурентную среду"… Несмотря на
внешнюю привлекательность подобных формулировок, их практическая реализация, как
правило, оказывается нулевой. К примеру, трасса международного значения Киев –
Харьков – Должанский реконструируется уже не один год, но работы на этой магистрали
все еще далеки от завершения. К тому же этот проект, независимо от того, кто в данный
момент восседает на Печерских холмах, с завидной регулярностью сотрясают
коррупционные скандалы, после чего ремонт и расширение полос надолго замирают…
Кроме того, стоит учитывать и тот факт, что строительство дороги "по евростандартам"
предусматривает не только укладку нового асфальта требуемой ширины. Для создания
полноценной автострады, на которой автомобили смогут сохранять оптимальный и
безопасный скоростной режим, потребуется возведение множества мостов, эстакад и
путепроводов. А как в Украине умеют строить подобные сооружения, можно наглядно
убедиться на примере двух долгостроев – новых мостов через Днепр, в Запорожье и в самом
Киеве. А от строительства долгожданного моста в Кременчуге в этом году вообще решили
отказаться. Взамен китайцы в кредит будут строить новый мост ниже по течению Днепра в
Горишних Плавнях.
Спасение утопаючих. Подобная ситуация складывается и в области
железнодорожных перевозок. Катастрофический дефицит грузового подвижного состава с
прошлого года значительно осложнился после полной блокады сообщения с
неподконтрольными районами Луганской и Донецкой областей. Помимо прекращения
поставок, "Укрзализныця" также прекратила пользоваться десятками тысяч грузовых
вагонов, оставшихся на территории непризнанных квазиреспублик. И предпринятые за
этот период меры по исправлению ситуации пока нельзя считать достаточными: закупка
новых вагонов продвигается слишком медленно. К тому же за счет собственных средств
"Укрзализныця" приобретает лишь часть вагонов, остальные (около 7000) планирует
купить на средства кредита от ЕБРР, которые затем придется возвращать, перекладывая
эти затраты на плечи потребителя за счет дальнейшего роста тарифа. Способна ли в таких
условиях Украина полностью обновить весь парк грузовых вагонов за ближайшие десять
лет? Очевидно, что нет – такую финансовую нагрузку не потянут ни грузоотправители, ни
госбюджет. Как бы привлекательно не выглядели условия недавнего соглашения с General
Electric о совместном производстве тепловозов, все же этот контракт не сможет полностью
ликвидировать дефицит локомотивной тяги в украинских железнодорожных перевозках. К
началу года в Украине насчитывалось чуть менее 4 тыс. локомотивов с показателями
износа 93-99%. Соглашение с американцами предусматривает поставку всего лишь 225
американских локомотивов и еще модернизацию 70 отечественных на период до 2034 года.
И потому в стране все чаще обсуждают вопрос о допуске частной тяги на железную дорогу.
Кому нужны тепловозы, тот пусть их и покупает! Или другими словами: спасение
утопающих – дело рук самих утопающих... Однако очевидно, что и таким способом добиться
полной замены изношенного локомотивного парка к концу действия Стратегии будет
непросто. А вот планы по развитию скоростного железнодорожного движения к 2030 году
на этом фоне выглядят просто как откровенное издевательство. Сейчас в Украине на
многих участках дороги грузовые составы движутся со средней скоростью 20-30 км/час. И
только пассажирским поездам удается развивать скорость до 80 км/час. В то же время, если
в Украине действительно хотят перейти к скоростным перевозкам, потребуется прокладка
новых маршрутов с большими радиусами на поворотах, на действующих линиях –
практически полная замена верхнего строения путей (замена рельсов, стрелочных
переводов). Кроме того, необходимо более точное размещение элементов контактной сети
на электрифицированных участках, которые пока что составляют лишь половину от всей
протяженности путей. А идеальный вариант выглядел бы как полное разделение
маршрутов следования грузовых и пассажирских потоков, поскольку для каждого из них –
свои требования к геометрии и надежности железнодорожного полотна. Страны Европы,
на которые в последнее время так привыкли оглядываться в нашей стране, к такому
результату шли не одно десятилетие, и тратили для подобных новшеств суммы,
несопоставимые с нашими нынешними финансовыми возможностями.
И о деньгах. Можно долго анализировать реалистичность каждого пункта
Национальной транспортной стратегии, от строительства новых аэропортов и до
прокладки пяти маршрутов для несуществующего пока сверхскоростного Hyperloop. Но
один из разделов, что содержит описание требуемых финансов, ставит под сомнение любой
другой из подпунктов этого документа. По расчетам создателей Стратегии для ее
реализации потребуется не менее 5 млрд долл. ежегодно, или 60 млрд долл. всего.
Мобилизовать такие средства за счет государства нереально – требуемая сумма равна
почти двум годовым бюджетам страны. Взять в долг у международных доноров тоже не
получится. По данным, изложенным в самой стратегии, за период с 1994 до 2016 года по
линии ЕБРР, ЕИБ и МБРР в транспортной отрасли реализовано 8 проектов за счет кредитов
в сумме 1,024 млрд. евро, на стадии реализации – еще 5 проектов, для которых
международные инвесторы предоставили 2,479 млрд евро кредитов. Итого за время, вдвое
превышающее длительность реализации новой стратегии, украинская транспортная
отрасль получила кредиты, которые в сумме не дотягивают и до годового требуемого
объема. А перспективы прихода столь щедрых частных инвесторов в нынешних условиях
да еще с такими объемами инвестиций даже обсуждать нет смысла! Единственным
инвестором, который способен профинансировать программы по развитию украинского
транспорта, – это сами украинцы. Низкая покупательская способность граждан, низкая
мобильность большей части населения, низкая рентабельность производимой продукции,
низкая инвестиционная активность, стагнация в ряде секторов экономики… Как только в
стране появится реальный экономический рост, который в том числе отразится на
кошельках большинства граждан, тогда и будет сформирован общественный запрос и на
новые скоростные поезда, и на дешевые авиаперелеты. А до того момента, сколько бы
новых и грамотных программ не составляли в Украине, дороги лучше не становятся.
Кстати, в октябре исполнится 8 лет с момента принятия предыдущей редакции
Транспортной стратегии Украины на период до 2020 года, крестным отцом которой тогда
стал незабвенный Николай Азаров. Было бы любопытно узнать у авторов новейшей
транспортной Стратегии Украины, а интересовались ли они судьбой и результатами
внедрения прежнего шедевра их предшественников. Или оба документа разрабатывались
исключительно ради одного раздела под названием "Финансовые параметры"?
Читать полностью >>>
© Анна Ганзенко
По материалам minprom.ua
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Самый быстрый ВВП: растет ли на самом деле украинская
экономика и почему это дорого стоит?
03.07.2018

Всемирный банк освежил данные по валовому внутреннему продукту
разных стран, и Украина с показателем в 20% оказалась одним из лидеров
по темпам роста номинального ВВП.

Впечатляющую цифру, соскучившись по позитиву, моментально подхватили СМИ и
некоторые эксперты. Однако по данным Минфина, в прошлом году ВВП вырос на 2,5%.
Разницу в восемь раз объяснить просто: Всемирный банк показал номинальный ВВП, а
правительство - реальный. Так какой же показатель важнее?
Номинальный vs реальный. Номинальный ВВП - стоимость всех товаров и услуг,
которые произвела страна в нынешних ценах. По данным ВБ, Украина произвела в
прошлом году продукции на 112,154 млрд долл. В 2016 году - на 93,27 млрд долл. Вот 20%
роста и динамика - одна из самых стремительных в мире. Среди наших "соседей" по росту
номинального ВВП: Россия, где показатель вырос на 22,7%, Судан - на 22,9%, Свазиленд - на
18,5%, Южно-Африканская республика - на 18%. А в целом мировой номинальный ВВП с
2016 по 2017 год вырос на 7,8%. Реальный ВВП - стоимость всех произведенных товаров и
услуг в стране в ценах 2010 года. Так из него исключают индекс цен. По подсчетам ВБ в
2017 году в Украине реальный валовый внутренний продукт был 127 млрд долл., а в 2016 г.
- 124 млрд. То есть рост на 2,5%. Уже не так впечатляюще. Разница между номинальным и
реальным ВВП - дефлятор, или инфляция. По подсчетам ВБ, в 2017 году в Украине цены
выросли на 22,1%. Это тоже один из самых высоких показателей в мире. Выше нас
дефлятор был в Судане (32,9%), Ливии (24,4%), Египте (22,9%), Демократической
республике Конго (41,7%), Аргентине (25,3%), Анголе (31,1%). То есть номинальный ВВП это сколько денег аккумулировала страна, в том числе и за счет подорожания, а реальный на сколько на самом деле выросло производство. Это значит, что важнее второй показатель
и его динамика. "Есть огромное отличие между показателями номинального и реального
ВВП. Номинальный ВВП имеет больше статистического интереса, нежели смысловой
нагрузки, - говорит исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег
Устенко. - Правильно смотреть на реальный рост и реальные изменения. 20% был бы
хорошим показателем, если бы это было за счет низкого уровня инфляции и высоких
темпов роста, но в реальности это происходит за счет нагнанной инфляции, и предмета для
гордости нет. Реальный экономический рост у нас один из самых низких среди стран с
развивающимися рынками. Он почти в два раза ниже, чем средние темпы роста по этой
группе стран".
За счет чего растет ВВП? Как объясняет финансовый эксперт Алексей Кущ,
зарубежным кредиторам номинальный ВВП нужен для сравнения с фактическим. Когда
дефлятор большой, это значит, что государственный бюджет наполняется не за счет роста
экономики, а за счет инфляции и девальвации. "Почему кризис 2008 года Украина
пережила относительно спокойно, по сравнению с нынешним? Потому что в 2008 году для
решения проблем не применили инфляционно-девальвационный механизм. Нацвалюта
девальвировала с 5 до 8 грн за долл., но в основном из-за оттока капитала. Инфляция
ускорилась, но не так, как в 2014-2015 гг. Кризис прошел достаточно быстро: в 2010 году
была стабилизация, а потом даже начался экономический рост, - объясняет Алексей Кущ. В 2014-2015 гг. выбрали неверную тактику инфляционного раздувания бюджета проблемы решали за счет печатного станка. Если в 2013 году номинальный ВВП был
примерно 183 млрд долл., или 1,3 трлн грн, то сейчас 112 млрд долл. и около 3 трлн грн. Мы
видим, что в гривне он вырос в 2,5 раза - произошло раздувание инфляционного мыльного
пузыря. Это опасная иллюзия, что за счет инфляционного механизма можно решать
экономические проблемы. Чем больше ты его запускаешь, тем больше нужно печатать
денег, чтобы эта модель функционировала. Сейчас у нас инфляция, по сравнению с 20132014 гг., сократилась, но торможение происходит за счет того, что реальная экономика
находится в состоянии гипоксии: практически остановлено кредитование, низкий уровень
инвестиций". Но за счет чего на 2,5% вырос реальный ВВП, если рынок посадили на
финансовую
диету?
Поводом
для
размышления
может
быть
статистика
Минэкономразвития. В конце июня там опубликовали свои подсчеты об объеме теневой
экономики: в прошлом году она сократилась на 4%. Можно предположить, что за счет
детенизации мы получили часть роста ВВП. "Если следовать этой логике, то четыре пятых
нашего роста из 2,5% были обеспечены за счет детенизации. Это не просто не предмет для
гордости, это опасно - в таком случае другие источники роста имеют меньшее значение, говорит Олег Устенко. - Однако глобально мы росли за счет некоторого увеличения
внутреннего потребления и некоторого оживления в инвестициях. Я не уверен, что мы
может достичь 3% роста в этом году (такой показатель роста реального ВВП зафиксирован
в бюджете на 2018 год, - ред.). Я думаю, что будет чуть меньше. Но будет ли это 2,5% или
3% - не слишком важно. Картина изменится, только если это будет 7% или 8% роста. Но
такого не будет".
Долг против ВВП. Однако рост реального ВВП в ближайшие годы может по нам же и
ударить. Причина - возможный дефолт в 2015 г. Тогда министр финансов Наталия Яресько
договорилась о реструктуризации своих долгов, а парламент этот шаг одобрил. Украина
избежала дефолта: 4 млрд долл. списали, а выплату 15,6 млрд перенесли на четыре года.
Срок подходит, и с 2019 по 2027 годы мы начнем их выплачивать. Но кредиторы пошли на
реструктуризацию с оговоркой и получили бонусы. Тут важную роль как раз и играет рост
ВВП в долларовом эквиваленте. По условиям, с 2021 по 2040 гг. Украина начнет выпускать
облигации, привязанные к его росту. С того момента, как ВВП Украины дорастет до 125,4
млрд долл., нужно будет делиться частью роста. Если реальный ВВП будет расти от 3%, мы
отдадим 15% от номинального роста ВВП. Если рост будет больше 4% - 40% номинального
роста ВВП. В течение первых пяти лет выплат мы не будет отдавать больше 1% ВВП.
"Привязка идет к долларовому эквиваленту ВВП, и с его нынешней динамикой к 2020 году
мы войдем в этот график, - говорит Алексей Кущ. - И если, например, ВВП будет 150 млрд
долл., то больше 1,5 млрд - 1% - в первую пятилетку мы платить не будем. Но с 2025 года
этот ограничитель отменяют и, по различным оценкам, выплаты уже будут в 2-3% ВВП".
Эксперт уточняет, что выплаты могут быть от 10 и даже от 15 млрд долл.: "Если будет рост
и стабильная гривна, валютный эквивалент ВВП будет расти очень быстро, и мы будем
платить не просто внешний долг, но и бонусы кредиторам. Выход - референдум, на котором
украинцы должны высказаться против того, чтобы погашать долги на условиях
кредиторов, принятие новой Конституции, в которой должны быть отображены положение
о внешней задолженности с высоким контролем общественности и новая
реструктуризация. Но пока что за то, что нам списали 4 млрд долл., после 2025 года
Украине противопоказано иметь быстрый экономический рост и стабильную нацвалюту".
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