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Chrematistic
Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал
науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество …
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Загрози для економіки України: погляд з Києва
і що думають «за це» в Одесі
25.09.2018

Мінекономрозвитку
оприлюднило
консенсус-прогноз
щодо
найбільших ризиків для економіки у 2018-2021-му роках. А в Одесі про це
говорили учасники фінансового форуму.

Фахівці оцінювали ризики за двома критеріями: ймовірністю виникнення у
найближчій перспективі та можливим впливом на вітчизняну економіку. Найважливіші
серед негативних зовнішніх чинників, як наголошується у консенсус-прогнозі, –
недоотримання запланованих коштів від МВФ; дефіцит зовнішнього фінансування та
звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу; посилення гібридних
загроз національній безпеці України, зокрема, активне військове протистояння на Донбасі.
А з-поміж внутрішніх – недостатньо швидке втілення реформ; посилення девальваційних
тенденцій на валютному ринку; збереження низької кредитної активності комерційних
банків. «На жаль, щонайменше – упродовж наступного року – високий ступінь впливу
згаданих ризиків на економіку країни збережеться, – наголосив у коментарі Укрінформу
виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. – Зокрема, це
стосується найбільшого для України виклику – виплати та обслуговування зовнішньої
заборгованості, яка сягнула 70% ВВП. Лише на обслуговування боргу країна цього року
витратить понад 130 мільярдів гривень, 2019-го – 145! А потрібно ж іще повертати частину
кредитного «тіла»! Тож кошти доводиться активно перепозичати. Причому, без співпраці з
МВФ Україна не зможе залучити дешеві кредитні ресурси із жодного іншого джерела», –
нагадує експерт. Тому він оцінює як доволі тривожну «паузу», яку Міжнародний валютний
фонд узяв після візиту моніторингової місії до Києва. Хоча йдеться, швидше за все, про
звичайну процедуру підготовки та вивчення звіту перед ухваленням очікуваного Україною
рішення Радою керуючих МВФ. Що ж до інших ризиків, то усі вони, на думку Олега
Пендзина, між собою пов’язані. Стабільність національної валюти напряму залежить від
обсягів резервів НБУ. І без залучення відносно недорогих коштів на ринку запозичень
країна змушена буде розраховуватися зі «старими» боргами якраз за рахунок цих резервів.
Тож девальваційний тиск на гривню лише зростатиме. А чим дешевшою вона буде, тим
дорожче залучати фінансовий ресурс, тим вищу ставку рефінансування визначатиме НБУ.
Це ж, своєю чергою, призводитиме до подорожчання банківських кредитів. «Українські
банки вже й так кредитують бізнес під фантастичні для світу відсотки, – нагадує Олег
Пендзин, – отже, існує високий ризик неповернення коштів. Тож банки не поспішають
ризикувати, кредитуючи економіку. Їм куди вигідніше купувати державні облігації, що
випускаються під дещо вищий, аніж ставка рефінансування, відсоток. Бо держава у будьякому випадку надрукує гроші, щоб розплатитися з банками-кредиторами», – пояснив
економіст. До виправлення ж ситуації у рік виборів руки можновладців, за його словами,
можуть і «не дійти»…
Популізм вже не загрожує банківській системі. Інші галузі економіки –
все ще «у зоні ризику»
Проведення у 2019-му році одразу двох виборів – президентських та парламентських
– безумовно, також вплине на економіку. Йдеться не лише про загрози так званої «виборчої
турбулентності», коли просто не буде можливості (та й бажання) ухвалювати ефективні
рішення, відкладаючи їх «на потім». А й про ймовірність гальмування уже започаткованих
реформ і ризики повної відмови від деяких із них – у разі приходу до влади в країні
політиків-популістів. Саме від цього найбільше застерігали українців поважні зарубіжні
науковці, банкіри та бізнесмени, які брали участь у 5-му Українському фінансовому форумі,
який цими днями провели в Одесі за сприяння групи ICU. Зокрема, автор угорських
антикризових реформ колишній міністр фінансів Угорщини, професор ЦентральноЄвропейського університету Лайош Бокрош застеріг українське суспільство від сліпої
довіри до популістів, яка у разі їхньої перемоги на виборах може призвести до згортання
реформ. До речі, він навів негативний приклад своєї країни – Угорщини – і деяких інших
європейських держав, де або прийшли до влади популісти або демократична влада занадто
захоплюється популістськими гаслами та ідеями. «Утім, згадані країни мають усталені
демократичні механізми запобігання таким «гойдалкам». Неабияке значення має і їх
приналежність до ЄС. У комплексі це гарантує певний імунітет від таких «коливань
політичного курсу». Для України ж з її нестійкою економікою відмова від реформ може
стати «смертельною», – переконаний професор Бокрош. Утім, нашій країні також вдається
поступово створювати запобіжники від антиреформаторських кроків – принаймні, в
окремих галузях. У цьому учасників Українського фінансового форуму-2018 переконувала
перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова. За її твердженням, завдяки
втіленим останнім часом реформам, банківська система країни фактично непідвладна
ризикам реалізації популістських політичних гасел: «Фіскальне домінування вже
неможливе. Очищення банківської системи призвело до того, що українські банки нині
працюють, як трансмісійний механізм, вони є, по суті, реалізаторами монетарної політики
НБУ. І тому, коли я чую по телевізору обіцянки, що «завтра кредитні кошти для бізнесу
надаватимуть під три відсотки», ставлю запитання: а хто сплатить різницю між міфічною і
реальною вартістю грошей?», – сказала Катерина Рожкова. Вона запевнила, що завдяки
корпоративному управлінню, в країні вже неможливо використовувати державні банки для
забезпечення інтересів впливових політичних груп. І політики-популісти повинні
враховувати це у своїй передвиборчій риториці: «Обіцяти можна що завгодно. Але
економіка працює за своїми законами. При цьому ми вже не можемо використовувати
держбанки для потреб того чи іншого уряду, для тих чи інших бізнес-груп. Завдяки
результативній політиці Нацбанку можна говорити про те, що змінилися не лише правила,
змінилось фінансове середовище в країні. Змінилося бізнес-середовище, що є свідченням
незворотності реформ. І це означає, що популізм так і залишиться популізмом", – запевнила
Катерина Рожкова. За її висновками, певний імунітет від ризику піддатися на заклики щодо
згортання реформ вже має і українське суспільство. Хоча над посиленням цього «імунітету»
потрібно ще працювати і працювати… Погоджується із цим і Лайош Бокрош: «Потрібно
думати про джерела додаткового фінансування. Приміром, про активізацію залучення
коштів домогосподарств, населення. Також (у процесі приватизації. - Ред.) потрібно якомога
швидше продавати активи, які використовуються непродуктивно, завдаючи державі
додаткових збитків», - наголосив колишній міністр фінансів Угорщини. Професор Бокрош
також закликав українську владу спільно із громадським сектором розробити ефективні
механізми запобігання таким визначальним для найближчої перспективи негативним
явищам як активізація трудової міграції, неефективне використання ресурсів, відсутність
інноваційних моделей підготовки кадрів.

Ризики – ризиками. Та є й резерви…
Працюючи над консенсус-прогнозом щодо перспектив економічного зростання у
2018-2021-му роках, МЕРТ вперше попросило експертів оцінити можливий ефект від
впровадження в Україні земельної реформи та очікуваного запровадження податку на
виведений капітал. Зрозуміло, що на цьогорічній ситуації ці фактори ще не позначаться. А
ось їх вплив у 2019-2021-му аналітики оцінили як «середній». Особливо – з точки зору
залучення в економіку внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Учасники згаданого вже
Українського фінансового форуму-2018 також приділяли цьому питанню особливу увагу.
Як наголосив представник організатора - керуючий партнер групи ICU Макар Пасенюк, - за
нинішніх внутрішніх і зовнішніх кон’юнктурних умов якісне економічне зростання України
неможливе без суттєвого збільшення припливу інвестицій. Важлива роль у цьому належить
державі, яка диктує «правила гри» і має зробити їх якомога привабливішими для
потенційних інвесторів. В найближчій перспективі бізнес розраховує на ефективні
державні ініціативи у таких галузях як аграрне виробництво, енергетика і транспорт, –
вважає Макар Пасенюк: «Обсяги сільськогосподарського земельного банку в Україні –
майже 25 мільйонів гектарів, 10 з яких перебувають у державній власності. Середня ставка
комерційної оренди – приблизно $ 140-150 / га в рік. Отже, згідно із розрахунками, вартість
сільськогосподарських земель в Україні коливається в діапазоні $1500-2000 / га», – нагадав
експерт. Таким чином, скасувавши мораторій на продаж землі, держава, за його
підрахунками, могла б упродовж трьох років додатково залучити в економіку до $ 15 млрд.
А це – вдвічі перевищує нинішні нетто-резерви НБУ. А також – значно більше, аніж країна
може, за найоптимістичнішими оцінками, отримати найближчими роками від МВФ. При
цьому гроші міжнародній фінансовій інституції рано чи пізно доведеться повертати. Та й на
обслуговування запозичень також потрібен додатковий фінансовий ресурс. «Гроші ж від
роздержавлення земель одразу запрацюють на економіку, створюючи так званий
«мультиплікаційний ефект» у багатьох суміжних галузях», – вважає Макар Пасенюк.
Ринок землі – неоціненний ресурс – погоджується виконавчий директор
Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин: «Скасування мораторію на продаж
сільськогосподарських угідь – надзвичайно серйозний крок. Треба добре подумати над
законодавством, аби не розбазарити одне з основних багатств України. Але ж і «сидіти на
цих землях як собака на сіні» держава не повинна. Чому ми ніяк не можемо ввести в
економічний обіг ресурс, який міг би принести країні та українцям мільярди доларів?
Просто хтось має взяти на себе політичну відповідальність за такий крок», – вважає
експерт. Також економісти наголошують на важливості змін, які б сприяли поліпшенню
інвестиційної привабливості енергосектору. Зокрема, керуючий партнер ICU Макар
Пасенюк переконаний, що Україна спроможна повністю забезпечити власні потреби в
енергоресурсах. Адже, приміром, розвідані обсяги газу – майже 600 млрд. м³. За умов
впровадження програм з енергоефективності та використання альтернативних джерел
енергії таких покладів країні вистачить на кілька десятиліть. Для освоєння ж цих родовищ
потрібно залучити приблизно $3 млрд. прямих інвестицій: «Відмова від імпорту газу
призведе до заощадження витрат на імпорт на $2,5-3 млрд., що посприяє суттєвому
скороченню дефіциту поточного рахунку, який наразі коливається у межах $3,5 млрд. на
рік», – вважає економіст. Він закликав державу сміливіше залучати приватні інвестиції у
транспортну інфраструктуру. «З огляду на географічне розташування, цей сектор є
перспективним напрямком інвестування. Він виграє від ухвалення і запуску програм із
приватно-державного партнерства та від реформування «Укрзалізниці». А з ним виграє і
вся вітчизняна економіка», – резюмував Макар Пасенюк. «Усі ці кроки дуже важливі для
мінімізації ризиків – погоджується Олег Пендзин, – за вдумливого підходу обсяги іноземних
інвестицій в українську економіку зростуть в рази. Звісно ж, іноземний капітал приходить у
країну, щоб заробляти. Але задля досягнення цієї мети він створює робочі місця для наших
співвітчизників, платить податки до наших бюджетів. До того ж, за залучення
інвестиційних коштів, на відміну від позичених, державі не потрібно сплачувати жодних
відсотків!», – каже експерт. І закликає знищити перепони, які заважають поліпшенню
інвестиційного клімату у нашій країні. «Зрозуміло, що іноземних інвесторів чи не найбільше «відштовхує» від України військова агресія з боку північно-східного сусіда. Розв’язати
цю проблему без політичної волі Кремля неможливо. Але ж є моменти, які залежать тільки
від політичної волі наших можновладців, їх налаштування на втілення реформ і остаточну
перемогу над такими «одвічними» бідами як непрозорі судова і правоохоронна системи,
незбалансована фіскальна політика, і головне – тотальна корупція. Поборемо це – і
прогнози фахівців стануть куди оптимістичнішими!», – підсумував Олег Пендзин.
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Ми не стоїмо на місці — Глава держави про зміни,
які відбуваються в Україні
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Президент Петро Порошенко констатує, що за останні роки й
рік, що минув, в Україні було ухвалено низку важливих
реформаторських рішень, які сприятимуть розвитку країни. Зокрема,
Закон «Про національну безпеку України».
П.ПОРОШЕНКО

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
 ЗАСІДАННЯ ПАРЛАМЕНТУ

04.09.2018




Відкрилася дев’ята сесія Верховної Ради України восьмого скликання. докладніше
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
05.09.2018



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
06.09.2018




Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
07.09.2019




Година запитань до Уряду (відео). докладніше
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
18.09.2018



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



19.09.2018
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше



20.09.2018



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
21.09.2018



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше

 КЕРІВНИЦТВО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ (СПІКЕР)

«Чому це так важливо? Тому, що нарешті він відкриває, створює всю законодавчу
базу і відкриває з боку України двері до Північноатлантичного альянсу», — сказав Глава
держави під час виступу на 15-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) і
нагадав, що чотири роки тому, коли він був обраний Президентом, на законодавчому рівні
офіцерам НАТО було заборонено входити до Генерального штабу та до Міністерства
оборони. Також був прийнятий Закон про кібербезпеку, проведена медична, освітня
реформа, революційний реформаторський Закон про приватизацію, нарешті скасований
декрет про обмеження валютної свободи, який був підписаний ще 25 років тому. «Тоді це
був вимушений крок. А зараз ми з впевненістю дивимося в майбутнє і тому прийняте це
рішення», — констатував Петро Порошенко. Ще одним щаблем свободи Президент назвав
забезпечення вільного руху капіталів, якого було досягнуто завдяки прямому діалогу з
бізнесом, «виконуючи побажання бізнесу». На його думку, цей крок є важливим і потрібним
в умовах, коли країна має свободу руху людей завдяки безвізовому режиму, руху товарів
завдяки поглибленій та всеохоплюючій зоні вільної торгівлі, вільний рух послуг. «Це ознака
цивілізованої європейської країни», — переконаний Глава держави. Нарешті також було
ухвалено закони про акціонерні товариства та товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю, прийнято президентські пропозиції до Закону про єдине вікно на
митниці. «Не треба ходити по всяких чиновниках, бюрократах, а інколи корупціонерах —
треба обмежити контакти людини й держави і зробити їх максимально прозорими», —
зазначив Петро Порошенко. Крім того було запроваджено систему електронних державних
закупівель, що сприяло не лише посиленню боротьби з корупцією, а й зміцненню позицій
України у рейтингу запровадження інновацій. «Так, ми не стоїмо на місці і піднялися у
світовому рейтингу інновацій. ProZorro стало не лише символом антикорупції. Воно
побудоване на хмарних технологіях, на відкритому коді, SCRUM-технологіях. Запущено
єдиний веб-портал використання публічних коштів з десятками мільйонів документів у
форматі відкритих даних. Немає більше бар’єру для того, хто хоче брати участь у цьому
процесі. Електронні державні послуги стають, нарешті, символом нашого життя», —
наголосив Президент. Наступним кроком у цьому напрямку Глава держави назвав
створення бази Державного земельного кадастру та Реєстру речових прав. «Багато було
розмов про blockchain. Розпочато, нарешті, процес переведення на blockchain Державного
земельного кадастру, Реєстру речових прав. Національний банк готується до запуску
національних електронних грошей», — сказав він. Також було розпочато реформу системи
охорони здоров’я, запроваджено телемедицину на селі…
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Даючи відсіч Росії та відстоюючи власні кордони Україна
захищає вільний світ

Парламент і Уряд налаштовані зберегти темпи
реформ напередодні виборів
11.09.2018

Напрацювати спільний порядок денний роботи Верховної Ради
України та Кабінету міністрів України, аби останній рік перед
виборами був ефективний, мали на меті учасники форуму «Повна
мобілізація: спільний план дій», в роботі якого взяли участь Голова
Верховної Ради України Андрій Парубій та Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман.

А.ПАРУБІЙ

Окреслюючи першочергові плани законодавчої роботи на нинішню осінь, А.Парубій
наголосив, що питання національної безпеки - ключове серед питань спільного порядку
денного Парламенту і Уряду. «Я переконаний, що в питаннях імплементації законів
загального масштабу, закон про національну безпеку має бути нашим спільним порядком
денним – законопроекти про Службу безпеки України, про розвідувальні органи, про
прозорість військових закупівель – це пряма реформа безпекового сектору, і прямий шлях
до НАТО», - наголосив А.Парубій. У цьому контексті Голова Парламенту звернув увагу на
питання інформаційної безпеки. «Коли говоримо про безпеку, ми говоримо в широкому
розумінні, і маємо визнати, що частина інформаційного поля України є окупованим, так
само, як є окупованою частина нашої території; і фактичні кореспондентські пункти
російських видань, які діють в Україні – це теж є питання загальної загрози, загального
питання безпеки в широкому розумінні», - сказав він. А.Парубій повідомив, що профільний
Комітет Верховної Ради України вже підготував перші законопроекти щодо протидії
інформаційним викликам. «В гібридній війні інформаційна складова є не менш важливою,
ніж мілітарна, і я впевнений, що це повинно бути у нас на порядку денному, оскільки
національна безпека і оборона в час війни, в час агресії проти України буде, є і повинна
залишатися питанням номер один», - наголосив А.Парубій, - «Якщо ми не втримаємо
державу, нам не буде де боротися з корупцією, не буде де проводити реформи». Голова
Верховної Ради України назвав дуже масштабним напрямком виборчі закони. «Ми
знаходимося напередодні і президентських, і парламентських виборів, і тому ми більше не
можемо відтягувати вирішення ключових питань, які їх стосуються», - сказав А.Парубій,
зазначивши, що в першу чергу має на увазі прийняття нового Виборчого кодексу. «Це
неймовірно об’ємний документ, який, я передбачаю, матиме велику дискусію в залі», сказав він і повідомив, що розгляд цього законопроекту Верховна Рада зможе почати
«орієнтовно у жовтні». Голова Парламенту висловився також за необхідність посилення
кримінальної відповідальності за порушення виборчого законодавства – «це ще один із
напрямків, який буде розглядатися в загальній виборчій реформі». ...
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ

27.09.2018

Президент Петро Порошенко переконаний, що захищаючи свою
територіальну цілісність та суверенітет Україна не лише відстоює свої
кордони, а й захищає весь світ від країни-агресора Росії та її зазіхань.
«Ми захищаємо українську землю та наш вільний вибір, ми протистоїмо
відроджуваній неоімперіалістичній державі, яка хоче поділити світ наново, і таким чином
ми захищаємо вільний світ», - сказав Глава держави під час виступу на загальних дебатах
73-ї Генеральної Асамблеї ООН. Петро Порошенко з сумом констатував, що нині українці
увійшли до тієї п'ятої частини населення світу, яка переживає жахи війни. «Поки я
виступаю, приходять сумні звістки про ще одне щойно втрачене людське життя на фронті –
у війні, яку приніс моїй країні постійний член Ради Безпеки ООН. Вчора, як саме і позавчора,
ще кілька сімей були розбиті горем через загибель своїх близьких під час російських
ворожих атак», - сказав він. «Москва робить українських дітей сиротами. Катує наших
патріотів у своїх в'язницях. Понад 1,5 мільйона людей стали внутрішньо переміщеними
особами. Вони все ще не можуть повернутися до своїх домівок. Росія постійно примножує
людську трагедію», - також наголосив Президент. Він підкреслив, що останнім часом ця
трагедія стала набувати і нового виміру – екологічного, адже Росія отруює українську
землю і створює екологічні катастрофи – не лише в окупованому Криму, але й на Донбасі.
«Для українців це повсякденна реальність уже впродовж чотирьох років. Тисячі смертей,
руйнування, переміщення та людські страждання. Для моїх співвітчизників ці роки стали
надзвичайним тестом – випробуванням на рішучість і солідарність, стійкість і віру», зазначив Глава держави. Петро Порошенко закликав світову спільноту пам’ятати про
причини війни в Україні. «Не забуваймо що це за війна. Україна ухвалила суверенне
рішення про власний шлях до вільного світу, заснованого на демократичних цінностях та
правилах. Росія карає Україну за це. Вбиває. Руйнує будинки. Вона бреше у промисловому
масштабі. Вона робить вигляд, що Україна, як і Грузія, «самі напали на себе», - наголосив він.
«Чи знаємо ми, який наступний сусід Росії «нападе на себе»? Чи буде світ й далі перебувати
в стані «зручного заціпеніння», сподіваючись, що «наступним буду не я»?», - звернувся
Президент до присутніх у залі. Глава держави закликав членів ООН ніколи не забувати, що
головною метою її існування є «врятувати наступні покоління від лиха війни». «ООН не
повинна мовчати, коли цінності та принципи, закріплені її Статутом та принципами
міжнародного права, порушуються країною, що має право вето. Це не просто виклик, це наш
шанс зробити Організацію Об'єднаних Націй корисною для всіх людей і реалізувати таким
чином девіз цієї сесії Асамблеї», - наголосив він.
Читати повністю >>>

Читайте також: Україна виступає за
реформу-вання Ради Безпеки ООН >>>

За матеріалами president.gov.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА. ВІДОМСТВА
 МІНІСТЕРСТВА.

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

В Україні реалізують новий проект Міжнародної
організації міграції

Підтримка стабільності економіки і виконання стратегії
зменшення боргів – ключові орієнтири Уряду
19.09.2018

Підтримка стабільності економіки і виконання стратегії
зменшення боргів, у тому числі в контексті співпраці з міжнародними
фінансовими організаціями – ключові орієнтири роботи Уряду на
найближчу перспективу. Про це сказав Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман під час засідання Уряду.
В.ГРОЙСМАН
Прем’єр-міністр повідомив, що, згідно з оновленими даними Держстату, зростання
ВВП у другому кварталі становить 3,8%. «У людей більше роботи, ми більше виробляємо
послуг, – сказав Прем’єр. – Економіка зростає 10 кварталів поспіль. Але поки що люди не
сильно відчувають економічний ріст. Тож завдання – утримувати і примножувати це
зростання». Відзначимо, відповідальність і конкретні справи потрібні сьогодні Україні задля
підтримки зростання і зміцнення. Про це сказав Володимир Гройсман під час виступу на 15й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. «З чого складається майбутнє? З
сьогодення і нашого бачення того, яким ми хочемо його зустрічати. Але майбутнє пов’язане
з відповідальністю. Це те, чого не вистачає Україні. Відповідальності. Не просто гучних і
якісних промов, а конкретних справ», - сказав Прем’єр. Він нагадав, що рік тому – під час 14-ї
зустрічі - він анонсував проведення п’яти ключових реформ – в освіті, медицині, пенсійному
забезпеченні. І всі вони наразі на тій чи іншій стадії запровадження. «За цей рік нам вдалося
утримати стабільність і почати проводити реформи. Сьогодні важливо сказати, що
зобов’язання виконуються. Чи стало майбутнє легше? Ні. Перед нами є виклики. Виклики
безпеки і внутрішні виклики. Ми входимо в процес нових виборів. І ми знову перед вибором
– як іти далі і де наша мета. І наша ціль - європейська родина. Тож нам треба відповідати цій
цілі», - додав Володимир Гройсман. «Фундаментальні основи нашої безпеки – сильна армія,
сильна національна економіка, яка має серйозний потенціал, демократія і демократичні
інституції. І майбутні вибори – це тест на демократію, право вибору і верховенство закону»,
- запевнив Глава Уряду. За його словами, позитивна динаміка в економіці вже відчутна.
Зростання за другий квартал становить 3,6%. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Ми створили механізм бюджетної підтримки інновацій,
запускаємо його до кінця року
27.09.2018

Підтримка технологічних інновацій і запровадження стимулів
попиту на техніку вітчизняного виробництва - крок до зміцнення
позитивних економічних тенденцій і перебудови економіки сировинного
типу на економіку доданої вартості.
Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання
Національного комітету з промислового розвитку. Учасники засідання відзначали, що
сьогодні лише 18% підприємств в Україні вважаються інноваційними і вкладають кошти в
розвиток свого продукту. При цьому переважна більшість таких підприємств – це
виробники машин та устаткування, яке затребуване в різних галузях промисловості. Мова
передусім про агросектор, дорожнє будівництво, які наразі входять до переліку точок
економічного зростання України. «Наше завдання - перебудувати економіку від сировинної
на економіку доданої вартості. А це неможливо зробити без підтримки інновацій, - сказав
Володимир Гройсман. – Сьогодні тільки п’ята частина підприємств в Україні є
інноваційними. Але ми створили реальний механізм бюджетної підтримки створення
інноваційних продуктів у різних сферах». Глава Уряду нагадав, що бюджетний ресурс –
забезпечено. І наразі питання – за формуванням спеціальної комісії, яка визначатиме його
надання. «Ми вже до кінця року включимо механізм державної підтримки. Таке завдання я
поставив перед Національним комітетом з промислового розвитку. Вибір проектів
затверджуватиметься не чиновниками, а підприємцями. Це забезпечить прозорість і якість.
І ми також мінімізуємо прояв будь-яких корупційних ризиків при розподілі коштів, - сказав
Володимир Гройсман. – І наступного року таку роботу продовжимо». Відзначимо, зростання
промислового виробництва підтверджує позитивну економічну динаміку, яку фіксує
Державна служба статистики. Так, промислове виробництво в Україні в січні-серпні
поточного року зросло порівняно з аналогічним періодом минулого року на 2,2%. Причому
зростання забезпечили ключові галузі – добувна промисловість (2%), переробка (2%),
постачання енергоресурсів (2,9%) і будівництво (5,7%). В сегменті будівництва суттєво
(11,9%) зросло будівництво інженерних мереж і споруд, а саме промислових цехів, доріг і
комунікацій. В продуктовому розрізі за 8 місяців року помітно зросло виробництво
залізорудних концентратів, м‘ясопродуктів, молочних продуктів, товарів легкої
промисловості – тканин та готових виробів – тощо. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Відбулася зустріч першого заступника Міністра соціальної політики
Ольги Крентовської з Головою Представництва Міжнародної організації
міграції (МОМ) в Україні Томасом Лотар Вайсом.
У зустрічі також взяли участь в. о. Голови Державної служби зайнятості
(центральний апарат) Валерій Ярошенко, представники Директорату розвитку ринку праці
та зайнятості, Директорату норм та стандартів гідної праці. Під час зустрічі презентовано
новий проект МОМ «Сприяння інвестуванню мігрантів і діаспори в Україну», реалізація
якого розпочнеться 1 жовтня і триватиме 15 місяців. В рамках проекту МОМ буде здійснено
комплексне дослідження для вироблення стратегії, за якої мігранти будуть інвестувати свої
гроші в Україні. Також планується провести низку тренінгів з підвищення кваліфікації для
представників міністерств та інших заінтересованих органів з питань управління трудовою
міграцією, залучення трудових мігрантів до економіки України.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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ДФС докладе максимум зусиль для виконання запланованих
показників бюджету на 2019 рік
18.09.2018

Уряд подав до Парламенту проект Держбюджету на 2019 рік. Як того і
вимагає Бюджетний кодекс, документ був переданий на розгляд депутатів
вчасно – до 15 вересня.
Законопроектом передбачено, що доходи держбюджету плануються на рівні 1,008
трлн грн, що майже на 10% більше, ніж у 2018 році, загального фонду – 916,14 млрд грн
(плюс 8,6%). За словами в.о. Голови ДФС Олександра Власова, ДФС докладе максимум
зусиль для виконання дохідної частини бюджету, що має забезпечити вчасне фінансування
армії, соціальних виплат та інших державних програм. «Наступного року ми плануємо
завершити реалізацію низки вже розпочатих цього року проектів. Це, зокрема, стосується
нових сервісів для платників, у тому числі спеціалізованих програмних продуктів для
представників малого та середнього бізнесу, впровадження електронного чека при
розрахункових операціях, системи електронного аудиту. А вже з 2019 року плануємо
запускати електронну акцизну марку для контролю за виробництвом та обігом
підакцизних товарів. Все це потребуватиме модернізації технічного обладнання для
забезпечення надійного функціонування інформаційних систем ДФС. Над цим ДФС
продовжить працювати наступного року», - зазначив Олександр Власов. Крім того, за
словами в.о. Голови ДФС, продовжиться робота з модернізації та технічного оснащення
пунктів пропуску сучасним обладнанням, розбудови інфраструктури цих об’єктів. Також
ДФС, відповідно до нещодавно ухваленого закону про запровадження механізму «єдиного
вікна», має створити та забезпечити функціонування єдиного державного інформаційного
веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі». Запровадження такої системи надасть
змогу оптимізувати здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через
митний кордон, скоротити час огляду та зменшити кількість документів.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Розслідування українського Держфінмоніторингу
визнано найкращим у світі
27.09.2018

В м. Сідней (Австралія) відбулося чергове 25-те пленарне засідання
Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки, участь у якому взяли
представники Державної служби фінансового моніторингу.
У засіданні задіяно понад 400 делегатів з 155 підрозділів фінансових розвідок (ПФР)
країн світу. Традиційно в ході пленарного засідання підбито підсумки конкурсу «Найкраща
справа Егмонтської групи» (BECA). Йдеться про виняткову справу, що демонструє
багатосторонню співпрацю у справі про корупцію, яка привела до успішного повернення
активів. За результатами ретельного відбору справ, що передував пленарному засіданню,
серед учасників фіналістом вперше стала Україна. Під час голосування ПФР-членів
Егмонтської групи - розслідування Державної служби фінансового моніторингу України
визнано переможцем зазначеного престижного конкурсу. Справа стосувалася
багатоступеневого та безпрецедентного за своєю складністю розслідування корупції та
відмивання коштів колишніми високопосадовцями України. З детальною інформацією
щодо вказаної події можна ознайомитися на сайті Держфінмоніторингу.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ

 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Україну мають оцінювати за її реальні досягнення, Іванна Климпуш-Цинцадзе

Степан Полторак обговорював реформи Міністерства
оборони України та Збройних Сил України

25.09.2018

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе взяла участь у сесії
І.КЛИМПУШUkraine Strategic Council в рамках програми Eurasia Center
ЦИНЦАДЗЕ
Атлантичної ради США, яка відбулася 24 вересня в Нью-Йорку.
На сесії йшлося, насамперед, про процеси реформ в Україні та про необхідність
спільних зусиль для подолання стереотипів негативного сприйняття держави. Іванна
Климпуш-Цинцадзе детально пояснила виклики, що супроводжують процес реформування
країни. «Реформи в Україні – це питання не суто змін у законодавстві чи державних
процедурах, реформи повинні змінити культуру управлінських процесів, яка багато в чому
глибоко вкорінена в спадщину радянського минулого», - зазначила Віце-прем’єр-міністр. На
зустрічі також обговорювалося питання боротьби з корупцією в Україні. Окрім створення
низки антикорупційних інституцій, Іванна Климпуш-Цинцадзе звернула увагу на більш
успішні реформи у банківській сфері, на газовому ринку та в державних закупівлях. Вона
виокремила і менші за масштабом, але надзвичайно важливі зміни, які вже дають
результати. Це, наприклад, закупівля ліків та медобладнання через міжнародні організації,
що вже зараз дозволяє зекономити 39% коштів платників податків. «Я вірю, що ці маленькі,
але впевнені рішення матимуть ефект «снігової кулі», яка набиратиме швидкість та силу на
шляху європейської і євроатлантичної інтеграції», – зазначила Віце-прем’єр-міністр. Разом з
тим, за її словами, не може не турбувати часте викривлення реального стану справ в Україні
окремими політиками та ЗМІ. На думку Іванни Климпуш-Цинцадзе, будь-яка
невизначеність та нечіткість позиції Заходу щодо України підриває зусилля українських
реформаторів, в той час як проросійські пропагандисти озброюються аргументами проти
майбутнього України в Європі. Віце-прем’єр-міністр підтримала необхідність залучення
міжнародних медіа та представників бізнесу, що вже інвестують в Україну, для
об'єктивного повноцінного висвітлення реальної ситуації в державі …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

3

28.09.2018

Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак
провів зустріч зі стратегічними радниками високого рівня Комітету реформ
Міністерства оборони України та Збройних Сил України.
«Ми робимо спільну справу щодо реформування, і багато чого ми зробили разом.
Хотів би сказати, що курс України на євроатлантичну інтеграцію залишається незмінним,
свідченням цього є наша спільна робота, – наголосив Степан Полторак. – Ми рішуче
налаштовані на перспективний процес вступу до НАТО та Європейського Союзу. Наша
стратегічна ціль не змінилася». Міністр оборони також зазначив, що доказом проведеної
роботи є документи оборонного планування, напрацьовані разом з партнерами, а саме
Стратегічний оборонний бюлетень, а також прийнятий Верховною Радою України Закон
«Про національну безпеку України», який чітко визначає подальші кроки оборонного
відомства. «Зараз ми працюємо на тим, щоб всі документи планування нашого розвитку
відповідали Закону «Про національну безпеку України». Ми повинні підготувати
Міністерство до роботи у новому статусі та формі, – повідомив Міністр, відзначаючи
посилення цивільного контролю над Міністерством оборони відповідно до цього закону. За
словами Міністра, новий закон передбачає також проведення реформи органів військового
управління, що фактично є вже переходом до практичної роботи. Стратегічні радники
відзначили значний прогрес в реформуванні української армії. «Дев’яносто відсотків
роботи вже виконано, залишилося ще десять відсотків прийняття найскладніших рішень, –
сказав стратегічний радник від Сполучених Штатів Америки генерал (у відставці) Джон
Абізейд. – Мені приємно, що ми вже можемо говорити про такі конкретні речі і досягли
важливої критичної точки. Я вітаю вас з досягнутим обсягом позитивних напрацювань».
Сторони також окреслили перспективи подальшої спільної роботи.
Читати повністю >>>
За матеріалами МОУ
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 МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
 G7. G20. BRICS

Украина не участвует в заседаниях постпредов
при уставных органах СНГ
12.09.2018

Министр обороны Великобритании посетил
зону ООС на Донбассе
19.09.2018

В рамках своего рабочего визита в Украину госсекретарь по
вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном побывал в
районе проведения операции Объединенных сил (ООС).
Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, его сопровождал замминистра обороны
Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко.
Зарубежный гость провел встречу с командующим объединенными силами генераллейтенантом Сергеем Наевым в Краматорске, который сообщил об обстановке в районе
проведения операции и привел конкретные факты применения боевиками российского
оружия. Также прошло обсуждение гуманитарных инициатив Командования
объединенных сил, касающихся восстановления объектов инфраструктуры и оказания
помощи учреждениям здравоохранения и детям из приближенных к линии
соприкосновения населенных пунктов. "Уильямсон также побывал на передовых рубежах
обороны, где лично пообщался с бойцами Объединенных сил", – сообщают в ООС, отмечая,
что госсекретаря поразили стойкость и храбрость украинских солдат. Помимо этого, Гэвина
Уильямсона ознакомили с работой одного из контрольно-пропускных пунктов. Напомним,
ранее в мае зону проведения операции на Донбассе посетила президент Эстонии Керсти
Кальюлайд. Также мы писали о визите на Донбасс министра иностранных дел Литвы
Линаса Линкявичюса. Кроме того, в феврале Донбасс посетили посол Японии в Украине и
делегация Представительства Агентства ООН по делам беженцев в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

Президент прийняв вірчі грамоти від послів
низки іноземних країн
21.09.2018

Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від
послів низки іноземних країн. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації
Президента на порталі president.gov.ua
Зокрема від послів: Словацької Республіки –Марека Сафіна, Малайзії –Дато Раджа
Реза Раджа Заіб Ша, Нової Зеландії – пані Мері Патриції Терстон, Республіки Панама – Енріке
Антоніо Зарак Лінареса, Королівства Таїланд – пані Сансані Сахатсарангші. Під час бесіди з
Послом Словацької Республіки Мареком Сафіним Президент висловив вдячність за
послідовну підтримку Словаччиною суверенітету та територіальної цілісності України, а
також допомогу в реабілітації українських військовослужбовців, поранених на Донбасі.
Було відзначено інтенсивність українсько-словацького політичного діалогу та активізацію
торговельно-економічного співробітництва протягом останніх років. Йшлося також про
посилення взаємодії двох країн на євроатлантичному напрямку та у рамках регіонального
формату «Вишеградська четвірка плюс». Увагу Посла Малайзії було привернуто до
важливості підтримання регулярного українсько-малайзійського політичного діалогу.
Глава держави наголосив на доцільності задіяння потенціалу наявних двосторонніх
механізмів співпраці, зокрема у торговельно-економічній та оборонній сферах. Було також
підкреслено необхідність прискорення проведення установчих засідань відповідних
спільних комісій. Співрозмовники обговорили поглиблення взаємодії у багатосторонніх
форматах. Президент підкреслив важливість подальшої співпраці з метою притягнення до
відповідальності винних у збитті літака малайзійських авіаліній МН17. Президент висловив
вдячність Послу Нової Зеландії за підтримку її країною суверенітету та територіальної
цілісності України. Обговорено питання підвищення рівня двосторонньої торгівлі та
економічної співпраці двох держав, залучення новозеландських інвестицій в економіку
України. Йшлося також про перспективи започаткування діалогу із Новою Зеландією щодо
лібералізації візового режиму для громадян України. Президент України та Посол
Республіки Панама в Україні розглянули питання активізації політичного діалогу та
перспективи подальшої взаємодії у торговельно-економічній сфері, включаючи
поглиблення інвестиційного співробітництва. Глава держави висловив вдячність за
незмінну підтримку Панамою територіальної цілісності та суверенітету України. У ході
зустрічі з Послом Королівства Таїланд в Україні (за сумісництвом) наголошувалася
важливість активізації двосторонніх політичних контактів. Була відзначена позитивна
динаміка товарообігу між обома країнами, що свідчить про значний потенціал для
поглиблення торговельно-економічного співробітництва. У цьому контексті підкреслено
актуальність започаткування діяльності міжурядової Спільної комісії з питань торгівлі.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (ПОЛІТИЧНІ. ЕКОНОМІЧНІ. ГУМАНІТАРНІ)
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
 ООН. НАТО. СОТ.

Союзники визнали прагнення України
до членства в НАТО

Украина больше не принимает участия в заседаниях постоянных
представителей при уставных органах СНГ. Об этом в среду сообщил
журналистам посол Украины в Минске Игорь Кизим.
"Было принято решение президента Украины закрыть представительство Украины
при координационных органах СНГ, это было сделано в прошлом месяце. Мы теперь не
принимаем участия в заседаниях постпредов, потому что у нас некому там просто
участвовать технически", – сказал он. По его словам, постпред Украины в Исполкоме СНГ
уехал, "есть дипломат в посольстве, который отвечает за связи с Исполкомом". Кизим
напомнил, что теперь Украина "взаимодействует с Исполкомом СНГ через посольство, как с
любой международной организацией, которая находится в стране пребывания", – сказал
он. Посол отметил, что украинская сторона "находится в стадии выхода из СНГ",
информацию о деятельности Исполкома содружества имеет. Напомним, в мае президент
Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения РНБО об
окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua
У Києві відбулося 47-ме засідання Ради національних
координаторів країн-членів ГУАМ
21.09.2018

В Києві відбулося 47-ме засідання Ради національних координаторів
країн-членів Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ. Про
це повідомляє урядовий портал kmu.gov.ua
У засіданні взяв участь замміністра закордонних справ України, національний
координатор України в ГУАМ Василь Боднар. Учасники засідання розглянули питання
проведення другої зустрічі глав Урядів країн-членів ГУАМ, що проходитиме 5 жовтня 2018
року у м. Кишинів у рамках головування Молдови в Організації та погодили проект спільної
заяви, що буде підписана прем’єр-міністрами за підсумками цього заходу. Також було
обговорено стан підготовки до чергового засідання Ради міністрів закордонних справ ГУАМ
та міністерської зустрічі ГУАМ+Японія, що проводитимуться 24 вересня 2018 року у м. НьюЙорку. Учасники засідання, зокрема, повідомили про підтримку країнами-членами ГУАМ
проектів резолюцій ГА ООН, що виноситимуться Україною на розгляд її 73-ї сесії.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
У Києві відбулося 51-е засідання Комітету ПАЧЕС з економічних,
торговельних, технологічних та екологічних питань
26.09.2018

У Верховній Раді України відбулося 51-е засідання Комітету ПАЧЕС з
економічних, торговельних, технологічних та екологічних питань. До
учасників засідання звернувся Голова ВРУ Андрій Парубій.
Він відзначив, що за 25 років існування ПАЧЕС стала міцним фундаментом співпраці
наших країн в Чорноморському регіоні. Він наголосив, що для України дуже важливим
елементом цієї співпраці є відновлення територіальної цілісності. «Наш регіон особливо
гостро відчуває агресію Російської Федерації», - сказав А.Парубій. Він також нагадав, що
російські війська продовжують перебувати в Молдові, Грузії, в Україні - російська агресія в
активній фазі. Відкрив засідання Голова Комітету Красимир Вельчев. У виступі він
наголосив, що мале підприємництво в системі економічний і соціальних відносин більшості
держав виконує дуже важливі функції - інноваційну, підтримка нормального
конкурентного середовища, створення додаткових робочих місць, що у свою чергу сприяє
скороченню безробіття, розширення споживання і попиту і підвищення активності. «Саме
малий бізнес є основою економічних перетворень. Малі підприємства у країна-членах ЧЕС
займають міцні позиції у таких галузях, як торгівля, будівництво, транспортні перевезення.
Підвищення ролі малого підприємництва є необхідною умовою скорішого переходу до
ринкових відносин, що сприяє вирішенню гострих проблем в державі», - наголосив Голова
Комітету. Відзначимо, Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і
торгівлі України Степан Кубів зустрівся з Генеральним секретарем Постійного
міжнародного секретаріату ОЧЕС Майклом Хрістідесом. “Основні наші спільні зусилля
мають бути зосереджені на питаннях спрощення торгівлі у регіоні Чорного моря на основі
принципів міжнародного права та взаємної поваги, особливо зважаючи на факт агресії Росії
проти України та пов'язані з цим зміни в економіці усього Чорноморського регіону. Наша
співпраця з країнами ОЧЕС є формуванням певного логістичного та економічного хабу між
Азією, Європою та Африкою”, - підкреслив Степан Кубів. Перший віце-прем’єр-міністр
зазначив, що важливо продовжувати активну роботу за уже розпочатими напрямками.
Одним з наступних кроків буде участь української делегації у засіданні Робочої групи з
торгівлі та економічного розвитку у рамках ОЧЕС, яка відбудеться у жовтні 2018 року, де
розглядатиметься проект регіональної стратегії зі сприяння торгівлі в Чорноморському
регіоні. Нагадаємо, 20 вересня у Брюсселі відбулася неформальна Міністерська зустріч з
питань торгівлі за участі Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економічного розвитку і
торгівлі України Степана Кубіва, Комісара ЄС з питань торгівлі Сесилії Мальмстрьом, Віцепрем’єр-міністра з європейської інтеграції Республіки Молдова Юрія Лянке та Міністра
економіки та сталого розвитку Грузії Георгія Кобулії.
Читати повністю (відео) >>>
За матеріалами rada.gov.ua

13.09.2018

Союзники визнали прагнення України до членства в НАТО, це її
національна позиція, і НАТО не може бути байдужим до цього, - Заступник
Генсека НАТО. Про це повідомляє прес-служба Віце-прем'єр-міністра України.
«Ми виходимо з того, що політичні рішення НАТО щодо членства України були
схвалені 10 років тому на Бухарестському саміті. Практичне завдання сьогодення –
підготовка до членства. Україна прагне приєднатися до Альянсу і здійснює необхідні
реформи. Суспільство очікує від усіх гілок влади конкретних результатів роботи, які би
конвертувалися в добробут та безпеку громадян. Євроатлантична та європейська
інтеграція дають нам ці можливості», - заявила Віце-прем`єр-міністр з питань європейської
та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе на черговому засіданні
Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції, яке відбулося за участі Заступника
Генсекретаря НАТО з політичних справ і політики безпеки, Посла Алехандро
Альваргонзалеса. На засіданні Комісії обговорювали сучасний стан та перспективи
співробітництва України з Альянсом у світлі рішень, прийнятих під час Саміту НАТО у липні
цього року. Іванна Климпуш-Цинцадзе нагадала, що Президент України нещодавно вніс до
Верховної Ради законопроект стосовно закріплення в Конституції України прагнення нашої
держави стати членом Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу. Це означає,
що поруч з минулорічними законодавчими змінами, якими був відновлений стратегічний
курс євроатлантичної інтеграції, нещодавня ініціатива Президента України виводить
питання підготовки до членства в НАТО у практичну площину. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

Бібліотека-архів цифрових
документів!
На сьогодні ми зібрали для Вас десятки
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органів влади, організацій, тощо;
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іншого.
Замовити каталог для ознайомлення,
можна зв’язавшись з нами зручним для
Вас способом:
Анатолій МАРУЩАК
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
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 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Президент України зустрівся з Президентом
Парламенту Норвегії

За результатами VIII засідання ПКА між Україною та ЄС
ухвалено Заключну заяву та рекомендації
20.09.2018

Протягом 17-18 вересня 2018 р. у містах Львів та Івано-Франківськ
відбулось Восьме засідання Парламентського комітету асоціації між
Україною та ЄС (ПКА). Про це повідомля портал rada.gov.ua
Голова Представництва ЄС в Україні Х. Мінгареллі поінформував присутніх, що в
Україні розбудована інституційна структура по боротьбі з корупцією та повідомив про
оновлення Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію.
Х. Мінгареллі відзначив прогрес процесу імплементації у сфері технічних бар’єрів та правил
конкуренції. Голова Львівської обласної ради О. Ганущин поінформував учасників засідання
щодо існуючих програм та їх фінансових умов співпраці Львівської області з ЄС і про нові
можливості співробітництва. Також в рамках заходу відбулось спільне засідання членів ПКА
з членами Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції. Заступник
голови Комітету з питань європейської інтеграції М. Іонова проінформувала присутніх
щодо стану виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також про основні
досягнення Уряду України за останній час. Окрім цього, М. Іонова наголосила на існуючій
проблемі пропаганди з боку Росії та здійснюваних нею кібератаках. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Олександр Саєнко та Пітер Вагнер обговорили взаємодію України
та ЄС в питанні реформи держу правління
25.09.2018

Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко та керівник
групи підтримки України в Єврокомісії Пітер Вагнер обговорили питання
взаємодії України з ЄС в реформі системи державного управління.
Під час зустрічі Олександр Саєнко та Пітер Вагнер також обговорили нещодавній
базовий звіт SIGMA, яка оцінювала загальний стан державного управління в Україні.
Міністр Кабінету Міністрів нагадав, що при підготовці звіту використовувалася жорстка
система оцінки, яку застосовують для потенційних членів ЄС. «Це було для нас певним
викликом, але по багатьох критеріях ми отримали позитивний результат. І хоча цей звіт
оцінює стан системи державного управління, яка нам дісталася з радянських часів - ця
оцінка дуже важлива для нас як орієнтир, як і куди рухатись в інституційних змінах», наголосив він. Вектором подальших дій, за словами Міністра, буде оновлення стратегії
реформи і фокус на «вузьких» місцях, відображених у звіті. «Для нас дуже важливо провести
реформу держуправління за максимально високими стандартами, адже вона – «мати» всіх
інших реформ. І я вдячний Пітеру Вагнеру за високу оцінку вже здійснених змін», підкреслив Олександр Саєнко.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Президент України провів зустріч з Президентом
Європейської Ради
25.09.2018

У рамках участі у 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент
України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Європейської Ради
Дональдом Туском. Про це повідомляє портал president.gov.ua
Президент України та Президент Європейської Ради обмінялися думками щодо
шляхів реалізації домовленостей, досягнутих за підсумками Двадцятого Саміту Україна –
ЄС. Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, стан виконання Мінських
домовленостей. Глава держави подякував за рішення ЄС продовжити економічні санкції
проти Росії до 31 січня 2019 р. Також було визнано за необхідне активізувати міжнародні
зусилля для захисту інтересів України від протиправних дій РФ в Азовському морі.
Президент України вкотре закликав посилити тиск на РФ для невідкладного звільнення
всіх українських політв’язнів, в тому числі Олега Сенцова, Романа Сущенка та Володимира
Балуха. Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Віце-президентом
Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу, фінансової стабільності,
фінансових послуг та Союзу ринків капіталу Валдісом Домбровскісом. Перед зустріччю
Президент України взяв участь у церемонії підписання Меморандуму про взаєморозуміння
та Кредитної угоди між Україною та Європейським Союзом щодо Четвертої програми
макрофінансової допомоги Україні в обсязі 1 мільярд євро. В церемонії та переговорах
також взяв участь Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Меморандум та Угоду в
присутності Президента України та Прем’єр-міністр України підписали виконуюча
обов’язки Міністра фінансів України Оксана Маркарова, Голова Національного банку
України Яків Смолій та Віце-президент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс. Глава
держави підкреслив, що макрофінансова допомога з боку Європейського Союзу пов’язана із
реформами, частина з яких вже виконана Україною та висловив сподівання, що вже
найближчим часом Верховна Рада ратифікує Кредитну угоду та Меморандум, які були
підписані. «Україна стає сильнішою. Україна рухається до Європейського Союзу» –
підкреслив Президент під час підписання Угоди та подякував представникам
Європейського Союзу за підтримку в проведенні реформ в Україні. «Ви по праву є
співучасниками і співспонсорами реформ, які проводяться в Україні протягом останніх
чотирьох років», - сказав Петро Порошенко. Президент зауважив, що це є позицію
справжніх друзів. «Ми пліч-о-пліч в нашій програмі по реформуванню держави, в програмі
по поверненню України в родину європейських народів», - додав Петро Порошенко.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 ПІВНІЧНА ЄВРОПА (БРИТАНІЯ. ІРЛАНДІЯ. ІСЛАНДІЯ. НОРВЕГІЯ. ФІНЛЯНДІЯ. ШВЕЦІЯ)

Президент України прийняв Державного секретаря
з питань оборони Великої Британії
17.09.2018

Президент України Петро Порошенко зустрівся з Держсекретарем з
питань оборони Великої Британії Гевіном Вільямсоном. Про це повідомляє
портал president.gov.ua
Сторони позитивно відзначили інтенсивність українсько-британського діалогу у
сфері безпеки і оборони. Глава держави високо оцінив внесок Британії у зміцнення
оборонних спроможностей та тренування Збройних Сил України і висловив сподівання на
продовження співробітництва на цьому напрямку. Йшлося також про перспективи
посилення санкційного режиму проти Російської Федерації через агресію проти України та
хімічну атаку у Солсбері. Президент привітав рішення Держсекретаря з питань оборони
Великої Британії відвідати лінію зіткнення на Донбасі. Окрему увагу було приділено
посиленню співпраці між Україною та Британією у рамках НАТО та ООН, а також
двосторонній співпраці в сфері протидії кіберзагрозам.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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18.09.2018

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з парламентською
делегацією Стортингу (Парламент) Норвегії на чолі з Президентом пані Тоне
Вілхелмсен Трьоен.
Співрозмовники обговорили міжпарламентську взаємодію України та Норвегії.
Глава держави подякував за тверду позицію норвезького Парламенту на підтримку
суверенітету та територіальної цілісності України. Президент Стортингу пані Трьоен
запевнила у намірі підтримувати активний українсько-норвезький міжпарламентський
діалог, про що свідчить нещодавнє створення в Стортингу, вперше в історії двосторонніх
відносин, Групи дружби з Україною. Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на
Донбасі, імплементацію Мінських домовленостей та деокупацію Криму. Сторони також
обговорили подальші кроки задля звільнення українських політичних в’язнів в Росії.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Вдячні фінській стороні за незмінну
підтримку зусиль України
26.09.2018

На полях 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Міністр закордонних
справ України Павло Клімкін провів зустріч з керівником МЗС Фінляндії Тімо
Сойні. Про це повідомляє портал kmu.gov.ua
Cпіврозмовники відзначили високий рівень співробітництва між двома країнами та
підтвердили готовність до поглиблення двосторонньої взаємодії. Павло Клімкін подякував
колезі за незмінну підтримку фінською стороною українських ініціатив у рамках ООН,
спрямованих на протидію російській агресії, зокрема під час ухвалення резолюцій
Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України, стану дотримання прав людини в
окупованому Росією Криму, а також щодо включення до порядку денного поточної сесії
Генеральної Асамблеї ООН нового пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях
України». Міністри обговорили агресію РФ проти України і недотримання російською
стороною положень Мінських угод, а також необхідність посилення тиску на агресора з
метою звільнення політв’язнів та недопущення подальших провокацій проти України. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
У Стокгольмі перебуває делегація представників органів
місцевого самоврядування України
26.09.2018

У м.Стокгольм 24-28 вересня ц.р. з навчальною метою перебуває
делегація представників органів місцевого самоврядування України та
центрів надання адміністративних послуг.
Візит у рамках проекту Академії Фольке Бернадотт “Місцеве самоврядування і
верховенство права в Україні” має на меті ознайомлення представників 15-ти містпартнерів проекту, Всеукраїнської Асоціації центрів надання адміністративних послуг із
кращими шведськими практиками у сфері впровадження принципів верховенства права у
публічному адмініструванні, дотриманні прозорості та законності у питаннях надання
публічних послуг місцевому населенню, покращенні його якості. У ході візиту представники
малих, середніх та великих міст України, керівники центрів надання адміністративних
послуг матимуть безпосередню нагоду поділитися успішними результатами у сферах
дотримання рівності прав громадян у наданні адміністративних послуг, запровадженні
гендерного бюджетування міст, оцінці ступеню та якості надання адміністративних послуг.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Швеція
 ЗАХІДНА ЄВРОПА (АВСТРІЯ. АНДОРРА. БЕЛЬГІЯ. ДАНІЯ. НІДЕРЛАНДИ. НІМЕЧЧИНА. ФРАНЦІЯ. ШВЕЙЦАРІЯ)

У ВРУ відбулась зустріч з делегацією Німецького Бундестагу
та молодих підприємців ФРН
07.09.2018

Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко відзначила
дружній характер українсько-німецького міжпарламентського діалогу та
високий рівень інтенсивності двосторонніх контактів.
У ході бесіди обговорили стан реалізації реформ, інвестиційний клімат в Україні та
перспективи нових німецьких інвестиційних проектів. У дискусії також взяла участь Оксана
Юринець, Голова підкомітету з питань регіонального та транскордонного співробітництва
між Україною та країнами ЄС Комітету з питань європейської інтеграції. Нагадаємо, Голова
Верховної Ради Андрій Парубій та Віце-президент Німецького Бундестагу Вольфганг Кубікі
обговорили питання щодо активізації міжпарламентської взаємодії.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Данії
Михайло Видойник вручив копії вірчих грамот
17.09.2018

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Данії Михайло
Видойник 14 вересня вручив директору Департаменту протоколу
Міністерства закордонних справ Данії М.Зілмер-Джонсу копії вірчих грамот.
Нагадаємо, 26 червня ц.р. Прем’єр-міністр України В.Гройсман здійснив офіційний
візит до Данії. У ході візиту до Данії Прем’єр-міністр України В.Гройсман провів зустрічі з
прем'єр-міністром Данії Л.Расмуссеном, міністром закордонних справ Данії А.Самуельсеном,
Верховним представником ЄС у закордонних справах та політики безпеки Ф.Могеріні,
Державним секретарем у закордонних справах та справах Співдружності Сполученого
Королівства Б.Джонсоном, Міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд,
заступником Державного секретаря США Д.Салліваном. Також відбулася зустріч з Головою
Місії МВФ в Україні Роном ван Роденом. Глава українського уряду взяв участь у зустрічі з
провідними данськими компаніями, що працюють на українському ринку, зокрема,
“Carlsberg”, “Ciklum”, “Danfoss”, “Jysk”, “Vestas”, “Weibel” тощо. Прем'єр-міністр України дав
інтерв'ю в програмі “Deadline” данської телерадіокомпанії DR2, 26 червня ц.р. було також
опубліковано спільну статтю глав урядів України та Данії, присвячену Другій конференції з
питань реформ, в провідній данській газеті “Берлінске”.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Данія

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

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

Зустріч Посла України із співголовами парламентської
Групи дружби Швейцарія-Україна

 ЄВРАЗІЯ
 ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА (РОСІЯ. БІЛОРУСІЯ. ПРИДНІСТРОВ’Я)

Заява Міністерства закордонних справ щодо юрисдикційної
стадії справи Україна проти Російської Федерації

24.09.2018

В понеділок, 24 вересня відбулася зустріч Посла України у Швейцарії
Артема Рибченка із співголовами парламентської Групи дружби з Україною
Крістою Марквальдер і Мартіном Боймле.
Співрозмовники обговорили стан міжпарламентської співпраці і наголосили на
необхідності активізації зв'язків, зокрема по лінії груп дружби, які існують у парламентах
України та Швейцарії. Посол А.Рибченко запросив К.Марквальдер та М.Боймле відвідати
ближчим часом Україну і підкреслив важливість двосторонніх контактів напередодні
парламентських виборів в обох країнах. Посол України висловив вдячність швейцарським
парламентарям за постійну і послідовну підтримку України, привернув увагу до тематики
українських політичних в'язнів і звернувся із закликом щодо більш активної позиції у
цьому питанні. З швейцарської сторони підтверджено несприйняття кроків, спрямованих
на виправдання дій Росії по відношенню до України.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Швейцарії та в Князівстві Ліхтенштейн
Нідерланди сприятимуть розвитку та модернізації
медичних закладів в Україні
28.09.2018

МОЗ України підпише Меморандум про співпрацю з нідерландською
організацією Task Force Health Care, через яку медичний бізнес Нідерландів
отримає можливість інвестувати в українську медицину.
Заступник Міністра охорони здоров’я Роман Ілик та генеральний секретар
Міністерства охорони здоров’я, добробуту та спорту Нідерландів Ерік Геррітсен у рамках
міжнародного конгресу The World of Health Care обговорили прогрес української медичної
реформи, питання започаткування трансплантації в країні та долучення України до
нідерландської платформи охорони здоров’я, яка співпрацює з більше ніж 30 країнами
світу. Він повідомив, що у 2020 р. Уряд Нідерландів має намір системно вдосконалювати
модель охорони здоров’я своєї країни, і Нідерланди вивчають українську модель трансформації охорони здоров’я, яку зараз впроваджує МОЗ України. Відзначимо, можливості для
виробництва енергії з агровідходів, у тому числі за участю нідерландського бізнесу,
інвестицій та технологій - ключова тема семінару, організованого Посольством Королівства
Нідерландів в Україні, консорціумом Biobased Energy Ukraine та Біоенергетичною асоціацією України за інформаційної підтримки Державного агентства з енергоефективності ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ПІВДЕННА ЄВРОПА (ВАТИКАН. ІСПАНІЯ. ІТАЛІЯ. МАЛЬТА. ПОРТУГАЛІЯ. САН-МАРИНО)

Степан Кубів зустрівся з Міністром економіки
Португалії Мануелем Кабралом
14.09.2018

Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і
торгівлі України Степан Кубів зустрівся з Міністром економіки Португалії
Мануелем Кабралом. Про це повідомляє портал kmu.gov.ua
«Торік у грудні ми підписали Угоду про економічне співробітництво УкраїнаПортугалія, яку 6 вересня ратифікувала Верховна Рада України. Це стратегічний документ,
який поглибить можливості для співпраці між нашими країнами в багатьох напрямках. Для
цього ми також розробили План реалізації цієї Угоди до 2020 року, щоб розпочати перші
практичні кроки. Одним із пріоритетів співпраці ми бачимо сферу промисловості, особливо
авіакосмічний напрямок, а також ІТ, туризм, «зелену» енергетику та інше», - підкреслив
Степан Кубів. Степан Кубів відзначив очевидний взаємний інтерес українського та
португальського бізнесу. Під час бізнес-форуму підприємці одразу обговорили можливість
впровадження спільних проектів, зокрема у сферах аграрної та харчової промисловості,
виноробства та виноградарства, інфраструктури, транспорту та будівництва,
енергоефективності, туризму, ІТ та інновацій, охорони здоров’я. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Павло Клімкін зустрівся з Міністром закордонних справ
Італійської Республіки
27.09.2018

В рамках участі делегації України у 73-й сесії Генеральної Асамблеї
ООН Міністр Павло Клімкін провів зустріч зі своїм італійським колегою Енцо
Моаверо Міланезі. Про це повідомляє портал kmu.gov.ua
У контексті головування Італії в ОБСЄ сторони обговорили практичну підтримку
італійською стороною ініціатив України з відновлення миру в ОРДЛО. Окрему увагу було
приділено питанню продовження санкцій проти РФ. Сторони також домовилися щодо
подальших кроків з розвитку двосторонніх відносин, включаючи проведення чергового
засідання українсько-італійської спільної міжурядової комісії. Нагадаємо, Голова Комітету у
закордонних справах Ганна Гопко провела зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом
Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа. Голова Комітету Ганна Гопко під час
зустрічі, яка відбулася 4 вересня, ознайомила Надзвичайного і Повноважного Посла
Італійської Республіки в Україні із внутрішньополітичною ситуацією в Україні, а також
акцентувала увагу на необхідності активізації двосторонньої співпраці на політичному,
економічному і гуманітарному рівнях. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 СХІДНА ЄВРОПА (БОЛГАРІЯ. ПОЛЬЩА. УГОРЩИНА. РУМУНІЯ. СЛОВАЧЧИНА. МОЛДОВА. ЧЕХІЯ)

Україна та Польща налаштовані на подальше поглиблення
двостороннього співробітництва
26.09.2018

На полях ГА ООН Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
поінформував свого польського колегу Яцека Чапутовича про бачення
української сторони сучасного стану українсько-польських відносин.
Обидві держави мають подібні позиції з переважної більшості питань міжнародного
порядку денного та тісно співпрацюють в рамках міжнародних організацій, зокрема в ООН.
Сторони обговорили можливі взаємні кроки та ініціативи з поглиблення двосторонніх
відносин, в тому числі в сфері діалогу щодо спільної історії. Очільники зовнішньополітичних відомств обох держав погодились також щодо важливості продовження підтримання
активних двосторонніх контактів з метою подальшої розбудови взаємовигідного
співробітництва. Нагадаємо, 4-6 вересня цього року відбувся робочий візит Першого віцепрем’єр-міністра України Степана Івановича Кубіва до Республіки Польща. Делегація
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на чолі з С.І.Кубівим взяла участь у
XXVIIІ Економічному форумі в м.Криниця-Здруй. Урочисте відкриття форуму розпочалося
інавгураційною пленарною сесією під назвою «Між економікою та політикою. Європа в
пошуках рецептів соціального та економічного зростання» …
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
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Російська Федерація 12 вересня 2018 року передала на розгляд МС
ООН свої попередні зауваження, які стосуються відсутності в Суду
юрисдикції для розгляду справи.
Нагадаємо, що 16 січня 2017 року Україна розпочала справу в Міжнародному Суді
ООН проти Російської Федерації у зв’язку з її численними та систематичними порушеннями
Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції
про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. 12 червня цього року нами подано
Меморандум України, який описує і доводить всі порушення конвенцій з боку Російської
Федерації. Російська Федерація скористалася своїм правом, наданим Статутом ООН та
Регламентом МС ООН, та передала на розгляд Суду свої попередні зауваження. Водночас у
Міністерстві закордонних справ переконані, що Суд відхилить ці зауваження та прийме
рішення щодо наявності юрисдикції розглядати справу України. Згідно з наказом Суду,
Україна має подати на розгляд МС ООН свою письмову позицію щодо попередніх зауважень
Російської Федерації у строк до 14 січня 2019 року. Після чого Суд проведе усні слухання з
цього приводу та винесе своє рішення.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 АЗІЯ
 ПІВДЕННА АЗІЯ (ІНДІЯ. БАНГЛАДЕШ. НЕПАЛ. БУТАН. МАЛЬДІВИ. ШРІ-ЛАНКА)

Сотрудничество Украины и Шри-Ланки
значительно активизировалось
27.09.2018

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что
сотрудничество Украины и Шри-Ланки значительно активизировалось за
последние годы. Об этом сообщает пресс-служба ВР.
Так, спикер Рады встретился в четверг с делегацией депутатской группы дружбы с
Украиной парламента Шри-Ланки во главе главой депутатской группы дружбы с Украиной,
заместителем представителя правительства в парламенте Ашу Марасинге. "Глава
украинского парламента подчеркнул в начале встречи, что сотрудничество между обеими
странами значительно активизировалось за последние годы. Он также напомнил, что во
время недавней встречи со спикером шри-ланкийского парламента была достигнута
договоренность о создании группы дружбы между парламентами двух стран", - говорится в
сообщении. Спикер ВР положительно отметил пребывание группы дружбы на Шри-Ланке
этим летом, знакомство с нефтеперерабатывающими заводами и процессами газодобычи в
этой стране. "Убежден, у нас есть перспективы сотрудничества как в энергетической, так и
промышленной сферах... Рассчитываем, что позиция Шри-Ланки будет более жесткой по
поддержке Украины", - сказал глава украинского парламента. Напомним, в марте
анонсировалось, что Украина и Шри-Ланка подпишут соглашение о содействии и взаимной
защите инвестиций. В мае прошлого года Парубий заявлял о положительных тенденциях
сотрудничества Украины со Шри-Ланкой.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
 ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ (В’ЄТНАМ. ІНДОНЕЗІЯ. ЛАОС. МАКАО. МАЛАЙЗІЯ. М'ЯНМА. СІНГАПУР. ТАЇЛАНД. ФІЛІППІНИ)

Павло Клімкін зустрівся з Віце-Прем’єр-міністром
Соціалістичної Республіки В’єтнаму
27.09.2018

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся із ВіцеПрем’єр-міністром, Міністром закордонних справ Соціалістичної Республіки
В’єтнам Фам Бінь Мінем.
Український Міністр висловив співчуття у зв’язку зі смертю Президента В’єтнаму
Чан Дай Куанга 21 вересня 2018 р. Сторони обговорили взаємодію в рамках міжнародних
організацій, а також шляхи посилення двостороннього співробітництва у сферах, які
становлять обопільний інтерес. Відзначимо, з 27 по 30 серпня 2018 року в СРВ перебувала з
робочим візитом Заступник міністра аграрної політики та продовольства України
О.В.Трофімцева. В ході візиту відбулися зустрічі та переговори в ТПП СРВ, Міністерстві
сільського господарства СРВ, Міністерстві промисловості та торгівлі СРВ, під час яких були
обговорені питання співпраці між Україною та СРВ у сфері сільського господарства.
Нагадаємо, 25-26 квітня в м. Хошимін з робочим візитом перебував заступник міністра
інфраструктури України В.М.Довгань. Відбулися переговори з керівництвом Народного
Комітету м. Хошимін та спільного українсько-в'єтнамського підприємства порт "Лотос".
Сторони обговорили питання розвитку двостороннього співробітнитцтва та залучення
українських підприємтсв до розбудови міської інфраструктури м.Хошимін.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ПІВНІЧНА АЗІЯ [Регіон Тихого Океану] (МОНГОЛІЯ. КИТАЙ. ПІВНІЧНА КОРЕЯ (КНДР). ПІВДЕННА КОРЕЯ. ЯПОНІЯ

Посол України зустрічається з
керівництвом МЗС КНР
16.09.2018

Посол України в КНР Олег Дьомін 14 вересня 2018 року провів зустріч
у МЗС КНР з Помічником (Заступником) Міністра закордонних справ КНР
Чжан Ханьхуеєм. Про це повідомляє МЗС України.
Під час зустрічі було обговорено поточні питання українсько-китайських відносин
на сучасному етапі, пов’язані, зокрема, з підготовкою до участі України у Шанхайському
міжнародному ярмарку імпортних товарів 2018 та двостороннім співробітництвом у
міжнародних організаціях тощо. Сторони обмінялися оцінками та висловили обопільне
задоволення щодо нинішнього стану та перспектив подальшого поглиблення
стратегічного партнерства та всебічної співпраці України й КНР. Відзначимо, завершився
Національний відбір продуктів і послуг, які Україна представить на Національному стенді
під час міжнародної виставки China International Import Expo 2018 у листопаді цього року.
Це перша міжнародна імпортна виставка глобального масштабу в КНР, в якій візьмуть
участь офіційні делегації, покупці та інвестори з понад 65 країн-учасниць. Поряд із
презентаціями державних органів і галузей продукти і послуги відібраних компаній
сформують вагому частину експозиції України в Китаї. «Китай входить до трійки найбільш
перспективних ринків для українського експорту. Уже зараз товарообіг з КНР складає
майже $8 млрд, але потенціал торгівлі набагато більший $10 млрд на найближчі 5 років.
Щоб досягти такого показника, маємо докладати спільних зусиль та використовувати
максимум можливостей. Торгові місії, урядовий та бізнес-діалог та, безумовно, участь у
потужних міжнародних виставках. Наша мета - збільшення експорту наукомісткої,
інноваційної української продукції на ринок Піднебесної», - підкреслив Перший віцепрем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів. …

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

Читати повністю >>>

Читайте також: У МЕРТ розповіли про хід
реалізації Україною проекту Шовковий шлях >>>
За матеріалами Посольства України в КНР та в Монголії

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

 БЛИЗЬКИЙ СХІД

 АФРИКА

Посол України взяв участь у церемонії відкриття виставки
’’Abuja International Trade Fair’’
27.09.2018

В Курдистані розпочав роботу
візовий центр України
09.09.2018

В м.Ербіль 2 вересня 2018 р. розпочав роботу візовий центр України,
функціонування якого забезпечуватиметься компанією "VF Worldwide
Holding Ltd". Про це повідомляє mfa.gov.ua
Візовий центр прийматиме та передаватиме на розгляд Посольства України в
Республіці Ірак клопотання про оформлення віз для в’їзду в Україну іноземців та осіб без
громадянства, що проживають в Курдському регіоні. У цьому зв’язку консульський відділ
посольства України в Багдаді припиняє прийняття візових клопотань від громадян
Курдистану. 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). Візовим центром забезпечуватиметься лише технічний
супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, рішення про оформлення чи
відмову в оформленні віз прийматимуться консулом Посольства України в Республіці Ірак.
Контактна інформація візового центру >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
 ЛЕВАНТ [Регіон Середземного Моря] (ІЗРАЇЛЬ. ПАЛЕСТИНА. ЙОРДАНІЯ. ЛІВАН. СИРІЯ. ТУРЕЧЧИНА)

Израиль заинтересован в сотрудничестве с Украиной
в сфере сельского хозяйства
21.09.2018

Израиль заинтересован в активизации сотрудничества с Украиной в
сфере сельского хозяйства, в частности это касается инвестиционного
развития и внедрения новых технологий.
"Мы видим перспективы сотрудничества с Украиной. Мы готовы полностью со своей
стороны работать, мы сейчас строим инфраструктуру для совместной работы и
приглашаем вас ее строить вместе с нами", - сказал заявил глава наблюдательного совета
Торгово-промышленной палаты Израиль-Украина Евгений Шульгин во время подписания
меморандума о сотрудничестве с организацией "Украинская аграрная конфедерация". Он
добавил, что в рамках сотрудничества речь идет об инновационном и инвестиционном
развитии и развитии Украины на мировых рынках. Кроме того, Израиль готов делиться
опытом и способствовать внедрению новых агротехнологий в сфере сельского хозяйства в
Украине. Как сообщалось, Украина и Израиль 28 марта завершили переговоры о создании
зоны свободной торговли. Также стороны утвердили план дальнейшего подписания
соглашения, включающий юридическую выверку текста соглашения и его подачу
соответствующим органам обеих стран. Украинский экспорт в Израиль в 2017 году
составил 604,6 миллиона долларов, импорт израильской продукции в Украину - 167,9
миллиона долларов. Отметим, появился текст постановления о переносе посольства
Украины в Израиля из Тель-Авива в Иерусалим.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net
Президент України зустрівся з Президентом
Турецької Республіки
27.09.2018

У рамках участі у роботі ГА ООН Президент України Петро
Порошенко провів зустріч з Президентом Турецької Республіки Реджепом
Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє president.gov.ua
Обговорено широке коло питань двостороннього порядку денного, зокрема стан та
перспективи співпраці двох країн у торговельно-економічній, інвестиційній, медичній
сферах, а також взаємодії у рамках ООН. Президенти підтвердили обопільну зацікавленість
у подальшій розбудові стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною, у тому
числі шляхом посилення політичного діалогу на найвищому рівні. У цьому зв’язку було
досягнуто низку практичних домовленостей в контексті проведення чергового засідання
українсько-турецької Стратегічної ради високого рівня, а також тристоронньої зустрічі у
форматі Україна–Туреччина–Азербайджан. Наголошувалося на важливості завершення
підготовки до укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. З боку
Турецької Республіки отримано чіткий сигнал щодо незмінності позиції на підтримку
територіальної цілісності України та невизнання російської окупації території АР Крим, а
також налаштованості на подальше відстоювання прав кримськотатарського народу.
Відзначимо, Українсько-турецьке інвестиційне співробітництво є одним з пріоритетних
напрямків подальшої двосторонньої співпраці між нашими країнами. Cтаном на 1 липня
2018 року Туреччина інвестувала в економіку України 329 млн доларів. Нагадаємо, експорт
товарів та послуг до Туреччини зріс за сім місяців поточного року на 9,6% порівняно із
відповідним періодом минулого року. “За підсумками 2017 року експорт товарів і послуг з
України до Туреччини зріс на 20,9% і склав 2,7 млрд доларів. Зростання успішно
продовжується і у 2018, так за 7 місяців експорт товарів уже склав 1,6 млрд доларів, що на
9,6% більше за торішній показник”, — йдеться у повідомленні Мінекономрозвитку.
Зауважимо, переговори щодо ЗВТ з Туреччиною перебувають на завершальній стадії.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Посол України в Лівані провів ділову зустріч з Президентом
міжнародної асоціації ділових людей Лівану

Посол України в Нігерії Валерій Александрук взяв участь у церемонії
відкриття міжнародної виставки ’’2018 Abuja International Trade Fair’’. Про
це повідомляє МЗС України.
На полях заходу Посол провів зустрічі з Міністром Федеральної столичної території
М.М.Белло, президентом Національної Асоціації палат торгівлі, промисловості, шахт і
сільського господарства І.А.Лосан, президентом ТПП Абуджі П.А.Кайоде та іншими
провідними бізнесменами Нігерії. У ході зустрічей обговорювалися питання розширення
двостороннього торговельно-економічного співробітництва, а також налагодження прямих
контактів між бізнесовими колами України і Нігерії. Нагадаємо, 19 вересня 2018 р. Посол
України в Нігерії Валерій Александрук провів зустріч з делегацією Асоціації торговопромислових палат південного регіону Нігерії. У ході зустрічі обговорювалися питання
розширення двостороннього торговельно-економічного співробітництва, а також
налагодження прямих контактів між бізнесовими колами України і Нігерії.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України у Федеративній Республіці Нігерія
Візит Голови Конституційного Суду України
С.В.Шевчука до Марокко
28.09.2018

Голова Конституційного Суду України С.В.Шевчук і суддя
Конституційного суду, голова постійної комісії з міжнародних зв'язків
Н.Шаптала взяли участь у Міжнародній конференції в Марокко.
За повідомленням МЗС України, конференція «Доступ до конституційної юстиції:
нові виклики контролю конституційності апостеріорі», була організована Конституційним
Судом Королівства Марокко і відбулася в Марракеші 26-28 вересня 2018 р. Голова
Конституційного Суду встановив контакти з головою Конституційного Суду Марокко
С.Іграї та виступив на пленарній сесії конференції. Відзначимо, в січні-травні 2018 р.
товарообіг між країнами збільшився на 52,8% і сягнув 192,8 млн. доларів. Експорт товарів
зріс на 54,7% до 173,6 млн. дол., зокрема, експортовано у 1,8 раза більше зернових (122,8
млн. дол.), у 2,5 раза більше молочних продуктів (17,7 млн. дол.), у 3,2 раза більше чорних
металів (7,8 млн. дол.). Експорт меблів сягнув 1,4 млн. дол. На 20,2% знизився експорт
макухи і жому (19,7 млн. дол.). Імпорт за цей період зріс на 37,7% і становив 19,2 млн. дол. за
рахунок автомобілів (8,3 млн. дол.), одягу і взуття (4,6 млн. дол.), сардин (2,9 млн. дол.),
кабелів і дротів (1,5 млн. дол.).
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Марокко

 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Посол України в Аргентині провів робочу нараду
з почесними консулами України
18.09.2018

Посол України в Аргентині Юрій Дюдін провів нараду з Почесними
консулами України в аргентинських провінціях Буенос-Айрес та Місьйонес,
а також в Республіці Парагвай та Східній Республіці Уругвай.
Під час наради, в якій взяли участь також усі дипломатичні співробітники
Посольства, було обговорено широкий спектр питань роботи позаштатних консульських
установ України, зокрема у сприянні просуванню політичних та економічних інтересів
нашої держави у відповідних консульських округах, протидії російській інформаційній
агресії, підтримці організацій української громади у проведенні заходів культурногуманітарного характеру, в тому числі пов’язаних із відзначенням цього року 85-х роковин
Голодомору 1932-1933 років в Україні. Посол Ю.Дюдін ознайомив Почесних консулів
України з підсумками ХІІІ наради керівників закордонних дипломатичних установ України,
що відбулася у Києві наприкінці серпня ц.р., та озвучив відповідні завдання, поставлені
керівництвом Української держави та Уряду під час вказаної наради. На завершення заходу
співробітники дипустанови та позаштатні консули України приєдналися до всесвітньої
акції з вимогою звільнення О.Сенцова та усіх політичних бранців Кремля.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Аргентинській Республіці
Зустріч Посла України з Міністром
закордонних справ Белізу
19.09.2018

У ході візиту до Белізу Посол України в Белізі з резиденцією в
Мексиці Руслан Спірін провів зустріч з Міністром закордонних справ Белізу
Уілфредом Елрінгтоном. Про це повідомляє МЗС України.
Під час зустрічі було обговорено перспективи розвитку двосторонніх відносин,
активізацію політичного діалогу та торговельно-економічного співробітництва, а також
посилення взаємодії двох країн в рамках міжнародних організацій. Міністера було
поінформовано щодо актуальної ситуації в Україні, реформ, що проводяться Урядом країни
в умовах протистояння триваючій російській агресії. Співрозмовнику була висловлена
вдячність за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиканських Сполучених Штатах
Уругвай став черговою країною, куди українці
зможуть подорожувати без віз

28.09.2018

Посол України в Лівані Ігор Осташ 27 вересня провів ділову зустріч з
президентом міжнародної асоціації ділових людей Лівану Р.Джрейсаті. Про
це повідомляє МЗС України.
На зустрічі обговорено перспективи розвитку українсько-ліванських економічних
відносин та торговельного потенціалу двох країн. Досягнуто домовленостей щодо
впровадження заходів з налагодження більш тісних зв’язків між діловими колами України
та Лівану, у тому числі використовуючи нагоду проведення української бізнес-місії в Лівані
(30 жовтня – 02 листопада 2018р.). Відзначимо, 26 вересня Посольством України було
проведено урочисте прийняття з нагоди Дня Незалежності України. У заході взяли участь
від Президента Лівану - Міністр з питань боротьби з корупцією Н. Туені, від Голови
Парламенту - керівник міжпарламентської групи дружби Ліван-Україна М.Мусса, від Голови
Уряду - депутат Парламенту Н.Наджем, депутати Парламенту А. Баззі, А. Трабульсі, А.Білал,
Т.Мерхебі, Директор Протоколу МЗС Н.Асакер, Посол Лівану в Україні А. Дагер,
представники міністерств і відомств, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій,
духовенства, вчені й діячі культури Лівану, представники української громади, клубу
ліванських випускників внз України, преси й ділових кіл. Нагадаємо, 19 вересня Посол
України в Лівані Ігор Осташ провів ділову зустріч з депутатами Національної Асамблеї
Ліванської Республіки Алі Баззі, Аднаном Трабульсі та Аміном Шеррі.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Ліванській Республіці
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27.09.2018

Міністр закордонних справ України підписав з уругвайським колегою
Родольфо Нін Новоа Угоду між Кабміном України та Урядом Східної
Республіки Уругвай про взаємне скасування візових вимог.
Коли Угода набере чинності, Уругвай стане ще однією країною Південної Америки,
куди власники українських біометричних паспортів зможуть подорожувати без віз. У ході
зустрічі двох міністрів були також обговорені питання розвитку двостороннього
політичного діалогу та поглиблення співпраці у торговельно-економічній сфері. Павло
Клімкін запросив уругвайського колегу відвідати Україну з робочим візитом.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

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

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

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

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

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ. АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА. ІНШІ)

PUBLIC AFFAIRS & GOVERNMENT RELATIONS
 ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ & ІНТЕРВ’Ю

Президент провів зустріч з представниками
американського бізнесу
Кондоліза Райс: щоб вижити, Україна має
наслідувати приклад Німеччини

26.09.2018

Президент Петро Порошенко під час робочого візиту до Сполучених
Штатів Америки зустрівся з представниками американських ділових кіл,
які вже представлені в Україні, або зацікавлені в розвитку бізнесу в нашій країні.
У зустрічі, яка відбулася в Нью-Йорку, взяли участь представники відомих
американських та глобальних компаній. Зокрема, до спілкування з Президентом
долучилися керівники таких компаній як Holtec, AT&T, IBM Corporation, Boeing International,
XCoal Energy & Resources, Motorola Solutions, GE Transportation, AM General, Bunge Ltd, Cargill,
Inc., Coca-cola, Pepsico, Citibank, Greenbrier а також представники Американсько-Української
ділової ради. Під час зустрічі Глава держави детально представив макроекономічну
ситуацію та стратегію економічного розвитку України на шляху європейської та
євроатлантичної інтеграції та проінформував про зміни, які відбулись в нашій країні з
моменту його останньої зустрічі з представниками американського бізнесу в 2017 році.
«Сьогодні в Україні вже можна побачити результати реформ, про які каже сам бізнес суттєво покращився інвестиційний клімат, зростає кількість прямих іноземних інвестицій,
в цілому макроекономічна ситуація в нашій країні має чіткі ознаки стабільності», - сказав
Петро Порошенко. Президент також зазначив, що зменшення співвідношення зовнішнього
боргу держави до національного валового продукту в останні роки є дуже знаковим і
демонструє відповідальну політику влади та стабільне економічне зростання України. В
ході більш ніж двогодинної розмови були обговорені питання бізнес-клімату, дерегуляції,
податкової політики та досягнення останнього року в частині реформ законодавчої сфери.
Також були представлені окремі бізнес-проекти, які планують реалізувати в Україні
найближчим часом. Представники американського бізнесу відзначили лідерство Петра
Порошенка у впровадженні реформ на шляху до успішної країни та подякували Главі
держави за «ті значні позитивні зміни, яких досягла українська влада по відношенню до
бізнесу, зокрема в частині впровадження ефективної антикорупційної політики, створення
сприятливого інвестиційного клімату та успішного поступу в дерегуляції». Учасники
зустрічі відзначали, що покращення бізнес клімату дозволило не лише великим, а й малим
та середнім міжнародним компаніям почувати себе комфортно та вести успішний бізнес в
Україні. Також було наголошено на готовності американських компаній збільшувати
інвестиції в Україну як результат відчутних реформ протягом останніх років. Окрему увагу
було приділено питанням приватизації та подальшого залучення іноземних інвестицій в
економіку України. Зокрема, представники однієї з аграрних компаній відзначили, що
Україна сьогодні - найцікавіший і найконкурентніший ринок у Європі.
Читати повністю >>>

19.09.2018

Чому Україні треба наслідувати приклад післявоєнної
Німеччини та як максимально ефективно використовувати
співробітництво з НАТО для розбудови української армії? Про це
К. РАЙС
розповідає екс-держсекретар США Кондоліза Райс.
Вона - одна з найвідоміших американських політичних діячів. Політична кар'єра
Кондолізи Райс почалася за адміністрації Джорджа Буша-старшого (1989-1993 роки), коли у
часи розпаду СРСР та комуністичного табору вона була помічником президента США з
національної безпеки та відповідала за СРСР та Східну Європу у Раді національної безпеки.
У 2001-2005 роках - в буремні часи терористичних атак Аль-Кайди, війн в Афганістані та
Іраку - Кондоліза Райс обіймала посаду радника з національної безпеки президента США
Джорджа Буша-молодшого, а у 2005-2009 рр. була держсекретарем США - другою жінкою,
яка обіймала цю посаду. Двічі журнал Forbes визнавав її найвпливовішою жінкою світу.
Окрім того, Кондоліза Райс ще у 80-ті роки зробила блискучу наукову кар'єру: у 26 років
стала доктором наук, працювала доцентом політології в Стенфордському університеті. З
2010 р. вона обіймає посаду професора з глобального бізнесу та економіки у Стенфордській
вищій школі бізнесу. Днями Кондоліза Райс взяла участь в 15-й зустрічі Ялтинської
Європейської стратегії, яку організував Фонд Віктора Пінчука. У фокусі уваги на
конференції опинилися, зокрема, питання кібератак та інформаційних воєн, у проведенні
яких звинувачують Росію. "Є такі слабкі місця в авторитарних режимах, по яких можна бити
правдою", - заявила Кондоліза Райс під час виступу. Вона нагадала про роботу західних ЗМІ
щодо донесення інформації радянському населенню про жертв війни в Афганістані і
закликала використовувати цей досвід у випадку з жертвами серед росіян на війні у східній
Україні. В інтерв'ю BBC News Україна Кондоліза Райс розповіла, як Україні вижити в регіоні,
де російське керівництво постійно створює нові загрози, як просунутися на шляху до НАТО
та запобігти втручанню у вибори. …
Читати інтерв'ю повністю >>>
© Георгій Ерман BBC News Україна
За матеріалами bbc.com
 ПРОГРАМИ & ПРОЕКТНІ ІНІЦІАТИВИ.

Читайте також: А.Парубій зустрівся зі Спеціальним
представником Держдепартаменту США >>>

Сильна демократія має стати зброєю для України,
– глава Інституту IRI

За матеріалами president.gov.ua
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 БРИТАНСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ (КАНАДА. АВСТРАЛІЯ. НОВА ЗЕЛАНДІЯ. ПАПУА НОВА ГВІНЕЯ. СОЛОМОНОВІ

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

Парламентська осінь у Канаді:
український прогноз
20.09.2018

З огляду на наближення федеральних виборів, що пройдуть у Канаді
в жовтні 2019 року, нинішня сесія обіцяє бути більш популістською і, як
наслідок, менш ефективною, ніж попередні в чинному скликанні.
Далася взнаки, зокрема, непередбачувана і часом майже ворожа по відношенню до
канадської політики поведінка США, які були й залишаються головним партнером Канади.
Тому не виключено, що протягом найближчих місяців канадські народні обранці
зосередяться, головним чином, на пошуку шляхів зменшення залежності від мінливого
Вашингтона. Але можна припускати також, що у тривалих парламентських дискусіях
канадських парламентарів знайдеться місце й для України, і навіть окреслити домінуючі
політичні тренди з «українського» питання. Вже більше трьох років Канада надає Україні
цінну військову підтримку у вигляді тренувальної місії “UNIFIER”. В рамках цієї місії
близько 200 канадських військовослужбовців передають Збройним Силам України
«західну» філософію сучасного бою та відповідні підходи до тактики військових дій. За цей
час канадські інструктори провели заняття із майже 8 тисячами українських
військовослужбовців. Окрім суттєвого внеску в підвищення обороноздатності України,
UNIFIER також надсилає ворогам України чіткий сигнал щодо підтримки нашої держави у її
боротьбі з російською агресією як із боку Канади, так і ширшою міжнародною спільнотою.
Варто нагадати, що Канада вже має певну історію санкційної політики щодо Російської
Федерації. Ухвалений Канадським парламентом минулого року так званий “Акт
Магнітського” отримав одностайну підтримку канадських депутатів, хоча одразу став
джерелом суперечок. Сперечалися парламентарі не довкола умов санаційного тиску або
термінів його застосування, адже перші санкції проти Росії були запроваджені Канадою
наступного ж місяця після ухвалення цього закону, за яким близько 30 росіян поплатилися
за справу Сергія Магнітського, справу, нагадаємо, 9-річної давнини. Розмови про скасування
Канадою візових вимог для короткострокових подорожей громадян України точаться вже
кілька років. Хоча офіційні посадові особи – як в Україні, так і в Канаді – не втомлюються
регулярно спростовувати чутки щодо цього, безвізовий режим між нашими країнами
залишається досить популярною темою для обговорення. Посол України в Канаді
нещодавно знову звернув увагу, що кількість відмов українцям у канадських візах
неприпустимо висока й “не відповідає дружбі та партнерству”. ...
Читати повністю >>>

© Максим Наливайко, Оттава.

Читайте також: Товарообіг між Україною і
Канадою за 5 міс. виріс на 37% >>>

За матеріалами ukrinform.ua
----------------- ® -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

Сильна демократія має стати зброєю для України, яка переживає
непростий етап становлення й розвитку. Про це сказав глава Міжнародного
республіканського інституту (IRI) Деніел Твайнінг.
Заснований у 1983 році Міжнародний республіканський інститут є неприбутковою
неурядовою організацією, яка пропагує цінності демократії, розвитку громадянського
суспільства та захисту прав людини. Протягом останніх 25 років Наглядову раду Інституту
очолював сенатор Джон Маккейн. І зараз Інститут активно співпрацює з представниками
Конгресу і Сенату США – в тому числі в питаннях підтримки демократичного розвитку
України та реформ, що проводить український Уряд. «Для нас це велика честь бути сьогодні
в Києві і засвідчити 100-відсоткову підтримку вашої держави, - зазначив Деніел Твайнінг. –
Довгий час Наглядову раду Інституту очолював сенатор Джон Маккейн. І зараз ми
продовжуємо його місію щодо України». «Ви виконуєте важливу місію в Україні, - зазначив
зі свого боку Прем’єр-міністр України. – І наші відносини з США, особливо в цей історичний
період, цінні для нас». Керівник Міжнародного республіканського інституту наголосив, що
в умовах конкурентного світу питання розвитку – економічного й політичного – набувають
особливого значення. «США підтримує вас, ваші реформи і ваші дії», - додав Деніел Твайнінг
і зазначив, що однією з найважливіших урядових реформ вважає реформу децентралізації.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Андрій Парубій обговорив напрямки подальшої співпраці
з делегацією Атлантичної ради
14.09.2018

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій обговорив напрямки
подальшої співпраці з делегацією Атлантичної ради на чолі з віцепрезидентом Деймоном Уілсоном.
Андрій Парубій під час зустрічі заявив про зацікавленість Українського Парламенту
у продовженні співпраці із залучення експертного потенціалу Атлантичної Ради з метою
сприяння розвитку українсько-американського співробітництва і в реалізації проектів на
підтримку реформ, гуманітарних, освітніх та економічних ініціатив в Україні. Голова
Парламенту наголосив, що «США є ключовим стратегічним партнером нашої держави, а
наші відносини динамічно розвиваються і охоплюють широкий перелік сфер взаємодії». Він
зауважив, що це стосується, насамперед, викликів, пов’язаних з агресією Росії проти
української держави та намаганнями Росії протиставити себе всьому демократичному
світу. Андрій Парубій висловив думку, що «авторитет, інтелектуальні можливості, а також
дискусійний майданчик Атлантичної Ради могли б бути дуже корисними в просуванні
пріоритетних питань двосторонніх відносин і поширенні об’єктивної інформації щодо
російської агресії та розвитку української держави». Голова Верховної Ради наголосив, що
Україна є послідовною в своїх діях, спрямованих на утвердження демократичних інституцій
та верховенства права, боротьбу з корупцією, модернізацію економіки та інфраструктури.
Своєю чергою, пан Деймон Уілсон заявив, що Атлантична Рада «готова до співпраці з
Україною, і ми розуміємо, що битва, яка розгортається за Україну – це не просто битва за
Україну, а битва за долю всього вільного світу».
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.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
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ФОКУС

Spiegel: Україна втрачає мільярди
через податкові схеми
23.09.2018

Україна щороку втрачає до €750 млн. податків через сумнівні схеми з
уникнення їхньої сплати. Такий результат дослідження фракції Лівих та
скандинавських Зелених у Європарламенті.
"Результати дослідження свідчать, що в минулі три роки (від 2015 до 2017) експорт
залізної руди з України був як мінімум на 20 відсотків недооцінений", - йдеться в
дослідженні, котре буде оприлюднене в понеділок, 24 вересня, пише Spiegel Online. Не лише
залізна руда, а й сталь та продукти сільського господарства потрапляють під схеми, пишуть
дослідники. Експерти екстраполюють дані гірничої промисловості на інші галузі і роблять
висновок, що приховування прибутків за кордоном коштує Україні приблизно три мільярда
євро. Таким чином недонадходження податків до бюджету України щороку сягає 750
мільйонів євро. Згідно з дослідженням, найпоширенішим методом ухиляння від сплати
податків є встановлення так званої трансфертної ціни. Компанії з країни з більш високими
податками, наприклад України, продають свою продукцію до відділів тієї ж самої компанії,
однак в країнах з нижчими податками за ціною нижчою за ринкову. Таким чином, компанія
надає меншу суму прибутку до оподаткування в Україні. Автори дослідження вважають
результати дослідження особливо значимими у зв'язку з тим, що ЄС від 2014 року надав
Україні фінансову допомогу на 11 мільярдів євро. Це є великою грошовою допомогою
країні, чий річний економічний оборот складає 92 мільярди євро, вважають дослідники.
Нагадаємо, в серпні журналісти німецької Suddeutsche Zeitung писали про те, що від корупції
на українській митниці держава втрачає до 4,8 мільярда доларів США на рік. Видання
дійшло висновку, що втрати від корупції на українській митниці "становлять набагато
більше десятої частини надходжень до державного бюджету та удвічі перевищують суму
кредитів, які Україна має намір взяти в МВФ, ЄС та Світового Банку в 2018 році".
Читати повністю >>>
© Світлана Кореновська
За матеріалами dw.com
МАКРОЕКОНОМІКА
 ВВП. ВНП

Валовый внешний долг Украины в I пол.-2018
сократился на 1,47%
Валовый внешний долг Украины по состоянию на начало июля 2018
года составлял $113,751 млрд, что на 1,47%, или на $1,7 млрд меньше, чем
на начало года, сообщается на сайте НБУ.
Долг госуправления за І полугодие сократился на 1,98% - до $38,118 млрд, НБУ - на
6,1%, до $6,984 млрд, депозитных корпораций - на 5,27%, до $5,9 млрд, других секторов – на
0,57%, до $53,042 млрд. Возрос только объем обязательств по прямым инвестициям - на
1,62%, до $9,707 млрд. Обязательства НБУ и почти весь правительственный долг представлены долгосрочными заимствованиями. Львиная доля валового внешнего долга представлена в долларах США – 72%. Еще 12,9% составляют обязательства в евро, 11,2% - в SDR
(специальные права заимствований). Нацбанк также уточняет, что чистые валовые
внешние активы к концу июня 2018 года возросли до $7,968 млрд с $5,032 млрд на конец
апреля и $4,111 млрд на конец 2017 года. Как сообщалось, Госдолг Украины за 2017 года
вырос на 11,1% - до 1833,7 млрд грн, или $65,3 млрд, в том числе внешний – до $38,5 млрд,
однако по отношению к ВВП он снизился с 69,2% до 61,5%, а с учетом гарантированного
государством долга – с 80,9% ВВП до 71,8% ВВП. На конец первого полугодия 2018 года
государственный долг составлял 1,732 трлн грн, или $66,14 млрд, в том числе внешний –
$37,52 млрд, а совокупный - 1,998 трлн грн, или $76,29 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Объем материально-технической помощи
Украине вырос на $0,4 млрд
19.09.2018

Украина за 6 мес. т. г. привлекла на $0,4 млрд больше международной
технической помощи по сравнению в первым полугодием 2017 г. - $3,5 млрд
на 467 проектов без учета Чернобыльского фонда "Укрытие".
Как указывается на сайте МЭРТ, США остаются самым крупным донором Украины по
проектам международной технической помощи в І полугодии 2018 г., профинансировав 102
проекта на $1,7 млрд. "Более всего увеличилось количество проектов ЕС (на 38), а также в
ряде стран: ФРГ, Норвегии, Нидерландах. Количество проектов США сократилось на один,
однако их стоимость по сметам увеличилась на $160 млн", – указывает МЭРТ в материалах
по результатам мониторинга проектов. Как уточняет министерство, крупнейшими
донорами международной технической помощи по итогам первого полугодия текущего
года также стали ЕБРР - $718,239 млн (38 проектов), ЕС - на $382,829 млн (176), Германия $342,3 (31), Канада - $142,2 (16). В секторальном разрезе наибольшее финансирование
получила сфера национальной безопасности - 31% от общего объема финансирования,
ядерной безопасности - 23%, управление и гражданское общество - 12%.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
Мінфін: держборг в доларах скорочується
третій місяць поспіль

Госстат улучшил показатель роста ВВП Украины
во II кв.-2018г до 3,8%
18.09.2018

Рост ВВП в апреле-июне т.г. составил 3,8% к аналогичному периоду
2017 г. тогда как, согласно предварительной оперативной оценке Госстата,
обнародованной в середине августа, этот показатель составлял 3,6%.
По отношению к предыдущему кварталу экономика страны во ІІ квартале т.г. (с
учетом сезонного фактора) добавила 1%. Согласно данным Госстата, номинальный ВВП за
второй квартал 2018 года составил 807,3 млрд грн, изменение дефлятора - 17%. Во втором
квартале 2017 года эти показатели были равны 664,76 млрд грн и 20,9% соответственно.
ВВП на душу населения, по оценкам статведомства, в апреле-июне этого года вырос до
19,074 тыс. грн, в реальном выражении – на 4,3% к апрелю-июню прошлого года. В
соответствии с публикацией, доля конечных потребительских расходов выросла до 91,5% с
90% год назад, тогда как валовых накоплений сократилась до 14,6% с 15,3%, а негативный
вклад сальдо экспорта и импорта товаров и услуг увеличился до 6,1% с 5,3%. Нацбанк
Украины в июле оценивал рост ВВП во втором квартале в 3,2%. Центробанк прогнозирует
ускорение роста экономики страны в этом году до 3,4% с 2,5% в прошлом. В то же время
НБУ ожидает замедление роста в 2019 году до 2,5% с последующим ускорением до 2,9% в
2020 году. Всемирный банк (ВБ) оставил без изменения прогноз роста экономики Украины
в 2018-2019 гг. на уровне 3,5% и 4% соответственно. В то же время ВБ предупредил, что
прогноз на 2018 год предусматривает реализацию Украиной отложенных реформ. Если они
не будут имплементированы, экономический рост может замедлиться почти до 2%. …
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Експерти очікують у 2019 році зростання
ВВП на рівні 3%

24.09.2018

Сукупний державний і гарантований державою борг України в серпні
2018 р. скоротився на 1,14%, або на 0,86 мільярда доларів - до 74,85 мільярда
доларів. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.
У той же час, через зниження курсу гривні до долара, в національній валюті
держборг зріс на 4,49%, або на 91 млрд грн - до 2,117 трлн грн. З початку року сукупний
державний і гарантований державою борг в доларовому вираженні скоротився на 1,91%,
або на 1,46 млрд доларів, в гривні - на 1,17%, або на 25,01 млрд грн. Згідно з даними
Мінфіну, основна сума держборгу номінована в доларах США - 43,5%, 30,24% - в гривні,
16,32% - в спеціальних правах запозичення (спеціальна валюта МВФ - ред), 8,78% - у євро.
Менше 1% держборгу номіновано в канадських доларах і ієнах. Офіційний курс гривні, за
яким Мінфін розраховує борг, в серпні знизився до 28,28 грн за долар з 26,76 грн за долар в
липні, або на 5,7%, тоді як до кінця 2017 року він становив 28,07 грн за долар. Нагадаємо,
сукупний державний і гарантований державою борг за липень 2018 року скоротився на
0,76% або на 590 мільйонів доларів - до 75,71 мільярда доларів. Основна сума держборгу
була номінована в доларах США - 42,02%, ще 31,47% - в гривні, 16,86% - в спеціальних
правах запозичення, 8,49% - у євро. Менше 1% держборгу номіновано в канадських доларах
та ієнах. Офіційний курс гривні, за яким Мінфін розраховував борг, в липні знизився до
26,76 грн за долар з 26,19 грн за долар у червні, або на 2,16%.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

24.09.2018

В Мінекономрозвитку відбулась дискусія з питань макроекономічного
аналізу та прогнозування між провідними фахівцями в сфері
макропрогнозування державного та недержавного сектору.
За результатами дискусії Мінекономрозвитку опублікувало черговий випуск
“Україна: перспективи розвитку. Консенсус-прогноз” (вересень’18). Так, експерти, що взяли
участь в обговоренні макроекономічного прогнозу, очікують зростання ВВП на рівні 3,1%
за підсумками 2018 року, 3% – у 2019 році, 3,1% – у 2020 році і 3,9% у – 2021 році. Експерти
також прогнозують скорочення зростання споживчих цін (у розрахунку грудень до грудня
попереднього року) на рівні 9,5% у 2018 році, 7,4% – у 2019 році, 6% – у 2020 році і 5% – у
2021 році. Серед головних ризиків для економіки України на період прогнозу експерти
виокремили: зовнішні ризики: неотримання запланованого фінансування від МВФ, дефіцит
зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків
капіталу, посилення гібридних загроз національній безпеці України, зокрема, активне
військове протистояння на сході країни; внутрішні ризики: посилення девальваційних
тенденцій на валютному ринку, недостатньо швидке проведення реформ, збереження
низької кредитної активності комерційних банків. Повний випуск “Україна: перспективи
розвитку. Консенсус-прогноз” (вересень 2018) доступний на офіційному сайті
Мінекономрозвитку. У дискусії брали участь представники Мінекономрозвитку, Мінфіну,
НБУ, Держстату, Представництва МВФ в Україні, Державного науково-дослідного інституту
інформатизації та моделювання економіки, ДННУ «Академія фінансового управління», ДУ
«Інститут економіки та прогнозування НАН України», Інституту еволюційної економіки,
Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, Інституту
досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України,
Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Федерації профспілок
України, UNIDO та ЮНІСЕФ в Україні.
Читати повністю >>>

Читайте також: Державний та гарантований
державою борг України >>>

Для запуска ЭКА необходимо
еще 80 млн грн, - С.Кубив
18.09.2018

Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) может заработать в четвертом
квартале 2018 года только в случае пересмотра бюджета на текущий год и
расширения финансирования на 80 млрд грн.
«Для проведения юридически-правовых и организационных мероприятий
необходима дополнительная сумма 80 млн грн. Мы настаиваем последние полгода, чтобы в
изменениях к бюджету на 2018 г. была предусмотрена указанная сумма», - сообщил первый
вице-премьер - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив. Он
также напомнил, что госбюджет на текущий год предусматривает финансирование ЭКА на
200 млн грн. Ранее Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) оценивало
потребность в дополнительном финансировании в 146 млн грн. Президент Украины Петр
Порошенко 28 декабря 2016 года подписал закон «Об обеспечении масштабной экспортной
экспансии украинских производителей путем страхования, гарантирования и удешевления
кредитования экспорта», предусматривающий создание в Украине ЭКА. Согласно закону, в
сферу деятельности агентства входит поддержка экспорта работ, услуг украинского
происхождения, а также ряда товарных групп перерабатывающей промышленности.
Учредителем и акционером, которому принадлежит не менее 50% уставного капитала +1
акция, является государство в лице Кабмина. В то же время в законе о госбюджете на 2017
год не было предусмотрено финансирование. Экс-торгпред Украины Наталья Микольская
ранее заявляла, что ожидает первые пробные продукты ЭКА в конце 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

Читайте також! Україна: перспективи
розвитку. Консенсус-прогноз >>>

За матеріалами kmu.gov.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

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Сто найбільших держкомпаній за рік збільшили
прибуток майже на 40%
28.09.2018

Госаудитслужба начала мониторинг закупок
в системе ProZorro
25.09.2018

Государственная аудиторская служба Украины начала мониторинг
закупок через электронный кабинет в системе ProZorro. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
Тендеры, которые будут проверять аудиторы, будут иметь раздел "Информация о
мониторинге". Как отмечают в Минэкономразвития, сейчас аудиторы мониторят закупки в
тестовом режиме, но совсем скоро нововведения распространится на закупки по всей
стране. "Каждый может следить за мониторингом закупок Госаудитслужбой. Решение о
начале мониторинга принимается руководителем органа контроля и обнародуется в
электронной системе в течение 2-х рабочих дней со дня его принятия. А процедура
продлится 15 рабочих дней с момента ее начала и по ее результатам обнародуется вывод в
электронной системе. А мониторинг не будет приостанавливать процесс закупки", –
подчеркнули в пресс-службе министерства. Как сообщалось, в декабре 2017 года Верховная
Рада внесла изменения в закон "О публичных закупках" относительно осуществления
мониторинга. Внесенными изменениями предусмотрено введение автоматических
индикаторов рисков при закупках, перечня оснований для проведения мониторинга
закупок, публикацию информации в электронной системе закупок о начале и окончании
мониторинга и о результатах его проведения. ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 ІНІЦІАТИВИ
 ВРУ. АПУ. КМУ.

Степан Кубів презентував Експортний
бренд України
18.09.2018

У вівторок, 18 вересня 2018 року відбулася презентація Експортного
бренда України, за допомогою якого українські товари та послуги будуть
просуватися на міжнародні ринки.
Степан Кубів, Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і
торгівлі України пояснив: “Експортний бренд допоможе покупцям по всьому світу краще
впізнавати українську продукцію. Це зможе об'єднати різні за асортиментом і типом товари
та послуги під єдину візуальну концепцію та стилістику. Звісно, так буде створений
додатковий візуальний зв'язок між різними галузями та секторами. Що у свою чергу буде
сприяти торгівлі та кращій конкурентоспроможності українських товарів на світових
ринках. Адже цей бренд базується на бренді UkraineNow, раніше затвердженому Урядом
України”. Український експорт формує 50% міжнародного іміджу України. Окрім цього,
сильний бренд країни походження – Експортний бренд – допомагає експортерам суттєво
збільшувати обсяги продажів. Зростання експорту має стратегічне значення для економіки
України. Сьогодні експортери забезпечують 47,9% ВВП та валютних надходжень України. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
МІП: Уряд затвердив брендбук
Ukraine NOW
26.09.2018

В середу, 26 вересня 2018 р. на засіданні Кабінету Міністрів України
було ухвалено рішення про затвердження технічного стандарту (брендбуку)
використання бренду Ukraine NOW.
Документ, розроблений Міністерством інформаційної політики України, фіксує
основні вимоги щодо застосування єдиного бренду країни у різних сферах. «Відповідні
рекомендації будуть надані державним органам влади, бізнесу, місцевому
самоврядуванню», - сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. За словами
державного секретаря МІП Артема Біденка, на розробку брендбуку не було використано
жодної копійки бюджетних коштів, необхідне фінансування надав Європейський банк
реконструкції та розвитку. «Брендбук втілює ключові елементи комунікаційної стратегії
Ukraine NOW. Ми говоримо про людей, про можливості, про рішучі дії тут і зараз. Єдиний
бренд має на меті постійно поширювати цю філософію – «тут і зараз» - і серед українців, і,
водночас, мотивувати іноземців знайомитися з нашою країною», - зазначив А. Біденко,
презентуючи брендбук. Він підкреслив, що бренд Ukraine NOW є повністю відкритим для
використання за умови дотримання встановлених технічних стандартів.
Читати повністю >>>
За матеріалами МІП

Сто найбільших держкомпаній України за результатами 2017 року
одержали 44,4 млрд грн прибутку. Про це йдеться у звіті Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України.
У список найбільш прибуткових компаній увійшли "Нафтогаз", "Адміністрація морських портів", "Центренерго", "Укренерго" та аеропорт "Бориспіль". У попередньому році цей
показник становив 26,4 млрд грн, що на 38,5% менше. Загальна балансова вартість активів
портфеля держкомпаній становила понад 1,5 трлн грн, що майже на 5% більше, ніж на
кінець 2016 року. Чистий прибуток "Нафтогазу" в 2017 році становив 39,3 млрд грн, тоді як
в 2016-му - 17,8 млрд грн. Дана сума становить 88,5% загального фінансового портфеля
топ-100 держкомпаній, йдеться в звіті. У Мінекономрозвитку відзначили, що завдяки
перемозі в арбітражних розглядах проти "Газпрому" компанія отримала найбільший
чистий прибуток за останніх 20 років. Прибуток підприємства електроенергетичної галузі у
2017 р. впав на 33% - до 4 млрд грн. Чистий прибуток "Укренерго" за 2017 рік скоротився з
3 млрд грн до 1,7 млрд грн. При цьому "Центренерго" стала єдиним енергогенеруючим
підприємством, яке в 2017 р. збільшило прибуток в п'ять разів у порівнянні з 2016 роком до 1,9 млрд грн. Значно поліпшили фінансові показники підприємства транспортної галузі їхній прибуток становив 5,5 млрд грн, тоді як у 2016 році був зафіксований збиток у розмірі
4 млн грн. Отже, фактичне зростання прибутку збільшилося у 15 разів. За даними
Мінекономрозвитку, прибуток "Адміністрації морських портів" за підсумками 2017 року
становив 3,6 млрд грн, що на 6,5% менше, ніж в 2016 р. Прибуток же аеропорту "Бориспіль"
становив 1,7 млрд грн (на 25% більше, ніж в 2016 році). Підприємства вугільної
промисловості завершили 2017 рік зі збитками в 3,1 млрд грн. Підприємства хімічної галузі
скоротили збиток на 60% - до 1,3 млрд грн в 2017 році в порівнянні з 3,2 млрд грн в 2016
році. Погіршився фінрезультат підприємств машинобудівної галузі, прибуток яких
скоротився майже на 86% - з 5 млрд грн в 2016 році до майже 0,7 млрд грн в 2017-му.
Харчова промисловість та сільське господарство закінчили 2017 рік зі збитками на рівні 1,2
млрд грн, що вдвічі більше показника 2016 року. Нагадаємо, раніше Мінекономрозвитку
повідомило, що в Україні знижується рівень тіньової економіки.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ОРЕНДА. КОНЦЕСІЯ. ПРИВАТИЗАЦІЯ

ФГИ досрочно выполнил план
поступлений от аренды
19.09.2018

Фонд государственного имущества (ФГИ) досрочно выполнил
годовой план поступлений от аренды – в бюджет поступил 1 млрд грн. Об
этом сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров.
"1 миллиард гривен! Годовой план поступлений от аренды государственного
имущества выполнен в сентябре", – отметил Трубаров. По словам главы ведомства, Фонд
опережает плановые показатели поступлений на три месяца, и к концу года общая сумма от
аренды составит около 1,5 млрд грн. При этом Трубаров отметил, что на сегодня еще
существует огромное количество объектов, находящихся на балансе различных
министерств и ведомств, которые не используются, а могли бы приносить деньги в
бюджет. "И Фонд государственного имущества в очередной раз призывает
балансодержателей более активно передавать такие объекты для аренды", – отмечает
руководитель Фонда. Трубаров также сообщил, что Фонд разработал новый законопроект
об аренде государственного имущества, который должен уменьшить документооборот,
сроки и упростить процедуры передачи имущества в аренду. "Мы всегда оцениваем,
которая у нас сумма под риском и которую нам придется переодалживать. Мы пока не
получили подтверждения от Фонда госимущества. Если мы получим половину от этой
суммы, это будет существенный результат. Мы для себя оцениваем эти риски 50/50 и уже в
сентябре будем знать точно, где нам заимствовать", – добавила Маркарова. Напомним,
госбюджет 2017 года предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако
получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи
в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа "СКМ" Рината
Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами. Поступления от приватизации в
2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн. Госбюджет-2018 предполагает
поступления от приватизации в сумме 21,3 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
 ДЕРЖАВНИЙ РЕЗЕРВ. АГРАРНИЙ ФОНД

Госрезерв просит на пополнение запасов 69 млрд грн
из госбюджета

 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Как Минэкономразвития предлагает поступить
с госпредприятими

25.09.2018

17.09.2018

Минэкономразвития
опубликовало
перечень
официально
утвержденных правительством документов, которые представляют собой
стратегическое видение по обращению с госпредприятиями.
Всего по состоянию на 2016 год было 3444 госпредприятия, и они закреплены за
разными ведомствами. Некоторые из них останутся в государственной собственности,
другие передадут в концессию, оставшиеся приватизируют либо ликвидируют. Так, в
список потенциальных объектов аренды МЭРТ внес 4803 объекта, среди которых
помещения, принадлежащие предприятиям: ГП "Держзовнишинформ", Завод порошковой
металлургии, "УкрНИИспецсталь", Агропромышленная фирма "Леанка", "Гвардейское",
Радивиловский комбинат хлебопродуктов, "Укрспирт", УДП "Укринтер-автосервис",
Ренийский морской торговый порт и другие. В перечень объектов государственной
собственности, подлежащих приватизации в 2018-2020 годах, вошло 600 предприятий.
Среди них: завод "Арсенал", "Укртелефильм", "Артемсоль", агркомбинат "Пуща Водица",
целостный имущественный комплекс бывшего ГП "Азовский судоремонтный завод", ПАО
"Обїединенная горно-химическая компания" и государственные ПриватБанк, Укргазбанк,
Укрсоцбанк, Укрэксимбамнк и Ощадбанк. В список объектов, которые рекомендуется
оставить в госсобственности, вошло 378 предприятий. Каждая четвертая компания из
этого списка принадлежит госконцерну "Укроборонпром". В список предприятий,
рекомендованных к передаче в концессию, вошло 359 предприятий. Это облавтодоры,
лесхозы и аэропорты "Борисполь" и "Львов". В список объектов, которые предлагается
закрыть путем реорганизации или ликвидации, вошло 1255 предприятий. Из них большая
часть принадлежит Госинспекции сельского хозяйства, Пенитенциарной службе,
Государственному агентству рыбного хозяйства и другим. Еще 559 предприятий находятся
в зоне проведения антитеррористической операции или на оккупированной территории.
Предложенное видение обращения с госпредприятиями — одна из обязанностей, которую
взяла на себя Украина в рамках договоренностей с Международным валютным фондом.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Читайте також: Звіт Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України >>>

Согласно прогнозному расчету ассигнований для пополнения запасов
резервов и доведение их до установленных объемов накопления в 2019 г.
необходимо выделение средств из госбюджета в сумме около 69 млрд грн.
Как сообщил председатель Государственного агентства резерва Вадим Мосийчук, из
этой суммы госбюджет должен профинансировать более 44 млрд грн для пополнения
стратегически важных позиций таких как: мясо, мясные консервы, зерно, топливо
дизельное, бензин и реактивное топливо. “В этом году Госрезерв за свой счет уже провел
закупок на сумму более 484,4 млн грн. В планах до конца года объем закупок довести до
980 млн грн. Это беспрецедентная сумма за последние 10 лет. Однако, потребность в
финансировании пополнения запасов из госбюджета на 2018 г. составила почти 30 млрд
грн”, - отметил Мосийчук. “При утверждении бюджета на текущий год, к сожалению, как,
собственно, и в предыдущие годы, ни копейки выделено не было. В этом году согласно
прогнозному расчету ассигнований для доведения до установленных объемов накопления
в 2019 г. необходимо ≈ 69 млрд грн. Свои расчеты мы уже подали в Минэкономразвития,
чтобы их предусмотрели при формировании главной сметы страны на 2019 год”, - добавил
он. Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 13 июня по инициативе первого
вице-премьера - министра экономического развития и торговли Степана Кубива поручил
открыть дисциплинарное производство в отношении главы Госрезерва Вадима Мосийчука
за несогласованные с первым вице-премьером командировки. В документах к заседания
правительства было указано, что с начала 2017 года Мосийчук девять раз был в
командировках, в том числе четыре раза за рубежом (в Австрии, Словакии, Сербии и Китае),
и каждый раз без разрешения первого вице-премьера. “Кубив уже два года не дает мне ни
командировок, ни отпусков, не согласовывает проекты документов по реформированию
государственного резерва”, - прокомментировал Мосийчук решение Кабмина. Глава
Госрезерва, назначенный на эту должность в июле 2015 года предыдущим правительством
по инициативе тогдашнего министра экономического развития и торговли Айвараса
Абромавичуса, заявлял, что Кубив инициирует “незаангажированные” проверки Госрезерва
и препятствует реализации его важных инициатив. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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Рінат Ахметов знову багатіє –
Bloomberg
Полиция объявила в розыск экс-владельца ТЦ Метроград,
гостиниц Русь и Лыбидь

26.09.2018

18.09.2018

Национальная полиция Украины объявила в розыск
бывшего владельца ТЦ "Метроград" Мстислава Скоробогатова. Об
этом сообщает nv.ua, передает служба новостей портала retailers.ua
М. СКОРОБОГАТОВ

Информация размещена на сайте МВД в перечне разыскиваемых лиц. Бизнесмену
также принадлежали киевские гостиницы "Русь" и "Лыбидь" и ТЦ "Метрополис".
Скоробогатов был объявлен в розыск 3 августа 2018 года на основании определения суда.
Бизнесмен подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах. Еще до мирового
кризиса 2008 г. между собственниками ТЦ "Метроград", "Метрополис", "Русь" и "Лыбидь"
возник конфликт. Летом 2009 г. правоохранители задержали Мстислава Скоробогатова по
подозрению в попытке захвата мошенническим путем ТЦ "Метроград", а также гостиниц
"Русь" и "Славутич" в Киеве. По информации СМИ, в 2012 году ТЦ “Метроград“,
"Метрополис" и “Русь” были приобретены VS Energy. В том же году Скоробогатов выехал в
Австрию. В прошлом году Мстислав Скоробогатов предпринял попытку вернуть активы. В
материале liga.net говорится, что в августе 2017 года суд арестовал имущество "Русь",
"Метрограда" и "Метрополиса" по иску Нацполиции. По словам Скоробогатова, заявление о
захвате его бизнеса было подано в правоохранительные органы несколько лет назад, да так
и пролежало там без движения. "После того как дело было передано на рассмотрение в
Нацполицию, начались изменения", – комментировал он ситуацию изданию. Однако спустя
два месяца, в ноябре 2017 года, арест с активов был снят. Примечательно, что тогда в прессслужбе группы VS Energy изданию сообщили, что компания не является владельцем
гостиницы "Русь". "Через опосредованную компанию осуществляет лишь управление ею,
как и торгово-развлекательными центрами", – говорилось в сообщении группы.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua

Порошенко может продать "Кузницу на Рыбальском"
Сергею Тигипко
27.09.2018

Генпрокуратура получила доступ к счетам
десятков компаний Коломойского
19.09.2018

Печерский районный суд Киева 4 сентября предоставил
следователям Генеральной прокуратуры доступ к счетам ряда
компаний по делу ПриватБанка. Об этом сообщает 1News.

И.КОЛОМОЙСКИЙ

Генпрокуратура с 6 июня 2017 г. ведет расследование по факту создания преступной
организации, а также руководства такой организацией и участие в ней с целью завладения
в течение 2008-2016 годов денежными средствами ПриватБанка в особо крупных размерах
бывшими должностными лицами финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по
22 ноября 2016 года ПриватБанк заключил кредитные договоры с 36 юридическими
лицами на 126,9 млрд грн на срок от 8 до 10 лет по ставке 10,5% годовых. В течение одногодвух дней с момента получения кредитных средств все заемщики перечислили их на
погашение кредитов 193 юридических лиц, которые были предоставлены в предыдущие
годы. Следователи запросили доступ к банковским счетам ряда юрлиц, чтобы установить
точные обстоятельства в данном производстве. Они получат также информацию о счетах
малоизвестных компаний: «Маркет-Сервис», «Фабрициус», «Петройл», «Таймар», «Альфа
Трейд Оил», «Павлис», «Менорита», «Аварис», «Брук-Оил», «Мондоро», «Биотрейд», «Завод
средств механизации аэропортов», «Сталь», «Капитал Ойл», «Пальмира Трейдинг»,
«Ойлстрим», «Мигора», «Макси В», «Адамант Ойл», «Шкодер-С», «Натель», «Биото», «Лаби
трейд», «НК Франко», «Олимп Ойл», «Т-Альфа», «Капитал Трейд», «Нафтаэнерджи», «Альфа
Трейд Ойл», «Масбен», «Атис Трейд», «Тайс Ривер», «Юкон Сервис Групп», «Сегмент Ойл»,
«Юникс Групп», «Фобург», «АС-МВК», «Инвестгрупп», «Метриком», «Картсервис Плюс»,
«Реал-Стандарт», «Альфатрейдер», «Индастриал Гарант», «Дикси». Доступ предоставлен к
счетам «Укртатнафты», авиакомпаний «Днипроавиа», «Роза ветров», аэропорта
«Днепропетровск», НПК «Галичина», «1+1 Продакшн», а также нескольких физлиц, из
которых установлен только бизнесмен Михаил Киперман.
Читать полностью >>>
По материалам 1news.com.ua
Бизнесом Петра Порошенко уже 13 лет официально
управляют фирмы его близких друзей
25.09.2018

За время президентства Петра Порошенко его бизнесимперией управляли два отечественных ООО, одна иностранная
компания, один траст, один государственный банк и физлицоП.ПОРОШЕНКО
предприниматель.
Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский,
ссылаясь на ответ Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. По
информации НАПК, с 2005 г. все корпоративные права Петра Порошенко были переданы
ПАО “Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд “Прайм
Эссетс Кэпитал”, который в период 2005-2006 гг. назывался “Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Петра Порошенко”. Сейчас активами фонда
управляет компания “Фьюжн Капитал Партнерс”. Последняя среди учредителей имеет две
частные фирмы - ООО “Оушн Инвест” и ООО “Теннисная группа “Смэш”. Конечным
бенефициаром “Оушн Инвест” является давний партнер Петра Порошенко Олег
Гладковский, который сейчас занимает должность первого заместителя секретаря Совета
национальной безопасности и обороны. Теннисную группу “Смэш” учредила
Международная теннисная академия, где конечным бенефициаром выступает еще один
давний партнер Порошенко Игорь Кононенко, который также является народным
депутатом и первым заместителем главы фракции “Блок Петра Порошенко”. “Таким
образом, можно сделать выводы, что активы президента находятся под контролем его
друзей, которые также занимают высокие должности в государстве”, - констатирует
Каневский. Принадлежащие Порошенко акции Закрытого недиверсифицированного
корпоративного инвестиционного фонда “Прайм Эссетс Кэпитал”, Международного
инвестиционного банка, “Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного
банка” с октября 2016 г. переданы Государственному экспортно-импортному банку
Украины - “Укрэксимбанк”. Перед этим акциями управляла частная фирма - ООО “Финаста”.
Корпоративные права фирмы “Экран”, входящей в медиа-империю Порошенко, переданы в
управление ЧП Кирилл Багрий. Последний в начале 2000-ых годов был помощником на
общественных началах скандального нардепа Татьяны Засухи из Партии регионов.
Принадлежащие Порошенко ации “Прайм Эссет Партнерс Лимитед” переданы в управление
“Айси Инвестмент Менеджмент ЛТД” с Британских Виргинских островов, которое входит в
структуру компании “Инвестиционный капитал Украина”. Последняя принадлежит, в
частности, Макару Пасенюку, известному как личный финансист Порошенко. В 2016 г. в
структуре управления бизнесом Порошенко произошли значительные изменения. Акции
“Прайм Эссет Партнерс Лимитед” были проданы закрытому недиверсифицированному
корпоративному инвестиционному фонду “Прайм Эссетс Кэпитал”. ….
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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Справи українського бізнесмена Ріната Ахметова ідуть вгору статки мільярдера скоротилися з 22 млрд доларів у 2013 році до
близько 4 у 2015, але тепер вони прямують до майже 6 млрд доларів.
Р.АХМЕТОВ
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що Рінат Ахметов, як і раніше, є найбагатшою людиною в Україні. Він
володіє найбльшим в Україні індустріальним конгломератом - компанією "Систем Кепітал
Менеджмент", найціннішими активами якого є металургійна компанія "Метінвест" та ДТЕК
- вугільний і енергетичний бізнес. "Обидві компанії мали підприємства у Луганській та
Донецькій областях, де на початку 2014 року з'явилися проросійські бойовики. Ахметов був
змушений виїхати з рідного Донецька до Києва, а його статки знизилися з 22,4 млрд
доларів у січні 2013 року", - пише Bloomberg. "На початку 2017 року активи "Метінвесту" та
ДТЕК у Луганську та Донецьку були націоналізовані проросійськими бойовиками після
того, як українські військові ветерани розпочали траноспортну блокаду утримуваних
бойовиками східних областей", - йдеться у статті. Bloomberg зазначає, що Ахметов
залишився на плаву, і "Метінвест" повідомив про посилення фінансових результатів у
першому півріччі 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2017. "За цей же період
видобуток вугілля ДТЕК скоротився на 12,9%, але зусилля з переведення деяких
енергоблоків зі споживання антрациту, який недоступний в Україні через транспортну
блокаду, на інший тип вугілля дають результати і дозволяють холдингу знизити потреби в
імпорті вугілля", - зазначає видання. Повідомляється, що ДТЕК до 2020 року спрямує 1,1
млрд доларів на розвиток відновлювальних джерел енергії. Як повідомлялось, український
бізнесмен Рінат Ахметов посів 282 місце в світовому рейтингу мільярдерів.
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua

Киевский завод, который производит артиллерийские катера и
минометы, может перейти из рук президента Украины Петра
Порошенко в собственность бывшего главы НБУ и вице-премьера
С. ТИГИПКО
Сергея Тигипко.
"В результате переговоров, проведенных между группой ТАС и собственником
завода "Кузница на Рыбальском", была достигнута предварительная договоренность
относительно совершения сделки по приобретению акций компании", - сообщила в четверг
пресс-служба группы ТАС, основным бенефициаром которой является Тигипко. Как
известно, Тигипко возглавлял Национальный банк Украины в 2002-2004 годах, перед этим
работал в правительстве, а в 1992-1994 - руководил правлением "ПриватБанка".
Сообщается, что участники сделки уже подали документы на согласование
Антимонопольного комитета. После получения разрешения от НБУ стороны намерены
продолжить работу по совершению сделки. Стоимость и сроки завершения сделки не
разглашаются. Согласно официальному реестру юридических лиц, бенефициарами завода
"Кузница на Рыбальском", акционерный капитал которого превышает 168 млн гривен
(примерно 6 млн долларов), являются Порошенко и его давний бизнес-партнер, первый
заместитель главы парламентской фракции партии БПП Игорь Кононенко. Предприятие
производит артиллерийские катера, корветы, автоматические гранатометы, так же как и
рыболовные суда и продукцию машиностроения. Согласно финансовой отчетности, завод
увеличил в 2017 году чистую прибыль до 18,6 млн гривен с 8,5 млн годом ранее.
Читать полностью >>>
По материалам facenews.ua
От запрета казино за пять лет украинский бюджет
недополучил $2 млрд
29.09.2018

За последние пять лет из-за запрета игорного бизнеса Украина
потеряла $2 млрд налогов, заявил 29 сентября в Харькове на
международном экономическом форуме президент и основатель
А.ЯРОСЛАВСКИЙ
группы DCH Александр Ярославский.
"В свое время меня правительство, которое организовывало Евро 2012,
сориентировало построить отель. И условием было расположение здесь казино. Я
неспроста вспоминаю. С этого момента уже прошло шесть лет. Пятый форум я говорю:
давайте примем закон об азартных играх и казино в том числе. Я сам не любитель
хождения по казино, у меня нет времени и желания. Но, раз в мире это существует, почему
мы эти деньги коррупционерам раскладываем по карманам? За это время украинский
бюджет недополучил порядка $2 млрд, за пять лет, о которых я говорил. Вы сравните две
цифры: мы не можем найти в государстве $120 млн на строительство полосы, а $2 млрд
просто коррупционеры растаскали по карманам", – подчеркнул Ярославский. В прошлом
году в Харькове на международном экономическом форуме Ярославский попросил
секретаря Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина передать президенту
Украины Петру Порошенко письменное предложение по законодательному
урегулированию игорного бизнеса. Игорный бизнес запрещен в Украине с лета 2009 года.
В июне 2015 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк высказался за его
легализацию, "чтобы получить дополнительные доходы в бюджет страны". Однако в
декабре 2015 года внесенный Кабинетом Министров законопроект о детенизации рынка
азартных игр был отклонен комитетом Верховной Рады по вопросам предотвращения и
противодействия коррупции. В октябре 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий
Луценко заявлял, что нужно официально разрешить деятельность казино в элитных
заведениях с ограниченным доступом.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
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Держгеокадастр спростив процедуру
реєстрації землі

Китайская товарная биржа BOCE подала повторную
заявку на покупку доли в ПФТС
20.09.2018

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE) 18
сентября повторно подала заявку на согласование приобретения доли в
акционерном капитале ПАО “Фондовая биржа “ПФТС” (Киев).
“Китайская сторона (в мае 2018 года - ИФ) обращалась с заявкой на согласование
приобретения доли в ПФТС, но, поскольку отношения контроля со стороны продавца были
некачественно раскрыты, это послужило основанием, чтобы возвратить заявку. На этой
неделе, во вторник, сторона обратилась с новой заявкой”, - сказал глава Антимонопольного
комитета Украины Юрий Терентье. В случае надлежащего оформления документов
соответствующее разрешение может быть предоставлено в течение 45 дней. Помимо этого,
Ю.Терентьев сообщил, что в отношении “Украинской биржи”, заявлявшей о намерении
предложить BOCE 36% акций допэмиссии, заявка в комитет пока не поступала. Как
сообщалось, BOCE в мае текущего года запросила у АМКУ предварительные выводы о
приобретении свыше 25% акций ПФТС. ПФТС является одной из старейших на украинском
фондовом рынке. В 2017 г. объем биржевых контрактов на ПФТСсоставил 64,34 млрд грн и
по этому показателю она уступила только бирже “Перспектива” (127,43 млрд грн), но
опередила “Украинскую биржу” (13,41 млрд грн). …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

25.09.2018

В Україні запрацювали нові спрощені правила реєстрації
земельних ділянок. Про це повідомив голова Офісу ефективного
регулювання Олексій Гончарук на своїй сторінці у Фейсбук.
«Нарешті опубліковані і почнуть діяти круті зміни до Порядку ведення Державного
земельного кадастру», - написав Гончарук у соцмережі. Голова Офісу ефективного
регулювання пояснив, що відтепер заява про реєстрацію земельної ділянки може
подаватись в електронній формі з використанням цифрового підпису. Також з’явиться онлайн моніторинг розгляду усіх видів заяв, що опрацьовуються у Державному земельному
кадастрі і заявник зможе сам контролювати стан готовності документів. Гончарук додав,
що онлайн реєстрація дозволить зменшити кількість бюрократичних відмов через помилки
та неточності заявників. «Досі держава сотні тисяч разів на рік відмовляла у реєстрації
земельних ділянок (більше 135 000 відмов у 2016-му році), тому проблема була досить
масштабною. Зараз ми прогнозуємо зменшення кількості відмов на порядок, ну і
схематозників також стане трохи менше», - зазначив Олексій Гончарук.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-business.com.ua

 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

Евгений Комисаров вступил в должность
предправления UX
27.09.2018

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
согласовала назначение председателем правления "Украинской биржи"
Евгения Комиссарова. Об этом говорится в сообщении биржи.
Комисаров вступил в должность 26 сентября. "Украинская биржа" (УБ) назначила
его председателем правления 31 августа. Комисаров ранее занимал посты члена правления
и зампреда и первого зампредправления биржи. Он не является акционером биржи. В мае
2018 г. председатель правления "Украинской биржи" Олег Ткаченко ушел в отставку. Как
сообщалось ранее, "УБ" возобновила торги на Рынке котировок и начала торговлю ценными
бумагами после перехода на платформу украинской компании "Санлайн". Как сообщалось, в
июне 2018 года "Украинская биржа" заявила, что откажется от российского программного
обеспечения, поскольку в конце мая СНБО расширил список "антироссийских" санкций. В
перечень попала Московская биржа. До 2016 года Московская биржа владела крупными
долями в двух из трех ведущих украинских площадках - ПФТС и Украинской бирже, а ее
программное обеспечение было основой для ПО украинских бирж. В Нацкомиссии по
ценным бумагам Украины высказывают опасения, что ПО украинских площадок, как и
раньше, зависит от российского. Напомним, «УБ» намерена провести дополнительную
эмиссию акций и предложить их к выкупу Бохайской Товарной Бирже. Такое решение
принято на заседании акционеров УБ. После выкупа 14 063 акций (номинальная стоимость
14,064 млн грн) доля китайцев составит 36% от уставного капитала. Бохайская Товарная
Биржа владеет Украинским банком реконструкции и развития.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua

На Полтавщині СБУ блокувала незаконну розробку надр на території
держпідприємства на сотні мільйонів гривень
13.09.2018

Співробітники СБУ блокували на Полтавщині незаконний видобуток
корисних копалин на території держпідприємства, що призводило до
виснаження земельних ресурсів.
Оперативники спецслужби встановили, що директор непрацюючого державного
сільгосппідприємства уклав фіктивний договір з комерсантами нібито на виконання робіт
із розчищення земельної ділянки загальною площею майже шість гектарів. Співробітники
СБ України встановили, що насправді ділки незаконно без отримання спеціальних дозволів
зняли родючий шар гранту та видобували на території держпідприємства суглинок. Надалі
корисні копалини нелегально реалізувалися компаніям, які спеціалізувались на
будівництві та реконструкції автошляхів. За висновком профільних експертів через дії
зловмисників державі завдано збитків на суму понад двісті сорок мільйонів гривень. За
матеріалами СБ України Нацполіцією розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 та
ст. 1 ст. 240 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії
для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки та відшкодування державі
завданих зловмисниками збитків.
Читати повністю >>>
За матеріалами ssu.gov.ua
Рада відкрила доступ до інформації щодо платежів
суб'єктів видобувної галузі
18.09.2018

 ДЕПОЗИТАРІЇ

Clearstream рассчитывает открыть "линк"
на Украину в I кв. 2019 г.
21.09.2018

Международный расчетный депозитарий Clearstream рассчитывает
открыть иностранным инвесторам доступ к облигациям внутреннего
государственного займа (ОВГЗ) Украины в первом квартале 2019 г.
"Первый квартал следующего года - это очередное "окно" возможностей, и мы
работаем над тем, чтобы воспользоваться им", - сказал вице-президент Clearstream Ян
Вильямс во время ежегодного "Украинского финансового форума" в Одессе,
организованного инвестгруппой ICU. По его словам, помимо технических вопросов, строки
проекта зависят от ситуации на внешнем рынке. "Если ситуация на развивающихся рынках
выйдет из-под контроля, это отразится и на Украине", - отметил Я.Вильямс. Тем не менее,
добавил он, определенно в 2019 году "линк" (взаимные депозитарные счета между
депозитарием Национального банка Украины и Clearstream - ИФ) будет открыт, учитывая
активный интерес зарубежных инвесторов к украинским гобумагам. Как сообщалось,
международная расчетно-клиринговая организация Clearstream и депозитарий Нацбанка
Украины с начала 2017 года ведут переговоры об установлении между структурами так
называемого "линка" - счета глобального депозитария в депозитарии центробанка. Такая
инициатива упростит доступ иностранных инвесторов к украинским гособлигациям:
иностранным инвесторам не нужно будет идти в Украину и открывать счет в банке, если у
них есть счет в глобальном депозитарии Clearstream. …
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
 КУА & ІНВЕСТИЦІЙНІ КОМПАНІЇ

Инвестгруппа ICU вышла на рынок венчурного капитала
и осуществила первые пять инвестиций
25.09.2018

Инвестгруппа ICU, одна из крупнейших на украинском рынке, вышла
на рынок венчурного капитала и осуществила первые пять инвестиций,
сообщил директор ICU Роман Никитов.
"Мы только начали инвестировать в этом году. Нам понадобилось несколько лет,
чтобы принять это решение… Мы сделали пять инвестиций", – сказал он на "Украинском
финансовом форуме" в Одессе, организованном инвестгруппой ICU. Р.Никитов отметил, что
стратегия ICU предполагает инвестиции от $200 тыс. до $1 млн. "Наша стратегия –
поддерживать украинские инновации, инвестировать в компании, которые или основаны в
Украине или имеют отношения к Украине, а более широко – к Восточной Европе. Мы
инвестируем почти во все сектора, кроме тех, которых мы не понимаем", – добавил он.
Директор ICU подчеркнул, что Украина выделяется наличием значительного количества
интеллектуальных и культурных людей. Инвестгруппа намерена раскрыть этот потенциал
своими венчурными инвестициями. Среди перспективных направлений он, в частности,
назвал агротех, кибербезопасность, инфраструктурные решения с блокчейном. Основанная
в 2006 году специалистами из ING группа ICU является одной из ведущих в стране по
управлению активами: под ее управлением находятся активы свыше $500 млн. Основными
владельцами являются ее управляющие партнеры Макар Пасенюк и Константин Стеценко.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Верховна Рада ухвалила закон «Про забезпечення прозорості у
видобувних галузях», яким визначаються організаційно-правові основи
розкриття інформації у видобувних галузях.
За ухвалення відповідного законопроекту №6229 в цілому проголосували 244
депутати, за мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу. Рада
зобов’язала суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях,
розкривати свої звіти (консолідовані звіти) про платежі на користь держави щорічно, не
пізніше 1 вересня року, що настає після звітного періоду, та забезпечувати, щоб такі звіти
залишалися публічно відкритими протягом щонайменше трьох років з дня розкриття.
Очікується, що прийняття цього нормативно-правового акту забезпечить громадськість
доступом до повної та об’єктивної інформації щодо платежів суб'єктів господарювання, які
здійснюють діяльність у видобувних галузях, забезпечить умови для підготовки щорічних
звітів про платежі видобувних компаній до бюджету України і доходи уряду від їх
діяльності. Цей закон спрямований на виконання міжнародних зобов’язань України у
зв’язку з приєднанням до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях
(далі - ІПВГ), а також на імплементацію актів законодавства Європейського Союзу в частині
підвищення прозорості господарської діяльності у видобувних галузях.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua
ЕБРР готов инвестировать в разработку
украинского шельфа
20.09.2018

ЕБРР готов инвестировать в проекты по разработке украинского
шельфа, в случае если найдёт достойных партнёров. Об этом сообщил
главный банкир в сегменте «Разработка недр» Ульмас Мусалиев.
Представитель ЕБРР на конференции OOC2018 отметил, что банк поддерживал ряд
подобных проектов в Азербайджане, Румынии и других странах. В частности, компания
вошла в акционерный капитал Black Sea Oil and Gas, которая работает над разработкой
черноморских морских месторождений у берегов Румынии. Напомним, Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР) в 2017 году инвестировал в Украину 800 млн евро. Это на
37% больше показателей 2016 года. Такие данные озвучил директор ЕБРР в Украине
Шевки Аджунер. "Это значительный подъем с 2016 и сильный старт для 2018 года. Мы
надеемся достичь показателей 2014-го и 2015 годов, когда инвестиции превышали 1 млрд
евро", – сказал Аджунер. По его словам, объем инвестиций в 2018 году будет зависеть от
нескольких причин, в том числе от приватизационного процесса. "Я думаю, что в этом
контексте принятый на прошлой неделе в парламенте закон о приватизации, позволит
привлечь больше крупных иностранных инвесторов", – отметил Аджунер. Как сообщал
Корреспондент.net, в 2017 году Украина стала третьим крупнейшим получателем кредитов
ЕБРР после Турции и Египта.
Читать полностью >>>
По материалам nefterynok.info
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Компанія ДТЕК реструктуризувала борг

SigmaBleyzer создаст в Украине энергетический фонд в $250 млн

24.09.2018

18.09.2018

Новый "Международный фонд украинской энергетики", International
Fund for Ukrainian Energy LP (аббревиатура IFUEL), сосредоточит внимание
на инвестициях в энергетический сектор Украины.
Энергетическая безопасность стала одной из важнейших проблем в Украине за
последние несколько лет. Инвестирование западного капитала и технологии будут
необходимы для достижения энергетической независимости. Правительство Украины
осуществляет реформы в энергетическом секторе, сделает бизнес среду более
привлекательным для иностранных инвесторов. Стратегия фонда заключается в том,
чтобы инвестировать только в привлекательные энергетические проекты при условии
непрерывного улучшения инвестиционного климата, является основанием для
правительственных реформ в энергетическом секторе. Во время первого закрытия, которое
состоялось в сентябре 2018 года, уже было утверждено более 100 млн долларов.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
Из Министерства энергетики уволились
ключевые чиновники
20.09.2018

Министерство энергетики и угольной промышленности покидают
заместители министра Анатолий Корзун и Наталья Бойко. Об этом сообщает
ЭП, ссылаясь на собственный источник.
Соответствующие кадровые решения приняты в один день – 18 сентября, но имеют
разную природу. Так, представление на увольнение с должности замминистра Корзуна
было передано в Кабмин планово – по личному решению главы министерства Игоря
Насалика. По данным издания, на его место может быть назначен Владимир Коломиец,
который сейчас возглавляет государственное шахтоуправление Южнодонбасское №1.
Процедура увольнения Бойко была запущена импровизационно – после недавнего
разговора с министром на повышенных тонах она сама написала заявление. В обоих
случаях решение об увольнении одобрил министр из-за неудовлетворенности работой
своих подчиненных и несогласованности их действий с ним. Отметим, что в феврале-марте
этого года Минэнерго покинули заместитель министра энергетики и угольной
промышленности Игорь Прокопив, а позже первый замминистра – Галина Карп.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
Міненерговугілля та GIZ обговорили подальші кроки майбутньої
співпраці щодо впровадження ІПВГ в Україні
21.09.2018

У Міненерго під головуванням заступника Міністра з євроінтеграції
Наталії Бойко проведено робочу зустріч із представниками Німецького
товариства міжнародного співробітництва (GIZ) на чолі з Анке Шольц.
У зустрічі взяли участь генеральний директор Директорату стратегічного
планування та європейської інтеграції Віталій Кушніров, державний експерт Експертної
групи з питань зовнішньої енергетичної політики, європейської та євроатлантичної
інтеграції Євгенія Німак, голова Національного секретаріату ІПВГ Діна Нарежнєва. Наталія
Бойко подякувала за плідну співпрацю та за реалізацію проекту «Розбудова
адміністративних потужностей у сфері державних фінансів в Україні» протягом останніх 5
років. Зокрема, за підтримку регіонального компоненту впровадження ІПВГ в Україні,
завдяки чому при проходженні процесу валідації Україна отримала найвищу оцінку у
компоненті комунікації та роботи із громадянським суспільством від Міжнародного
Правління ІПВГ. Серед іншого, Заступник Міністра наголосила, що така підтримка
надзвичайно важлива з огляду на зміни до бюджетного законодавства, відповідно до якого
місцеві громади будуть отримувати нові надходження від видобувних компаній. Важливо
продовжувати просвітницьку роботу щодо особливостей нарахування таких надходжень,
грамотного складання бюджету та стратегічної програми розвитку громади, а також
моніторингу використання зазначених коштів. Відзначила й підтримку супроводу у
Верховній Раді законопроекту № 6229 «Про забезпечення прозорості у видобувних
галузях», який 18 вересня був прийнятий Верховною Радою. Законопроект розроблено для
впровадження в Україні міжнародних стандартів та передових практик розкриття
інформації у видобувних галузях відповідно до ІПВГ. У ході зустрічі учасники обговорили
подальші кроки майбутньої співпраці, зокрема роботу з розробки нормативно-правових
актів на виконання прийнятого законопроекту № 6229 «Про забезпечення прозорості у
видобувних галузях», розробки ІТ-системи звітування в рамках ІПВГ…
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua
У Міненерговугілля обговорили з представниками ОЕСР
реформування державних підприємств
28.09.2018

Заступник Міністра з питань європейської інтеграції Наталія Бойко
провела робочу зустріч із місією ОЕСР з метою обговорення Звіту з оцінки
реформування державних підприємств у нафтогазовому секторі.
Під час заходу сторони обмінялися думками, надали коментарі до окремих положень
Звіту та обговорили заходи, що сприятимуть досягненню цілей для успішної реалізації
енергетичної політики України. Наталія Бойко подякувала місії ОЕСР та відзначила її роль у
підтримці Уряду України у проведенні реформи корпоративного управління та роботи з
державними підприємствами у нафтогазовому секторі відповідно до стандартів ОЕСР, а
також прокоментувала основні зрушення та заходи, що проводяться для реформування
енергетичного сектору в цілому. Аналітичний звіт ОЕСР щодо функціонування
нафтогазового ринку України в контексті загальних реформ євроінтеграційного напряму
дає можливість якісно провести оцінку сильних та слабких сторін. «Звіт ОЕСР окреслює
основні вектори діяльності нафтогазових компаній, містить стислий аналіз можливого
розвитку подальших тенденцій для реформування нафтогазового сектору та енергетичної
сфери загалом», - зазначила Наталія Бойко, підкреслюючи важливість виконаної роботи.
Окремо Наталія Бойко зупинилася на питанні щодо проведеної роботи у нафтогазовій
сфері, зокрема в контексті впровадження Енергетичної стратегії України до 2035 року.
Наголосила, що вже розроблено та затверджено план дій до 2020 року з реалізації першого
етапу Стратегії. Серед іншого, зазначила, що одним із важливих завдань є інтеграція
енергетичних ринків України з енергетичними ринками ЄС, та у контексті міжнародних
зобов’язань наголосила на важливості проведення процедури щодо сертифікації оператора
газотранспортної системи та системи передачі електричної енергії. Наталія Бойко
поінформувала іноземних колег щодо поточної ситуації із питанням анбандлінгу НАК
«Нафтогаз України». Зокрема, відзначила розроблення НАК «Нафтогаз України» Дорожньої
карти анбандлінгу оператора газотранспортної системи України на 2018-2020 роки…
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Компанія "ДТЕК Енерго" уклала угоду з одним з кредиторів про
довгострокову реструктуризацію зобов'язань. Про це повідомила компанія
на сайті ірландського фондового майданчика Euronext Dublin.
"В кінці березня 2017 року холдингова структура DTEK Energy B.V. уклала угоду з
більшістю власників банківського боргу про довгострокову реструктуризацію кредитного
портфеля... Наразі один з тих кредиторів, який утримався тоді, погодився на
реструктуризацію боргу на подібних умовах", - зазначено в повідомленні. "ДТЕК Енерго"
при цьому зазначає, що досягнута угода знімає одну з останніх перешкод на шляху повної
реструктуризації його фінансових зобов'язань. Енергохолдинг в кінці 2016 року провів
обмін випущених раніше єврооблігацій на 750 млн доларів з погашенням 4 квітня 2018
року і на 160 млн доларів з погашенням 28 квітня 2018 року на новий випуск з терміном
обігу до 31 грудня 2024 року. Умови випуску нових євробондів припускають, що їх
погашення буде здійснюватися двома рівними частинами: 50% - в грудні 2023 року і 50% по закінченню терміну обігу. Ставка купона за новими євробондами встановлена на рівні
10,75% річних. "ДТЕК Енерго" закінчив перше півріччя 2018 року з чистим прибутком 5,404
млрд грн. Дохід за звітний період становив 83,181 млрд грн, валовий прибуток - 9,484 млрд
грн. "ДТЕК Енерго" створено в 2005 році для управління енергетичними активами групи
"Систем кепітал менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua



ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Глава Уряду наполягає на збільшенні інвестиційної складової
в загальному фінансуванні вугільної галузі
21.09.2018

Інвестиційна складова в загальному бюджеті, що виділяється на
розбудову та модернізацію шахт, має збільшуватися. Про це сказав Прем’єрміністр України під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді.
Це дасть можливість збільшити видобуток і знизити собівартість вугілля, яка наразі
вища за ринкову ціну енергоресурсу. Він наголосив, що на приватних шахтах, де реалізують
програми оновлення фондів, собівартість збалансована, а на державних – виникає різниця,
яку покривають за рахунок державного бюджету. «Ми виділили 1,4 млрд грн для покриття
різниці. Але завдання – перестати дотувати різницю і почати активно вкладати в розвиток
галузі. На ці цілі наступного року виділяємо 2,3 млрд грн. Завдання – вийти на баланс
підтримки різниці в собівартості, яка, певно, ще зберігатиметься, і інвестування у
збільшення видобутку і зменшення собівартості (видобутку)». За даними Міністерства
енергетики та вугільної промисловості, наразі 100% видобутого вугілля оплачується
вчасно і без затримок. Натомість є заборгованість з різниці в собівартості. Вона складає
348,1 млн грн. Як запевняють у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості,
механізм покриття цієї заборгованості знайдено.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

 ГЕНЕРАЦІЯ

Украина увеличила производство
э/энергии
20.09.2018

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС)
Украины в январе-августе т.г. возросло на 2,1% (2 млрд 122,3 млн кВт-ч) по
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до 104 млрд 284,7 млн кВт-ч.
Атомные электростанции (АЭС) за 8 мес. т.г. сократили выработку электроэнергии
на 7,2% – до 54,117 млрд кВт-ч, в частности, производство электроэнергии на Запорожской
АЭС составило 24 млрд 873,1 млн кВт-ч (+2,6% к январю-августу-2018), Южно-Украинской –
10 млрд 401,6 млн кВт-ч (-3,5%), Ривненской – 9 млрд 434,8 млн кВт-ч (-25,3%),
Хмельницкой – 9 млрд 407,5 млн кВт-ч (-11,8%). Тепловые электростанции (ТЭС), а также
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на
10,3% – до 38 млрд 70,3 млн кВт-ч. В том числе, генкомпании ТЭС нарастили производство
11,7% – до 31,038 млрд кВт-ч, а ТЭЦ и КУ – на 4,6%, до 7 млрд 32,3 млн кВт-ч. Гидро- и
гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) в январе-августе 2018 года увеличили
производство на 32,5% – до 9 млрд 397,5 млн кВт-ч, тогда как блок-станции снизили на
0,3% – до 970,3 млн кВт-ч. Производство электроэнергии нетрадиционными источниками
(ВЭС, СЭС, биомасса) за восемь месяцев возросло на 37,5% – до 1 млрд 729,6 млн кВт-ч. Доля
АЭС в структуре производства электроэнергии составила 51,9% (в январе-августе 2017
года – 57,1%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 36,5% (33,8%), ГЭС и ГАЭС – 9% (6,9%), блок-станций – 0,9%
(1%), альтернативных источников – 1,7% (1,2%). …
По материалам uaprom.info
 АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украина купила у России ядерное
топливо на $173 млн
19.09.2018

Украина в январе-июле 2018 г. приобрела ядерное топливо на общую
сумму $248,1 млн, что на 9,8% меньше, чем за аналогичный период 2017
года ($275,1 млн). Такие данные были предоставлены Госстатом.
За этот период для украинских атомных электростанций было закуплено топливо
российского производства на $173,2 млн, шведского производства — на $74,9 млн. Таким
образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в январе-мае-2018 у «ТВЭЛ» (Россия) в
денежном эквиваленте составила 69,8%, у Westinghouse (Швеция) — 30,2%. Также
известно, что Украина в 2017 году закупила ядерного топлива российского производства
на $369 млн, в 2016 году — на $387 млн, в 2015 году – на $611 млн, а в 2014 году – на $589
млн. То есть за годы конфликта между Украиной и Россией, Украина купила у российской
компании ядерное топливо на сумму почти $2 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам comments.ua
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 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ТЕС & ТЕЦ

Віндкрафт Україна до кінця поточного року збільшить потужність
вітроелектростанції на Херсонщині до 170 МВт
20.09.2018

Депутаты согласились принять Одесскую ТЭЦ
в собственность города
19.09.2018

На сессии горсовета депутаты проголосовали за выдачу согласия на
бесплатное принятие в коммунальную собственность города Одессы акций
Одесской ТЭЦ, принадлежащих государству.
Подводя итог дискуссии, мэр города Геннадий Труханов заявил, что все "давно
мечтали", чтобы ТЭЦ передали городу: «Чтобы можно было объединить ТЭЦ и ТГО и
сделать один комплекс, понятный управляемый и чистый. От нас там зависит очень мало.
Наши подразделения из года в год сидят под кабинетами гос. чиновников, чтобы
обеспечить город теплом. Сегодня, делая этот шаг, мы говорим, что мы готовы принять. А
как мы будем принимать – следующий шаг. Если нас нагрузят, выберут все ликвидные
моменты, а нам оставят неликвид, мы этого принимать не будем. Я не буду этого делать, а
вы голосовать. Но процесс, запущенный сегодня, мы не можем закрыть. Иначе нам скажут:
мы хотели вам отдать, - вы не приняли, теперь терпите и бойтесь перед каждым
отопительным сезоном». Долги, которых так опасаются одесские депутаты, большей мерой
принадлежат КП «Теплоснабжение города Одессы». По словам Александра Орлова, сама ТЭЦ
не имеет долгов: «Долги ТГО и ТЭЦ нужно разграничивать. ТЭЦ в прошлом году сработала
практически «в ноль» и даже с небольшой прибылью». Решение депутатов – только один из
шагов в процедуре передачи ТЭЦ городу. Окончательное решение зависит от Фонда
госимущества Украины, который, как ранее сообщала «Одесская жизнь», готов это сделать.
Читать полностью >>>
По материалам odessa-life.od.ua

Компанія Віндкрафт Україна, що оперує вітроклектростанціями (ВЕС)
в Херсонській області, планує збільшити їх потужність до 170 МВт до кінця
поточного року. Про це пише uprom.info
Крім того, в 2019 році компанія допускає їх нарощування ще на 150-170 МВт. Про це
повідомив генеральний директор компанії Карл Стурен агентству Інтерфакс-Україна,
передає Новое время. До кінця року буде 170 МВт: додали 100 МВт, – сказав він,
коментуючи розвиток компанії в 2018 році. Стурен зазначив, що в поточному році компанія
використовувала власні кошти і банківські кредити. Надалі, за його словами, для реалізації
планів подальшого розширення Віндкрафт Україна буде розглядати різні варіанти
фінансування. Гендиректор повідомив, що поки компанія за власні ресурси почала
будувати підстанцію, яка дозволить збільшити потужності. Він уточнив, що нові
майданчики знаходяться неподалік від уже освоєних. Стурен зазначив, що вважає бізнес на
вітроелектростанціях більш стійким. Вітер більш sustainable: він складніший, але краще
вписується в енергосистему і кращий для споживача, – сказав він, відповідаючи на питання,
чому його компанія залишається прихильником ВЕС, а не сонячних електростанцій, які
більш популярні серед інвесторів за рахунок більш високого тарифу і менших
капіталовкладень. Віндкрафт Україна заснована в 2009 році, займається розробкою і
інвестуванням в проекти в сфері вітрової енергетики в Україні. Основним предметом
діяльності компанії є виробництво, передача, постачання і розподіл електроенергії.
Першим об’єктом компанії став парк ВЕС Новоросійська в смт Лазурне потужністю 9,8 МВт,
що забезпечило електроенергією більше 3 тис. домогосподарств.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

Инвесторы проявили интерес к предстоящему конкурсу
по его продаже "Центрэнерго"

Масштабні інвестиції та сучасні технології – шлях до стрімкого
розвитку відновлювальної енергетики в Україні

22.09.2018

Многие из потенциальных покупателей 78,3% акций "Центрэнерго"
проявили интерес к предстоящему конкурсу по его продаже, сообщил Петр
Пиела - партнер EY Business Advisory Poland.
"Я настроен очень оптимистично. Мы отвечаем графику и до конца года должны
завершить", - сказал он на Украинском финансовом форуме. Среди позитивных сторон он
назвал ожидаемый рост потребления, возможности экспорта. В то же время П.Пиела
отметил, что пока отсутствует полная ясность, как заработает рынок электроэнергии после
1 июля 2019 г. Он приветствовал принятие первичного законодательства, указав, что
вторичное законодательство еще в состоянии утверждения и есть вопросы, как оно будет
выполняться. Как сообщалось ранее, ФГИ планирует объявить конкурс по продаже 78,3%
акций ПАО "Центрэнерго" в последних числах ноября – первых числах декабря, намерен
приложить все усилия, чтобы средства за него поступили в бюджет еще до конца текущего
года, сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров. "Мы ожидаем, что торги пройдут
достаточно успешно. Будем прилагать все усилия для получения средств от этой продажи
еще в этом году", – сказал он в кулуарах "Украинского финансового форума". Руководитель
ФГИ пояснил, что сроки оплаты зависят от того, кто будет победителем и как быстро
удастся оформить с ним отношения, так как у покупателя есть месяц на оплату. Трубаров
напомнил, что в начале сентября правительство своим распоряжением обозначило такие
сроки приватизации, поручив советнику, оценщику, ФГИ и профильным министерствам
окончательно согласовать позицию, чтобы ориентировочно в октябре Кабмин принял
решение о начальной цене продажи и дополнительных условиях конкурса. По его словам,
речь, в частности, идет о минимальном количестве участников конкурса и наличии среди
них иностранных компаний. Компания "Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 –
пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС
суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА

УКРГАЗБАНК підтримує українські екологічні проекти
приватного інвестора з США
11.09.2018

УКРГАЗБАНК збільшив кредитну підтримку для ТОВ «ЛНК» з 7,5 млн
гривень до 600 тис. євро (20 млн гривень), або майже у 3 рази, з метою
надання коштів для купівлі спеціального сучасного імпортного обладнання.
Обладнання призначатиметься для встановлення та експлуатації на біогазових
електростанціях ТОВ «ЛНК» на полігонах твердих побутових відходів у декількох областях
України. На сьогодні ТОВ «ЛНК» є лідером з реалізації екологічних проектів по дегазації
полігонів твердих побутових відходів на території України. Головним завданням «ЛНК» є
вирішення такої екологічної проблеми, як скорочення викидів звалищного газу в повітря
та виробництво альтернативного виду електроенергії. Саме завдяки роботі біогазових
електростанцій ТОВ «ЛНК» вже вилучено звалищного біогазу з масивів полігонів твердих
побутових відходів – 56,7 млн м3; зменшено викидів СО2 в еквіваленті – 295 тис. тонн;
вироблено електроенергії – 82 млн кВт*год; заміщено природного газу – 126 млн м3.
Купівля спеціального сучасного обладнання є основною передумовою для втілення у життя
завдання з дегазації твердих побутових відходів на території України. Враховуючи те, що
всі екологічні проекти ТОВ «ЛНК» реалізуються за рахунок власних приватних інвестицій,
які надають компанії акціонери з США, кредитна підтримка УКРГАЗБАНКУ є значним
кроком для реалізації приватним бізнесом таких екологічних проектів на території
України. Фінансування від ЕКО-Банку є прикладом вдалої співпраці між приватними
інвесторами з США та українським державним банком в реалізації еко-проектів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrgasbank.com
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26.09.2018

У Міненерговугілля під головуванням генерального директора
Директорату енергетичних ринків Ольги Буславець проведено зустріч з
представниками компанії Touchstone Capital Group Holdings Ltd.
На зустрічі, у якій також взяли участь представники ДП «НЕК «Укренерго»,
обговорювались перспективи масштабного залучення значних іноземних інвестицій в
енергетичний сектор України, в тому числі – у відновлювальну енергетику. Ольга
Буславець зазначила, що Міненерговугілля приділяє належну увагу розвитку
відновлювальної енергетики та здійснює послідовні кроки для досягнення амбітних цілей,
визначених Енергетичною стратегією України до 2035 року. А саме – зростання частки
відновлювальної енергетики до 25% (включно з великими ГЕС) у загальній структурі
виробництва електроенергії, причому не менше 12% з них має бути вироблено з енергії
сонця, вітру та біомаси. «Симбіоз потреб і бажань є», - підкреслила Ольга Буславець. На
зустрічі представниками компанії було презентовано унікальний не лише для України, але
й найближчих сусідніх країн проект офшорної комбінованої вітросонячної електростанції
гігаватного класу потужності. Його додатковою перевагою є наявність власних
балансуючих потужностей, що дозволить забезпечити більш рівномірний графік
виробництва електроенергії. Проект також передбачає використання суттєвої (понад 30%)
частки комплектуючих майбутньої електростанції українського виробництва, що
дозволить наростити високотехнологічне виробництво на вітчизняних підприємствах,
сприятиме створенню нових робочих місць, зростанню доходів місцевих громад та
державного бюджету загалом. Разом з тим реалізація таких проектів має узгоджуватись із
фактичним станом та планом розвитку системи передачі і не повинна призводити до
погіршення операційної безпеки режимів ОЕС України. Було вирішено в стислі терміни
провести розрахунки та моделювання можливих шляхів інтеграції нових генеруючих
потужностей в об’єднану електроенергетичну систему України. Це дозволить
конкретизувати коло потенційних викликів, що постануть перед енергосистемою та обрати
оптимальні технічні рішення для їх усунення. Заступник директора – операційний
директор ДП «НЕК «Укренерго» Олексій Брехт поінформував іноземних представників про
поточний стан відновлювальної енергетики в Україні. Зокрема, повідомив, що 70-80%
проектів з ВДЕ впроваджуються в південному регіоні країни – в Запорізькій, Херсонській,
Миколаївській та Одеській областях. Водночас цей регіон є профіцитним і характеризується
браком маневрових генеруючих потужностей. Тому важливими є питання модернізації
мережевої інфраструктури системи передачі і розвитку засобів та технологій балансування.
Окрім зазначеної електростанції, учасники дискусії
обговорили ще низку інших
потенційних проектів, які відповідають потребам електроенергетичного комплексу
України. Зокрема – будівництво об’єктів відновлювальної енергетики в Чорнобильській
зоні відчуження, інших дефіцитних енергорайонах, створення балансуючих потужностей з
використанням водневих технологій. У підсумку Ольга Буславець подякувала
представникам Touchstone Capital Group Holdings Ltd. за інтерес до галузі та готовність
інвестувати в українську електроенергетику. І висловила впевненість в ефективності
майбутньої співпраці між сторонами.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Подольский суд не признал иск России
к "Укринтерэнерго"
27.09.2018

Подольский районный суд Киева не признал решение российского
суда о взыскании долга за поставки российской электроэнергии на
территории Луганской и Донецкой областей в 2014-2015 годах.
Как сообщила адвокатская компания, представляющая интересы ответчика - ГП
"Укринтерэнерго", суд отказал в признании и исполнении решения Международного
коммерческого арбитражного суда при ТПП России о взыскании с ГП "Укринтерэнерго" $6,7
млн в пользу российского ЗАО "Интер РАО ЕЭС". "Спор касается поставок российской
электроэнергии на территории Луганской и Донецкой обл. в 2014-2015 гг. Суд полностью
отказал в удовлетворении ходатайства и постановил, что украинское госпредприятие не
обязано выплачивать 190 млн грн в пользу российского монополиста. Мы были убеждены в
безупречности правовой позиции "Укринтерэнерго" в данном деле и рады справедливому и
непредвзятому разрешению спора", - заявил старший партнер юрфирмы Роман Марченко.
Напомним, в конце 2014 г. «Укринтерэнерго» и «Интер РАО» подписали контракт на
поставку электроэнергии из России. Контракт вступил в силу с 30 декабря 2014 года.
Читать полностью >>>
По материалам lb.ua
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 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Держгеонадра планує у жовтні-листопаді виставити на аукціон
2 нафтогазові ділянки на шельфі Чорного моря
21.09.2018

Нефтегаз Украины планирует выпустить еврооблигации
на $0,5-1 млрд в октябре
17.09.2018

НАК "Нефтегаз Украины" планирует выпустить еврооблигации на 0,51 млрд долларов в октябре. Об этом сообщил председатель правления
"Нефтегаза" Андрей Коболев.
"Да, мы будем выпускать. Думаю, это будет в октябре, на $0,5-1 млрд", - сказал
Коболев журналистам в кулуарах Ялтинской европейской стратегии, организованной
Фондом Виктора Пинчука. Он отметил, что средства от размещения еврооблигаций пойдет
на инвестиции в развитие компании. Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году группа
Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" увеличила чистую прибыль в
2,2 раза, или на 21,6 млрд гривен до 39,449 млрд гривен по сравнению с 2016 годом. Доход
от реализации в 2017 году возрос на 18%, или на 34,714 млрд гривен до 227,478 млрд
гривен. Общая сумма заимствований группы за 2017 год уменьшилась на 11,5 млрд гривен,
или на 16,3% и составила на конец 2017 года 59,3 млрд гривен.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info

Державна служба геології та надр України планує у жовтні-листопаді
2018р виставити на аукціон дві ділянки на шельфі Чорного моря, які мають
ресурси природного газу.
«Взагалі є 16 ділянок, по двом ми отримали погодження від Мінприроди
(Міністерство екології та природних ресурсів – ред.) і ми готові виставити їх на аукціон, ще
по 12 (або 14) ділянкам уряд має прийняти рішення чи виставляти ці ділянки по механізму
угод про розподіл продукції, чи надавати погодження на виставлення їх на аукціон. Аукціон
по двом ділянкам відбудеться у жовтні, максимум у листопаді», – повідомив під час
конференції Odesa Offshore Conference 2018, яка присвячена перспективам видобутку
вуглеводнів на шельфі, т. в. о. голови служби Олег Кирилюк. Також він додав, що дві згадані
ділянки розташовані в акваторії Чорного моря, яка не є анексована і контролюється
Україною. За інформацією Держгеонадра, на аукціон будуть виставлені наступні ділянки:
«Прадніпровська» (площа 556,21 кв км, запаси газу категорії С1 1051,11 млн куб м,
початкова ціна продажу 69,999 млн. грн, вартість геологічної інформації 421,921 тис. грн);
«Алібейська» (площа 530,58 кв км, запаси газу категорії С1 1002,68 млн куб м, початкова
ціна продажу 66,774 млн. грн, вартість геологічної інформації 476,697 тис. грн). …
Читати повністю >>>
За матеріалами Держгеонадр

 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ

Regal Petroleum завершила I пол. 2018 г.
с прибылью $38.9 млн

Білоруси отримали ще 200 мільйонів на буріння
для «Укргазвидобування»

24.09.2018

16.09.2018

ПАТ «Укргазвидобування» 23 серпня уклало угоду з ТОВ «Сервіс Ойл»
РУП «Виробниче об’єднання «Бєлоруснєфть» про послуги щодо видобування
газу на 199,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Протягом календарного року виконають роботи по бурінню бокових стовбурів трьох
свердловин Ланнівського НГКР, Західно-Соснівського НГКР і Чутівського ГКР. Закупівлю
провели без торгів через відсутність конкуренції. У протоколі засідання тендерного
комітету сказано, що «Укргазвидобування» не може самостійно виконати роботи за цією
технологією. Запити комерційних пропозицій розіслали 15 іноземним та українським
компаніям, але відповіли тільки три: ТОВ «Сервіс Ойл» РУП «Виробниче об’єднання
«Бєлоруснєфть», ТОВ «Навігатор Комплект» і ТОВ «Спецмехсервіс». Однак «Спецмехсервіс»
не надав дані про свій досвід і строки проведення мобілізації мобільних бурових верстатів,
а «Навігатор Комплект» мав малий досвід (7 свердловин-операцій) і міг провести мобілізацію протягом 3-х місяців після підписання договору. Натомість досвідчена «Бєлоруснєфть»
пообіцяла мобілізацію протягом місяця. Крім того, кількість верстатів необхідної
вантажопідйомності та комплектації на ринку обмежена. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Верховный суд оставил разрешения на добычу
нефти компании Злочевского
20.09.2018

Верховный суд отказался отменить предыдущие решения судов,
которые обязали выдать ООО "ПАРИ" специальное разрешение на добычу
нефти и газа, растворенного в нефти.
Речь идет о Чемиговской площади в Ивано-Франковской области. Как отмечают,
конечным бенефициаром "ПАРИ" является экс-министр экологии и природных ресурсов
Николай Злочевский. Эта компания через суд требовала у Госслужбы геологии и недр
специальное разрешение на разработку месторождений. Компания отметила, что с 2010
года проводила изучение запасов, из-за чего имела право на специальное разрешение без
аукциона. В января 2016 года фирма обратилась за ним в Госгеонедра. Тогда же ведомство
обратилось в Ивано-Франковский облсовет для согласования, обязав депутатов
рассмотреть вопрос менее чем за месяц. Не получив в этот срок ответа, в Госгеонедра
приняли приказ о предоставлении специальных разрешений, в том числе ООО "ПАРИ". Он
был также согласован Министерством экологии и природных ресурсов в апреле 2016 года.
В июле 2016 компания Злочевского оплатила разрешение, однако так и не получила его и
через год обратилась из-за этого в суд. 15 ноября 2017 года суд удовлетворил ее иск:
приказ выдать "ПАРИ" разрешение и компенсировать судебные издержки в 3200 гривен.
Госслужба геологии и недр пыталась обжаловать решение сначала в апелляционном суде, а
затем — в Верховном, ссылаясь, в частности, на отсутствие согласования облсовета и на
закон "Об оценке воздействия на окружающую среду", который на момент возникновения
спора не вступил в силу. Напомним, НАБУ расследует действия должностных лиц
Министерства экологии и природных ресурсов времен Злочевского при выдаче
специальных разрешений на пользование недрами. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Нефтегазовая компания Regal Petroleum plc с активами в Украине в
январе-июне 2018 года получила чистую прибыль в размере $38,859 млн
против $0,278 млн убытка годом ранее.
Как говорится в биржевом сообщении Regal, выручка компании за январь-июнь2018 составила $24,643 млн, что почти вдвое (на $12,254 млн) превышает показатель
января-июня-2017. С учетом курсовой разницы компания в первом полугодии вышла на
совокупную прибыль $41,59 млн, против $1,28 млн совокупной прибыли в первом
полугодии 2016 г. Regal завершила 2017 г. с чистой прибылью $2,29 млн, тогда как по
итогам 2016 г. ее чистый убыток - $1,26 млн. Отметим, неисполнительным директором
британской нефтегазовой компании Regal Petroleum plc с активами в Украине назначен
Дмитрий Сазоненко, сообщила компания на Лондонской фондовой биржи. В то же время, с
30 сентября Фил Франк покидает пост неисполнительного директора, а Евгений Паленка финдиректора Regal, компания ищет ему замену. Д.Сазоненко являетя главным геологом
Eurotek-Yugra (СП «Газпромнефти» и Repsol). Ранее сообщалось, что подконтрольная
бизнесмену Виктору Пинчуку компания Kelda Limited (Гонконг) через дочернюю компанию
Kylestone Limited (Британские Виргинские острова) купила 24,432% акций компании Regal
Petroleum (Великобритания). В августе принадлежащая российскому консорциуму "АльфаГрупп" компания Crosson Overseas Limited, владевшая 24.432% Regal Petroleum, вышла из
состава акционеров Regal Petroleum. Как известно, контрольный пакет Regal в размере 54%
принадлежит Energees Management, входящей в "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
ПАО "Укрнафта" рассчитывает дополнительно добыть 6,5 тыс. тонн
нефти в 2018г за счет проведения ГРП
25.09.2018

ПАО "Укрнафта" рассчитывает добыть дополнительно 6,5 тыс. тонн
нефти в текущем году за счет проведения операций гидроразрыва пласта
(ГРП), сообщила пресс-служба компании.
"С начала года "Укрнафта" провела 11 операций ГРП: 6 на скважинах бизнесподразделения "Укрнафта" (Восток) и 5 - на скважинах бизнес-подразделения "Укрнафта"
(Запад). Всего в текущем году запланировано минимум 18 мощных ГРП. Дополнительная
суммарная добыча по результатам этих операций в 2018 г. ожидается на уровне 6,5 тыс.
тонн нефти", - отметили в пресс-службе компании. В первом полугодии компания провела
две успешные операции мощного ГРП, в июле-августе - еще три операции на скважинах
Западного нефтяного региона. В августе "Укрнафта" начала ГРП на скважинах Восточного
нефтяного региона: провела две мощные операции на скважине №43 Прилуцкого и
скважине №86 Богдановского нефтегазоконденсатных месторождений. В сентябре
операции мощного ГРП провели на скважине №121 Великобубновского месторождения,
скважинах №507 и №491 Бугруватовского месторождения, скважине №26 Козеевского
месторождения. "Укрнафта" проводит операции ГРП с применением собственного
оборудования. Компания "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией
страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе
компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Фигуранты "газового дела" Онищенко вернули
государству 72 млн грн.

Гройсман вирішив відібрати у олігарха Фукса
нові ліцензії на надра
21.09.2018

Прем'єр-міністр України доручив розробити проект постанови, яка
скасує надання нових ліцензій на розробку надр компанії російського
олігарха Павла Фукса. Про це він заявив під час години запитань до уряду у
парламенті.
"Я дав доручення секретаріату уряду юридично підготувати проект постанови про
скасування тих рішень у межах повноважень уряду. На засіданні комісії Держслужби
геології і надр, яка збільшила ліцензійні ділянки, був присутній представник Кабміну. Він
висловив окрему думку, яка юридично зафіксована, що ми не підтримуємо це рішення. Але
комісія прийняла своє рішення", - сказав Гройсман. Крім того, він додав, що уряд жодного
рішення з цього приводу не приймав. А позаконкурсне надання ліцензій підписав той
заступник глави Держгеонадр, якого 3 вересня затримали на хабарі. "Я не буду
підтримувати ні російських, ні українських олігархів, які дерибанять українські надра. Я
вам це можу сказати однозначно", - заявив прем'єр. Крім того, він додав, що Міністерство
екології вже 2 місяці не надає йому на підпис постанови уряду про відкриття геоданих і про
обов'язкове проведення аукціонів. Павло Фукс - бізнесмен родом з Харкова. Згодом
перебрався до Москви, де прожив тривалий час і заробив капітал. Бізнесмен також раніше
стверджував, що відмовився від російського громадянства, а у 2015 році отримав новий
український паспорт. Водночас ЗМІ повідомляють, що на сайті московської будівельної
корпорації MOS CITY GROUP він досі вказаний як голова ради директорів. А згідно з
відкритими даними російського єдиного державного реєстру юросіб, є одним із
засновників компанії. Найвідоміший проект цієї корпорації - хмарочоси Москва-Сіті.
Протягом останніх двох років росіянин скуповував активи у соратників Віктора Януковича Едуарда Ставицького та Юрія Бойка.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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Член Совета общественного контроля при НАБУ Александра Дрик
заявила, что восемь фигурантов «газового дела» уплатили в бюджет 72 млн
грн. Об этом Александра Дрик сообщила Громадському.
По ее словам, НАБУ за время своей деятельности «вернуло или предотвратило
хищение около 3 млрд грн». «Например, просто для понимания. В том же «газовому деле»,
где фигурирует Александр Онищенко, народный депутат беглый и экс-глава ДФС Роман
Насиров … В этом деле было выяснено роль 29 человек. Восемь из этих лиц признали свою
вину и пошли на сделку со следствием. И они добровольно заплати 72 млн грн государству.
Это уже фактический результат их деятельности (НАБУ, R°)», - сказала Дрик. Напомним, в
2016 г. Верховная Рада сняла с Онищенко депутатскую неприкосновенность в связи с
подозрением в организации коррупционной схемы по хищению газа"Укргаздобычи". По
версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период
с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на
реализации природного газа. В результате таких действий ПАО «Укргаздобыча» (100%
акций принадлежат государственной НАК «Нафтогаз України») был нанесен ущерб в сумме
более 740 млн грн. В рамках досудебного расследования восемь подозреваемых признали
свою вину и заключили соглашения о признании вины. Расследование в отношении еще 12
человек также завершено: обвинительные акты по ним уже направлены в суд. Семь
подозреваемых, в том числе Онищенко, находятся в розыске. Ранее сообщалось, что беглый
нардеп Онищенко пыталсяполучить вид на жительство в Германии. Подробнее о ситуации
с расследованием опубликованных записей Онищенко можно прочитать в материале «Дело
Онищенко: сделка со следствием или блеф?»
Читать полностью >>>
По материалам realist.online
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 РИНОК ГАЗУ
 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС)

 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
 ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА

Счетная палата обнаружила отсутствие полных
данных о производстве топлива

PGNiG продлила договор с «Укртрансгазом» на хранение
газа в украинских ПХГ

18.09.2018

19.09.2018

Польская PGNiG SA продлила договор с ПАО "Укртрансгаз" на
хранение газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ). Об этом
сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".
Компания "Укртрансгаз" и польская энергетическая компания PGNiG продлили
договор на хранение природного газа в украинских подземных газохранилищах ... До конца
2018 года ожидается подписание контрактов с рядом ведущих немецких трейдеров на
хранение газа в ПХГ Украины", - отметили в пресс-службе. Как сообщалось, PGNiG реализует
газ украинским потребителям с августа 2016 г. В 2017 г. PGNiG подписала договор с
"Укртрансгазом" на транспортировку и хранение газа. PGNiG - крупнейшая нефтегазовая
компания Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений,
добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и
развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа. "Укртрансгаз",
100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз", эксплуатирует систему магистральных
газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ПАО "Укртрансгаз" считает недостаточными предложенные Румынией
меры по снятию ограничений на экспорт газа из страны
25.09.2018

ПАО "Укртрансгаз" считает недостаточными, предложенные
оператором ГТС Румынии, компанией Transgaz, меры по снятию
ограничений на экспорт газа из страны.
"Еврокомиссия закончила расследование против румынского оператора ГТС на
предмет ограничения экспорта газа из страны. Считаем, что предложенные меры не
учитывают интересы Украины. Готовим наши замечания и предложения", - сообщил
директор по стратегии и развитию бизнеса ПАО "Укртрансгаз" Сергей Макогон в Facebook.
Ранее Еврокомиссия сообщила, что Transgaz по итогам расследования, проводимого с июня
2017 года, предложил принять на себя ряд обязательств по устранению ограничений для
экспорта газа. В частности, речь шла о расширении пропускной способности газопроводов,
доступных для экспорта в точках соединения с Венгрией и Болгарией, с 0,1 до 4 млрд куб. м
в год; обеспечении недискриминационных уровней внутренних и экспортных тарифов на
транспортировку газа; об отказе от любых других ограничений на экспорт до 2025 г. ЕК
также предложила всем заинтересованным сторонам в течение месяца представить мнение
относительно предложенных Transgaz обязательств. Как сообщалось, Румыния является
одним из крупнейших газодобытчиков в Европе.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ)

Укртрансгаз скаржиться на газзбути
Фірташа до Нацкомісії

В Украине должна быть введена эффективная система мониторинга
объемов производства горючего, что позволит увеличить поступления в
госбюджет от акциза на топливо и уменьшить объем теневого оборота
горючего.
К соответствующему выводу пришла Счетная палата по итогам проведения аудита
эффективности
функционирования
системы
электронного
администрирования
реализации топлива с целью контроля за поступлением акцизного налога, передает
БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства. В Счетной палате также отметили,
что Государственная фискальная служба (ГФС), которая обеспечивает функционирование
системы администрирования, согласилась с результатами отчета. Согласно отчету,
поступления от акциза на топливо в госбюджет за 2016-2017 годы и первое полугодие 2018
года составили почти 107 млрд грн. В то же время такие показатели обеспечены в основном
за счет повышения ставок акциза и обесценивания национальной валюты. В Счетной
палате отмечают, что сегодня есть все основания говорить о значительных рисках
нелегального производства горючего, которое реализуется за наличные. "Специалисты
Счетной палаты, проанализировав объемы легально добытой и импортируемой в Украину
нефти и мощностей работающих нефтеперерабатывающих заводов считают, что в 20162017 годах объем теневого рынка бензина и дизтоплива мог составлять до 4,6 млн тонн. И
есть риск, что за эти два года бюджет недополучил, по расчетам, около 25 млрд грн
акцизного налога с горючего", – отметил глава ведомства Валерий Пацкан. В отчете
отмечается, что сегодня фактически осуществляется контроль за оборотом только
легального горючего. Аудит также показал, что отсутствие эффективного
государственного мониторинга объемов производства в Украине полного затрудняет
прогнозирование поступлений акцизного налога с этой продукции и контроль за полнотой
его уплаты. В частности, Минэнергоугля и Госстат не владеют полными и достоверными
данными об объемах производства этой продукции, а введение с 1 марта 2016 года
системы электронного администрирования реализации существенно не улучшило
госконтроль за оборотом горючего. При этом ГФС в течение периода, который
исследовался, не обеспечила на должном уровне функционирования системы электронного
администрирования реализации полного и надлежащего контроля за взиманием
акцизного налога. "Были начислены штрафы на сумму более 370 млн грн за реализацию
топлива без регистрации плательщиками акцизного налога, 119 млн грн – за нарушение
порядка регистрации акцизных накладных или расчетов корректировки к таким
накладным, более 30 млн грн – за непредставление или несвоевременное представление
отчетности по акцизному налогу . Но взыскание этих штрафных санкций не на высоком
уровне. В проверенных в ходе аудита главных управлениях ГФС уровень оплаты указанных
штрафных санкций составлял от 0,01% до 1,5%", –подчеркнул член Счетной палаты Цезарь
Огонь. Аудит также установил, что не были проверены данные актов проведения
инвентаризации объемов остатка горючего, поданных плательщиками акцизного налога с
горючего. Так, в течение марта-ноября 2016 года органы ГФС проверили только 59% актов
инвентаризации, а следовательно были риски уклонения от уплаты налога путем
завышения объемов имеющегося по состоянию на 1 марта 2016 года топлива и
составления акцизных накладных без уплаты акцизного налога. …
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua
Компания «Трейд Коммодити» поставит Госрезерву
ДТ собственного производства

24.09.2018

АТ "Укртрансгаз" звернулося до Національної комісії, що здійснює
держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, зі скаргою на дії 24
операторів групи РГК, які відмовилися підписати типовий договір на
транспортування.
"Укртрансгаз звернувся до НКРЕКП зі скаргою на дії 24 операторів ГРМ, які
відмовилися підписати типову форму договору на транспортування природного газу без
протоколу розбіжностей. Формат підписання договору з протоколом розбіжностей не
передбачено чинною нормативною базою, оскільки типовий договір повинен бути
підписаний у незмінному вигляді відповідно до норм Постанови НКРЕКП №2497 від
30.09.2015 р. «Про затвердження Типового договору транспортування природного газу», йдеться у повідомленні прес-служби Укртрансгазу. За оцінкою Укртрансгазу, такий крок з
боку частини операторів ГРМ ставить у дискримінаційне положення всіх інших
контрагентів, які підписали типовий договір, і створює передумови для штучного
привілейованого положення частини суб’єктів ринку природного газу. "Щодо тих
контрагентів, які порушили вимогу зазначеної Постанови Регулятора, Укртрансгаз на
початку вересня звернувся до суду з позовами щодо визнання укладеними договорів в
редакції типової форми й наразі очікує порушення справ. Крім того, письмові відмови від
підписання договорів транспортування природного газу надали 5 компаній. Причини
відмови - наявність підписаних з Укртрансгазом договорів у старій редакції, затвердженій
Постановою НКРЕКП №1579 від 22.09.2011 р., яка втратила чинність ще 01.12.2015 року", зазначає компанія. Як відомо, Укртрансгаз як оператор ГТС України готується з 1 жовтня
2018 р. перейти з місячного на добове балансування ГТС згідно з вимогами нової редакції
Кодексу ГТС. Для цього замовникам послуг транспортування природного газу необхідно
письмово звернутися до Оператора ГТС - Укртрансгаз, щоб укласти договір транспортування. Додатком до нього є заява на створення статусу користувача інформаційної платформи.
Право доступу до інформаційної платформи надається після реєстрації Оператором ГТС
заяви про набуття статусу користувача системи та електронної реєстрації уповноважених
осіб користувача шляхом створення облікового запису для них. На сьогодні Укртрансгаз
отримав від замовників 349 підписаних договорів. Серед тих, хто підписав договори, - 11
операторів ГРМ (облгазів), 28 виконавців ПСО та 310 інших контрагентів. Група
"Регіональна газова компанія" (РГК) належить олігархові Дмитру Фірташу.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Государственное агентство резерва Украины 17 сентября подписало
контракт с ООО «Торум» (входит в орбиту группы «Трейд Коммодити») на
поставку 3,6 тыс. т дизельного топлива.
До 1 ноября 2018 г. «Торум» должен поставить на комбинат «Астра» (Черниговская
обл.., Чернигов, ул. Чудинова) 3,6 тыс. т дизельного топлива длительного хранения (срок
хранения - 5 лет) или арктического ДТ Евро 5 (срок хранения - 3 года). В комментарии
enkorr, глава Госрезерва Вадим Мосийчук сообщил, что компания будет поставлять
арктическое ДТ. Компания поставит ресурс по 31 900 грн/т, что на 1,8% (585 грн/т) ниже
рыночной стоимости ДТ на день подписания контракта. По расчетам «Консалтинговой
группы А-95», она составляет 32 485 грн/т: средняя стоимость «летней» марки ДТ (по
состоянию на 17 сентября – 31 900 грн/т) плюс премия за качество арктической марки в
размере $50/т. В документации «Торум» предоставил паспорта качества на ресурс своего
мини-НПЗ в Каменском (ООО «Ферст Групп») и Мозырского НПЗ. Срок хранения ресурса
собственного производства, согласно паспорту качества, - 5 лет, мозырского ДТ - 1 год.
Рецептуру получения «арктического» дизтоплива в незаводских условиях в «Трейд
Коммодити» не раскрывают. «Это коммерческая тайна», - ранее на пресс-конференции
заявил «один из инвесторов» компании Андрей Адамовский. Отметим, в 2018 г. крупный
потребитель дизельного топлива арктических марок - Минобороны - не заключало
контрактов с «Трейд Коммодити» на поставку «арктики» собственного производства.
Также enkorr сообщал об участившихся жалобах военных на качество нефтепродуктов. …
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
Шебелинский ГПЗ “Нафтогаза” в августе снизил
объёмы переработки на 14,4%
20.09.2018

Шебелинский газоперерабатывающий завод в январе-августе т.г.
сократил переработку газоконденсата на 8,4% (на 28,5 тыс. тонн) по
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. - до 312.6 тыс. тонн.
Как сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, в августе2018 переработка ГПЗ составила 39,8 тыс. тонн, что на 14,4% (на 6,7 тыс. тонн) меньше, чем
в августе-2017. В январе-августе 2018 года завод снизил производство бензина на 8% (на
7,2 тыс. тонн) - до 82,8 тыс. тонн, дизтоплива - на 9,1% (на 6 тыс. тонн), до 59,9 тыс. тонн,
мазута - на 18,6% (на 4,3 тыс. тонн), до 18,8 тыс. тонн. Загрузка мощностей Шебелинского
ГПЗ за восемь месяцев составила 46,9% против 51,2% за аналогичный период 2017 г. Как
сообщалось, Шебелинский ГПЗ в 2017 г. снизил переработку газового конденсата на 0,7%
(3,7 тыс. тонн) по сравнению с 2016 г. - до 493,5 тыс. тонн. С учетом нефти и компонентов
объем переработки составил 510 тыс. тонн. Загрузка мощностей составила 49,4% против
49,7% в 2016 г. Несмотря на снижение в 2017 г. объема выпуска бензинов, дизтоплива и
мазута по сравнению с 2016 г., ГПЗ увеличил производство бензолсодержащей фракции,
риформата и сжиженного углеводородного газа. “Укргазвыдобування”, 100% акций
которого принадлежит НАК “Нафтогаз Украины”, является крупнейшей газодобывающей
компанией Украины, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране. Компания
эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа,
технологический цех стабилизации конденсата “Базиливщина” и 19 АЗС в Харьковской
области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
 ТРЕЙДЕРИ. МЕРЕЖІ АЗС

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Реструктуризация миллиарда: что предлагает
кредиторам "Интерпайп"

Очень плохая идея
ОККО
04.09.2018

Силовики искали доказательства хоздеятельности компании в
Крыму, и т.н. «ЛНР» и «ДНР», а именно: заправочных комплексов, которые
остались на неподконтрольной Украине территории после событий 2014 г.
С особым пристрастием СБУшники знакомились с сотрудниками именно львовского
офиса, где пробыли почти сутки в отличие от столичного помещения. Напряжения
силовиков не выдержала даже техника: здание на ул. Героев УПА оказалось обесточенным,
и чтобы продолжить изъятие вещдоков, был доставлен дизельгенератор. Говорят, что в
столичном офисе была изъята некая сумма наличных средств, но подтвердить или
опровергнуть эту информацию не удалось. Как и неизвестно куда на сутки пропал вицепрезидент компании – Юрий Кучабский. Нужно отметить, что парализованная работа
главных офисов не отразилась на работе сети заправок, сбои коснулись лишь оптовых
региональных отделов.
Не наш «крымнаш» >>>
По материалам nefterynok.info
Суд заарештував активи
"БРСМ-Нафта"
24.09.2018

Суд заарештував майно та грошові активи групи компаній "БРСМНАФТА" у розмірі близько 1,3 млрд грн. Про це повідомила ГО "Фонд
подолання наслідків Васильківської трагедії".
"Деснянський районний суд міста Києва 14 вересня 2018 р. задовольнив заяву про
забезпечення позову та заарештував майно та грошові активи групи компаній "БРСМНАФТА" у межах суми позову у розмірі близько 1,3 мільярда гривень", - говориться у
повідомленні. "Вперше в історії українського права за екологічним позовом Васильківської
спільноти й нашої громадської організації накладено арешт на 267 об’єктів нерухомості,
грошові кошти та рухоме майно винуватців найбільшої техногенної катастрофи в історії
незалежності України, котра сталася 8 червня 2015 р. на нафтобазі "БРСМ-Нафта" біля
Василькова", - заявили у Фонді. Зазначається, що організація добиватиметься грошової
компенсації усім постраждалим своїм членам. Пожежа на нафтобазі у Васильківському
районі була спричинена вибухом і наступним займанням нафтопродуктів і тривала 8 днів.
Внаслідок пожежі на нафтобазі загинуло шестеро осіб, із них четверо - пожежники. Витрати
на гасіння пожежі оцінили у 50 млн грн. Мешканці навколишніх сіл втратили урожай,
загинули домашня худоба і птиця. Вода в колодязях стала непридатною до споживання.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС
 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Предприятия ГМК Украины инвестируют свыше
40 млрд грн. в модернизацию
24.09.2018

Предприятия горно-металлургического комплекса Украины в
текущем году направят свыше 40 млрд грн. на инвестиции в техническое
перевооружение и модернизацию производства.
Как сообщил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький в эфире
телеканала 112-Украина, при этом крупнейший стальной производитель Украины, группа
"Метинвест", направит на эти цели около 33 млрд грн. Кроме того, комбинат
"АрселорМиттал Кривой Рог" задекларировал планы освоить в текущем году 10 млрд грн.
инвестиций. "Остальные предприятия – пока непонятно. Это будет меньше, но они
(инвестиции – МинПром) тоже там не менее 3-4 млрд грн.", – сказал С.Беленький. Он
уточнил, что прежде всего инвестиции направляются в технологическое перевооружение
действующих предприятий. …
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Украина за 8 мес. увеличила
экспорт стали на 5%
24.08.2018

В январе-августе т.г. украинские металлургические предприятия
нарастили экспорт металлопродукции по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 4,9%, до 10,084 млн. т.
Кроме того, за 8 мес. украинскими металлургическими предприятиями произведено
12,27 млн. т металлопроката (104% относительно аналогичного периода 2017 г. с учетом
деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей на НКТ, или 108% без их учета), из
которых, по информации ГП «Держаналітінформ», экспортировано порядка 10,1 млн. т, или
82,2%. Это несколько выше аналогичного периода 2017 г., доля экспорта в который
составила 81,6% (9,62 млн. т при общем производстве металлопроката 11,79 млн. т). Доля
полуфабрикатов в экспортных поставках за 8 мес. 2018 г. составила 43,94%, что превышает
показатель периода январь-август 2017 г. (39,83%). Удельный вес как плоского, так и
сортового проката в экспортных поставках за 8 месяцев 2018 года несколько ниже, чем за
аналогичный период 2017 г. (для плоского 34,64% и 35,47% соответственно, для сортового
– 21,42% и 24,70%). За 8 месяцев 2018 г. внутренним потребителям поставлено 3137,5 тыс.
т металлопроката, из которых 948,5 тыс. т, или 30,23%, приходится на импорт. За
аналогичный период 2017 г. внутренний рынок потребил 2998,5 тыс. т, из них 827,5 тыс. т,
или 27,60%, импортировано. Таким образом, за 8 мес. рост потребления металлопроката на
внутреннем рынке составил 4,64% относительно января-августа 2017 г., с опережающим
ростом импортной составляющей (14,62%). Структура импорта за 8 месяцев 2018 г.,
характеризуется практическим паритетом плоского и сортового проката (48,36% и 48,62%
соответственно), в отличие от аналогичного периода 2017 г., в котором наблюдалось
существенное доминирование плоского проката над сортовым (соответственно, 58,15% и
48,36%). Заметное повышение доли сортового проката в импортных поставках
обусловлено необходимостью компенсации утраченных объемов длинномерного проката
ПАО «Енакиевский металлургический завод», потерянного в результате оккупации
Донбасса. Основными экспортными рынками украинской металлопродукции за 8 месяцев
2018 г., по данным ГП «Держаналітінформ», остаются страны Европейского союза (33,4%),
Африки (16,9%), прочие страны Европы, включая Турцию (13,5%) и страны Ближнего
Востока (11,0%). Среди металлургических импортеров за 8 месяцев 2018 г. первое место
занимает СНГ (56,6%), второе делят страны Азии (18,7%) и Европейский союз (18,3%).
Читать полностью >>>
Читайте также: ОП «Укрметаллургпром»
обеспокоено введением ограничительных мер
>>>
По материалам uaprom.info
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Промышленная компания "Интерпайп" предлагает своим кредиторам
выплачивать долг в размере $1,25 млрд в привязке к доходности бизнеса. Об
этом сообщает портал delo.ua
"Вас интересует, близки ли к правде условия, которые просочились в прессу?
Близки. Но нельзя сказать, что это на 100% именно то, что мы предлагаем кредиторам. Не
вопрос же в этом haircut (списание части долга - Delo.UA). На самом деле мы предлагаем
выплачивать долг пропорционально доходности нашего бизнеса", - рассказал в интервью
Delo.UA финансовый директор "Интерпайп" Денис Морозов. Напомним, что в начале августа
2018 г. инвестиционные компании распространили информацию об условиях, которые
компания "Интерпайп" предлагает кредиторам для реструктуризации задолженности. В
частности сообщалось, что должник предлагает конвертировать $1,25 млрд в шестилетние
еврооблигации на $310 млн с купоном 9,35% годовых, а также два кредитных транша: на
$45 млн перед украинскими банками и на $45 млн перед международными. Оставшаяся
сумма - почти 60 % долга - будет списана. Также, согласно условиям реструктуризации,
если "Интерпайп" допустит невыплату по новым евробондам или кредитам перед
международными банками, на компанию наложат штраф в размере $40 млн. Кроме того,
компания обещает выплатить кредиторам существенное комиссионное вознаграждение
при одобрении плана реструктуризации обязательств. "Если посмотреть на весь пакет, то в
конце концов они (кредиторы - Delo.UA) все свое получат. Но при условии, что развитие
компании будет происходить исходя из стратегии, которую мы прописали", - пояснил
Денис Морозов. Он сравнил предложение компании кредиторам с реструктуризацией
государственного долга Украины, которую осуществило Министерство финансов под
руководством Натальи Яресько. "Условно говоря, как сделала Украина в 2015 г. Был haircut,
а потом пообещали: при таком-то росте ВВП мы платим такие-то деньги. Примерно такие
же условия и мы предлагаем кредиторам", - рассказал Морозов. Напомним, в феврале 2016
компания допустила дефолт по евробондам на $200 млн со сроком погашения в августе
2017 года, прекратив выплачивать проценты. Компания также прекратила обслуживать
кредиты, запустив серию дефолтов. Тогда же компания допускала реструктуризацию
капитала с целью снижения долговой нагрузки объемом $1 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
АМКР утвердил и.о. финдиректора в должности
спустя 1,5 лет после назначения
24.09.2018

Финансовым директором - главным бухгалтером МК "ArcelorMittal
Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) утвержден Сергей Пличко, который
исполнял эти обязанности с 17 февраля 2017 года.
Как сообщается в официальной информации компании в системе раскрытий
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), С.Пличко
назначен финдиректором - главным бухгалтером предприятия приказом гендиректора от
21 сентября текущего года. При этом отмечается, что С.Пличко назначен на
неопределенный срок. Как сообщалось, С.Пличко был назначен и.о.финдиректора главного бухгалтера 17 февраля 2017 года. До этого работал главным управляющим по
бухгалтерскому учету и финансовой отчетности ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог",
генеральным директором ООО "Стивидорная компания "Никмет-Терминал" (Николаевский
морской торговый порт), которое входит в группу компаний ArcelorMittal. Финдиректорглавбух Ашоккумар Ситарам Сонталия уволился с должности по собственному желанию 15
августа 2016 года, проработав в компании четыре года. После этого и.о.финдиректораглавбуха был назначен начальник управления бухгалтерского учета и финансовой
отчетности предприятия Павел Задорожный - с 16 августа 2016 года "на неопределенный
срок". Однако уже через месяц с небольшим П. Задорожный был освобожден от занимаемой
должности - с 20 сентября 2016 года на эту должность назначили Игоря Кублицкого,
который до прихода в "ArcelorMittal Кривой Рог" работал финдиректором компании
"ХайдельбергЦемент Украина", заместителем и финдиректором ДТЭК. "ArcelorMittal
Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется
на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки. ArcelorMittal владеет
в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и
рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компания «Метинвест» надеется на улучшение ситуации
в прохождении судов в Азовском море
24.09.2018

Компания «Метинвест» отправляет более половины производимой в
Мариуполе (Донецкая обл.) продукции - на ММК им.Ильича и «Азовстали» на крупнотоннажных судах из торгового порта города.
Как сообщил директор по корпоративным финансам «Метинвеста» Александр
Любарев в ходе проходящего финансового форума в Одессе, около 35-40% грузов
доставляется и отправляется мариупольскими метпредприятиями по железной дороге.
«Остальное - морем, так как отгружать металл экономически более выгодно большими
судами из Мариуполя», - констатировал топ-менеджер «Метинвеста». При этом он отметил,
что после строительства Керченского моста ситуация с прохождением судов усложнилась,
их задерживают для проверки, поэтому власти должны на государственном уровне
заниматься налаживанием вопросов по прохождению судов. Вместе с тем, А.Любарев
отметил, что ситуация несколько улучшилась в последнее время, выразив предположение,
что в ближайшие год-полтора не будет ее ухудшения. «Хотя еще остается вопрос насколько эффективно будет управляться «Укрзализныця», осуществлять перевозки, будут
ли локомотивы», - добавил топ-менеджер. Представитель компании добавил, что
сложности с отправкой грузов из Мариуполя не повлияли на выполнение контрактов: «У
нас и во время войны не было с этим сложностей, так как есть запасы в портах». А.Любарев
подчеркнул, что «Метинвест» осуществляет крупные инвестиции в мариупольские
комбинаты. «В 2018 году инвестировано в целом в предприятия группы около $800 млн., из
которых около $200-250 млн. - в мариупольские комбинаты», - сказал финансист.
«Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой
компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи
ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из
стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой
добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических
предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех
ключевых мировых рынков. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа СКМ
(71,25%) и «Смарт-холдинг» (23,75%), совместно управляющие компанией. ООО
«Метинвест Холдинг» - управляющая компания группы «Метинвест».
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (ЗАЛІЗО, МАРГАНЕЦЬ, ХРОМ) [ГЗК]

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» модернизирует
энергоинфраструктуру предприятия
ЦГОК «Метинвеста» впервые поставил пробную партию
окатышей в Великобританию
21.09.2018

Центральный горно-обогатительный комбинат (Кривой Рог
Днепропетровской обл.), входящий в группу "Метинвест", впервые отгрузил
партию окатышей в объеме 40 тыс. тонн в Великобританию.
Как сообщается в корпоративной газете "Ингулецкий вестник", опытная партия
может послужить стартом сотрудничества с новыми потребителями. При этом уточняется,
что заказчиком выступила компания Tata Steel. "Это первый опыт сотрудничества между
ЦГОКом "Метинвеста" с этой компанией. Вся железорудная продукция ЦГОКа поставляется
на экспорт. Потребителей привлекает высокое качество продукции ЦГОКа, достигнутое, в
том числе, благодаря проведенной модернизации фабрики окомкования", - констатирует
корпоративное издание. Основные свойства окатышей ЦГОКа - содержание железа,
прочность, наличие мелочи, гранулометрический состав - соответствуют текущим
запросам клиентов. Как сообщалось, ЦГОК в январе-июле 2018г. нарастил выпуск товарных
окатышей на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,354 млн тонн, но
снизил выпуск железорудного концентрата на 11% - до 2,417 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Запорожский железорудный комбинат увеличил
добычу железной руды
22.09.2018

ЗЖРК в январе-августе 2018 г. увеличил добычу железной руды, по
оперативным данным, на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017
года - до 2,958 млн тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, в августе добыто
400 тыс. тонн руды. Ранее со ссылкой на технического директора комбината Сергея
Полторащенко сообщалось, что план на 2018 год - 4,550 млн тонн руды с содержанием
железа 60,85%. ЗЖРК в 2017 году практически сохранил добычу железной руды на уровне
2016 года - 4,503 млн тонн при плане 4,5 млн тонн. Среднее содержание железа в руде
составило 61,1% (+0,59% от плана). ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и
Переверзевское железорудные месторождения, производит товарную агломерационную и
мартеновскую железную руду. Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии,
Австрии и Польши, а также в Украине - меткомбинату "Запорожсталь". Основными
акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, "Запорожсталь" 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

 ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ

Броварской завод порошковой металлургии в I полугодии-2018
нарастил убыток наполовину

20.09.2018

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» построило новый газопровод
доменного газа протяженностью более одного километра и стоимостью
более 134 млн грн., сообщает пресс-служба компании.
Сейчас завершаются пусконаладочные работы и передача на баланс, после чего
газопровод будет введен в эксплуатацию. Новый газопровод проложен от самой крупной на
предприятии доменной печи № 9 до сети газоснабжения, через которую доменный газ
получают цеха предприятия. Газопровод смонтирован на новой одноярусной эстакаде,
которая возведена на высоких опорах, с возможностью проезда автотранспорта при
переходе через внутриплощадочные автомобильные и железные дороги. Новый
газопровод позволит свести к минимуму риски возникновения аварийных ситуаций при
его эксплуатации и обеспечить безопасное и бесперебойное газоснабжение
производственных агрегатов. В этом году также обновлен трубопровод сжатого воздуха в
кислородном производстве ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». В результате этого проекта
среднемесячные производственные потери сжатого воздуха при его транспортировке в
доменный цех № 2 сократились вполовину. Значительно сократилось и потребление
электроэнергии при выработке сжатого воздуха на воздухоразделительных установках, что
в свою очередь ведет к снижению себестоимости продукции предприятия. Кроме того, в
настоящее время ПАО «АрселорМитал Кривой Рог» завершает строительство двуярусного
коллектора доменного газа доменных печей №№ 7, 8 стоимостью более 62 млн грн. В
следующем году от данного коллектора к ТЭЦ-2 запланировано проложить современные
газопроводы доменного и коксового газов. ...
Читать полностью >>>
По материалам ПАО «АМКР»
Компания «Метинвест» остановила ДП №4 «Азовстали»
на экологическую модернизацию
24.09.2018

Горно-металлургическая группа «Метинвест» 23 сентября 2018 года
остановила доменную печь №4 на меткомбинате «Азовсталь» на
экологическую модернизацию.
Согласно сообщению компании на своей странице в социальной сети Фейсбук, после
выпуска чугуна и шлака в домну подали воду для охлаждения. «Все системы аспирации и
газоочистки продолжат работать, максимально уменьшив возможное дымление. В печи
будет активно образовываться пар, который может вызвать временное усиление шумового
фона в Мариуполе 24 сентября», - отмечается в сообщении. При этом в «Метинвесте»
указали, что после модернизации «Азовсталь» полностью откажется от использования
морской воды для охлаждения печи. Кроме того, в компании напомнили, что в 2014-16 гг.
ДП №4 прошла реконструкцию стоимостью порядка 2 млрд. грн. «Сейчас в ней заменят
футеровку, построят новую систему охлаждения и комплекс химической очистки воды.
Медные холодильные плиты и новая испарительная система охлаждения позволят перейти
на оборотное водоснабжение. Инвестиции «Метинвеста» в модернизацию систем
экологической защиты и охлаждения печи составят почти полмиллиарда гривен», подчеркивается в сообщении.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

27.09.2018

ГП "Завод порошковой металлургии" (Бровары Киевской обл.) по
итогам работы в январе-июне 2018 года увеличило чистый убыток на 50,3%
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 15,982 млн грн.
Как сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), за
отчетный период завод сократил чистый доход в 2,5 раза - до 3,627 млн грн. В 2017 году
завод нарастил чистый убыток на 30,6% по сравнению с предыдущим годом - до 17,341 млн
грн, при этом чистый доход сократился в 3,4 раза - до 16,647 млн грн. Как сообщалось,
ликвидатор, а ранее директор госпредприятия "Санаторный комплекс "Пуща-Озерная"
Ростислав Драпушко в ноябре 2017 года победил в конкурсе Министерства экономического
развития и торговли (МЭРТ) по отбору руководителя ГП "Завод порошковой металлургии".
Завод порошковой металлургии, созданный в 1958 году, специализируется на
производстве металлических порошков, композиционных материалов, антифрикционных
и фрикционных изделий, гидроциклонов, гранулированном ферросилиции и др.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

У "Днепроспецстали" в 2018 г. возникли трудности
из-за ослабления спроса
14.09.2018

У "Днепроспецстали" возникли трудности из-за ослабления спроса,
подорожания сырья и энергоносителей. Это привело к росту импорта нержавейки в Украину, тем более что ее мировое производство активно растет.
В І полугодии 2018 года предприятие "Днепроспецсталь" (ДСС) инвестировало в
развитие 33,5 млн грн. без НДС, сообщает и.о. главы правления Виталий Корниевский. Для
сравнения, утвержденный общегодовой план вложений составляет 116 млн грн. –
возможно, по результатам ІІ полугодия эти цифры будут значительно выше. Однако есть
риск, что инвестпрограмма не будет выполнена из-за неудовлетворительных итогов
работы компании, в первой половине года получившей убыток от операционной
деятельности в 137 млн грн. (в 2017-м чистая прибыль составила 53,7 млн грн.).
В.Корниевский связывает отрицательные результаты с такими факторами, как сокращение
спроса на высокомаржинальную продукцию завода со стороны машиностроителей
Украины; снижение спроса со стороны России; введение с 1 марта 2018 г. импортной
пошлины на нержавейку в США и, в связи с этим, усиление конкуренции в Европе; крайне
высокие отечественные цены на энергоносители, дефицит углеродистого лома и
нержавеющих отходов (в І полугодии рост затрат на закупку основных видов сырья и лом
относительно января-июня 2017-го составил более 110 млн грн.). Отметим, почти весь
нержавеющий лом завозится на украинский рынок из Турции: по данным ГФС, в І
полугодии (в сравнении с аналогичным периодом 2017) импорт увеличился на 36,4%, до
13,6 млн долл. При этом существует и экспорт, в указанный период подскочивший в
денежном выражении в 2,4 раза, до 1,2 млн долл. Дело в том, что ликвидный спрос со
стороны Европы (прежде всего это Нидерланды и Германия) вымывает и без того
дефицитный нержавеющий лом из Украины, и ДСС вынуждена наращивать импорт сырья,
повышая расходы. Параллельно на фоне трудностей компании в І полугодии вырос импорт
нержавеющей стали и полуфабрикатов – более чем в 2 раза, до 6,3 млн долл., ..
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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Запорожсталь сменила финансового
директора
29.09.2018

Финансовым
директором
металлургического
комбината
«Запорожсталь» назначен Сергей Рожок, до этого работавший в компаниях
международного уровня PricewaterhouseCoopers (PWC) и Syngenta
Как сообщается в пресс-релизе предприятия, Рожок назначен финдиректором
приказом генерального директора «Запорожстали». При этом отмечается, что перед ним
поставлена задача повысить операционную эффективность предприятия, реализовать
высокотехнологичные решения, направленные на усиление позиций на рынках,
продолжать внедрение комплексной программы экологической модернизации
предприятия. «Быстрый поиск нестандартных решений — самая актуальная из задач,
стоящих перед финансовой функцией комбината. Мы неоднократно демонстрировали свой
иммунитет к кризисам и вызовам, умение воплощать крупные инвестиционные проекты и
находить точки роста в самые сложные для отрасли периоды. Уверен, Сергей сделает свой
достойный вклад в достижение поставленной цели», – отметил гендиректор
«Запорожстали» Ростислав Шурма, которого цитирует пресс-служба предприятия. Рожок
окончил Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический
институт» по специальности «Интеллектуальные системы принятия решений» и Киевский
институт инвестиционного менеджмента по специальности «Менеджмент организаций». В
2011 году получил международный диплом Ассоциации сертифицированных бухгалтеров
(ACCA). Кроме того, сообщается, что Наталия Михайская, исполнявшая обязанности
финансового директора, сосредоточится на развитии функции финансового контролера.
Ранее должность финансового директора предприятия занимал Руслан Божко, депутат
Запорожского горсовета.
Читать полностью >>>
По материалам zp.oblast.online
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 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ХІМІЧНО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

У МінТОТ запропонували ввести санкції
проти п’яти хімкомпаній

Акционеры ЗАлК проведут внеочередное
общее собрание акционеров
24.09.2018

Акционеры ПАО "Запорожский производственный алюминиевый
комбинат" (ЗАлК) проведут внеочередное общее собрание акционеров, на
котором намерены преобразовать компанию.
Согласно официальной информации предприятия, собрание назначено на 1 ноября
2018 года. Помимо внесения изменений в устав путем изложения его в новой редакции,
запланировано также внести изменения во внутренние положения общества. После
избрания новых членов набсовета и ревкомиссии будут утверждены условия гражданскоправовых договоров, заключаемых с ними. Акционеры также определят цели деятельности
общества на 2019 год. Как сообщалось, ЗАлК в январе-июне т.г. увеличил чистую прибыль
на 71,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – до 390,898 млн грн. Непогашенный убыток к концу июня 2018 года составил 6 млрд 619,993 млн грн. В первом полугодии
2018 года комбинат не производил продукцию. ЗАлК в 2017 г. снизил чистый убыток в 2,9
раза по сравнению с предыдущим годом - до 279,486 млн грн с 799,372 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ЗОЛОТО & ІНШІ ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ

Wardell Armstrong International проведе експертизу
золоторудних родовищ на Закарпатті

20.09.2018

МінТОТ України запропонувало ввести санкції проти компаній,
пов’язаних з виробництвом та реалізацією хімічної продукції з тимчасово
окупованого Криму. Про це повідомляє nv.ua
Зокрема, відомство ініціює внесення в чорний список таких компаній, як Летан
Інвестментс Лімітед (Кіпр), Титанактив (РФ), Центр оптимальних технологій (РФ), Охна
Холдінгс лімітед (Кіпр), Хімкомснаб (РФ), Толексіс Інтерпрайзіз ЕйДжи (Швейцарія).
"Хімічна продукція виготовлена в порушення встановленого правового режиму тимчасово
окупованих територій та з використанням незаконно видобутих корисних копалин з надр,
що належать виключно Українському народові, зокрема природного газу та води з
підземних джерел, а саме виробництво такої продукції загрожує життю та здоров’ю
громадян України як на підконтрольних, так і на окупованих територіях", - пояснили у
МінТОТ. Наразі проект розпорядження про введення санкцій відправлено до органів
державної влади на погодження. В подальшому документ має розглянути уряд та Рада
національної безпеки та оборони України. У відомстві нагадали, що компанія Титанові
інвестиції - виробник хімпродукції в кримському Армянську - уже перебуває під санкціями.
Читати повністю >>>
За матеріалами nv.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

18.09.2018

Компанія-інвестор Avellana Gold, яка володіє спецдозволами на
видобуток золота й поліметалів на Закарпатті, підписала контракт з
консалтинговою компанією Wardell Armstrong International.
Британські експерти проведуть оцінку мінеральних ресурсів і запасів родовищ у
Мужієво та Берегово, повідомила прес-служба Компанії. “Ми раді підписати першу угоду з
надання незалежної оцінки мінеральних ресурсів Мужіївського родовища (WRE) та
попереднього аналізу родовища в Берегово. Wardell Armstrong LLP (WAI) - незалежна
консалтингова компанія, яка спеціалізується в галузі гірничодобувної та обробної
промисловості з 1837 р. Ми вважаємо, що знання та досвід такої всесвітньо відомої компанії
допоможуть підтвердити наше бачення ресурсної бази, і розробити стратегію розвитку
наших українських активів відповідно до міжнародних вимог економічної оцінки (так зване
Bankable Feasibility Study) - розповів Андрій Смолін, керівник українського представництва
компанії Avellana Gold. Важливо також, що незалежна експертиза WAI допоможе дослідити
невивчений досі потенціал українських Карпат у видобутку золота і поліметалевих руд, що
матиме глобальний вплив на розвиток галузі в Україні. …
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua
 МЕТАЛОПРОКАТ
 ЛИТТЯ & ПРОКАТ

ИНТЕРПАЙП объявил о начале инвестиционного проекта
по увеличению производства ж/д продукции
20.09.2018

Компания «ИНТЕРПАЙП» объявила о старте нового инвестиционного
проекта по увеличению мощностей для производства чистовых
механически обработанных колес для экспортных рынков.
Проект предполагает строительство новой линии для производства ж/д колес с
чистовой механической обработкой для пассажирских поездов, локомотивов, грузового и
тяжелонагруженного транспорта. Новая линия также позволит увеличить производство
более сложных продуктов. В том числе – улучшенных конструкций с более длительным
сроком эксплуатации для грузовых вагонов и ж/д колес для скоростного пассажирского
транспорта. Новые инвестиции позволят увеличить производство более сложных
конструкций колес, таких как колеса с низконапряженным диском Ultimate или колеса с
отверстиями для установки дисковых тормозов, которые необходимы для скоростного и
высокоскоростного пассажирского транспорта. Укрепление в пассажирском сегменте
сделает компанию менее чувствительной к циклическим спадам спроса на продукцию для
грузового транспорта. Запуск новой линии запланирован на 2019 год. ...
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы «ИНТЕРПАЙП»

ПАТ «Сумихімпром» мимо «Прозорро» купив у Фірташа ільменіт
удвічі дорожче, ніж два роки тому в «ОГХК»
24.09.2018

ПАТ «Сумихімпром» 16 серпня уклало угоду з ТОВ «Хімвектор» про
поставку ільменіту на 11,72 млн грн. Про це повідомляється у системі
«Прозорро», повідомляє портал nashigroshi.org
Цьогоріч на умовах CPT поставлять 2 100 т ільменітового концентрату з 51,5-62%
вмісту TiO2 невідомого виробника по 5 580 грн., або $203 за тонну в перерахунку на 42%
TiО2. Два роки тому, а саме в серпні 2016 р. «Сумихімпром» купував такий самий ільменіт у
ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» у 2,5 раза дешевше – по 1 968 грн., або $79 за
тонну в перерахунку на 42% TiО2. За даними джерела «Наших грошей» у ДФС, у жовтні 2017
р. «ОГХК» через фірму «Bollwerk» (Австрія) експортувала в Туреччину і Францію
ільменітовий концентрат із меншим умістом TiO2 55,7-56,2% на умовах FOB Одеса по $130
за тонну. Крім того, у жовтні 2017 р. ТОВ ВКФ «Велта» Андрія Бродського (екс–депутат
Кіровоградської облради від «Сильної України» Сергія Тігіпка) і ТОВ «Велта Трейдінг»
Ношревана Руруа експортували ільменіт за такими цінами: $110-120 за тонну – 56,0-58,5%
TiO2 на умовах FOBпорт Южний для «The Chemours Company Fc, Llc» (Делавер, США), яка
володіє торговими марками «Тефлон», «Фреон» та іншими; $180 за тонну – 56,0% TiO2 на
умовах EXWНовомиргород для «Precheza A.S.» (Чехія); $200 за тонну – 56,0% TiO2 на умовах
CIFTongling для «Nexttech Materials Co., Ltd» (Китай). Нинішню закупівлю «Сумихімпром»
провів без аукціону у «Прозорро», оприлюднивши лише звіт про укладену угоду. Усього з
вересня 2016 р. завод таким чином підписав договорів на 1,85 млрд грн. із загальної суми
угод у 2,72 млрд грн. Вартість більшості з них перевищувала поріг для замовників у
розумінні закону «Про публічні закупівлі» на товари і послуги у 200 тис грн., після якого
потрібно проводити відкриті торги на одному з авторизованих у «Прозорро» майданчиків.
Акції «Сумихімпрому» належать Фонду держмайна. Проте «Сумихімпром» не вважається
замовником за законом «Про публічні закупівлі», бо підпадає під виняток про здійснення
діяльності на промисловій чи комерційній основі, а отже, не зобов’язаний проводити
відкриті торги у «Прозорро». При цьому паралельно підприємство все ж проводить інші
закупівлі шляхом аукціону в «Прозорро». Так, загалом із вересня 2016 року завод роздав
46,42 млн грн. за процедурою «відкриті торги» і 824,73 млн грн. за процедурою «відкриті
торги з публікацією англійською мовою». Державний «Сумихімпром» із часів Януковича
контролюється групою Дмитра Фірташа через керуючого санацією Ігоря Лазаковича,
відомого як топ-менеджер Фірташа. Нагадаємо, у 2011 р. завод було визнано боржником –
накопичено борги на 1,4 млрд грн. У 2012р. розпочалася процедура санації «Сумихімпрому».
Керуючим санацією компанії-кредитори призначили Лазаковича (до жовтня 2017 р.). Фонд
держмайна у 2015 р. подав до суду про припинення банкрутства «Сумихімпрому»,
обґрунтовуючи це тим, що провадження було порушено незаконно. Чотири судові інстанції,
останньою з яких був Верховний суд, ФДМУ програв. Кабмін планує у 2018 році до
президентських виборів продати 26 держкомпаній, серед яких – і «Сумихімпром».
«Хімвектор» через кіпрську «Валанокс Інвестментс Лімітед» належить Дмитру Фірташу.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

Интерпайп и Vallourec создали юрлицо
Vallourec Niko Tube в рамках СП

Промінвестбанк відсудив $46 млн у
"Рівнеазота" Фірташа

21.09.2018

Компания «Интерпайп» и мировой лидер в производстве
премиальных трубных продуктов Vallourec (Франция) зарегистрировали
юридическое лицо Vallourec Niko Tube в рамках создания совместного
предприятия.
«Процесс создания СП идет по графику, уже зарегистрировано юрлицо. Также
получены все разрешения, в том числе, от Еврокомиссии», - сообщил Бизнес-порталу
UAprom директор по финансам и экономике «Интерпайпа» Денис Морозов в ходе выставки
InnoTrans-2018 в Берлине. По его словам, совместное предприятие будет называться
Vallourec Niko Tube. «Проект предполагает установку двух финишных линий на заводе
«Интерпайп Нико Тьюб» в двух цехах. В цехе №7 будет выпускаться труба диаметром от 32
мм до 114 мм, а в цехе №2 - от 159 мм до 325 мм», - уточнил он. Как отметил директор по
экономике и финансам, финишная линия, устанавливаемая в цехе №7, будет полностью
загружена заказами СП для Европейского рынка, тогда как в цехе №2 будет установлена
универсальная линия, на которой будет обрабатываться как продукция «Интерпайпа» для
других регионов, так и продукция СП для Европы. «Линии уже поставлены на завод, мы их
растаможили, сейчас собираем. Это очень сложный процесс. Это длинные переговоры, было
очень непросто», - констатировал Д.Морозов. По его словам, этими двумя линиями будет
управлять СП Vallourec Niko Tube по всем стандартам Vallourec. «Местные работники из
Никополя будут наняты на работу в СП, а несколько супервайзеров приедут из Франции.
Более того, эти рабочие ездили на заводы Vallourec в Германию, чтобы перенимать опыт», подчеркнул топ-менеджер. Отвечая на вопрос об уровне загрузки трубных производств
«Интерпайпа», Д.Морозов сообщил, что мощности по выпуску труб премиального
сортамента загружены полностью. При этом, он напомнил, что летом компания объявила
об инвестициях в размере $14 млн. в расширение мощностей по выпуску премиальных
труб. «Мы реализуем стратегический проект. Мы покупаем самые лучшие станки в мире у
компании Danobat (северная Испания), - отметил топ-менеджер.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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Рівненський
апеляційний
госпсуд
18
вересня
відмовився
задовольнити апеляційну скаргу “Рівнеазота” та залишив без змін рішення
Госпсуду Рівненської обл. від 07.05.2018 (в справі №918/1164/15).
Останім було частково задоволено позов Промінвестбанку та вирішено стягнути з
“Рівнеазота” 45,9 млн дол боргу за договором поруки №20-0189/3-3 від 05.02.2015 (був
укладений як забезпечення зобов’язань ПрАТ "Сєверодонецьке об`єднання АЗОТ" перед
Промінвестбанком за договором про відкриття кредитної лінії №20-2199/2-1 від
23.07.2013). Як писав Finbalance, 02.08.2018 Верховний Суд відмовився задовольнити
касаційну скаргу "Рівнеазота" та залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій в справі
№918/341/16, якими хімзаводу було відмовлено в задоволенні позову до Промінвестбанку
про визнання недійсним договору поруки №20-0189/3-3. 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 банку-позивача 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 (близько $69 млн). Відповідно до звітності "Газпрому", на 30 вересня
2017 року 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 році залучила у "Газпромбанку" кредит на $842,5 мільйонів на закупівлю 5
млрд кубометрів російського газу. У грудні 2014 року "Газпромбанк" зажадав погашення
боргу, однак тоді "Газпром" видав поруку "Газпромбанку" щодо боргів Ostchem Holding. На
початку 2015 року в Ostchem заявили про завершення переговорів з "Газпромбанком" щодо
врегулювання погашення боргу на $842,5 млн. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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ETFX UK Group из Омана победила в конкурсе на использование
мощностей ОПЗ на давальческих условиях

 АГРОХІМ

26.09.2018

ETFX UK Group (Оман) одержала победу в конкурсе на использование
мощностей ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) на давальческих
условиях, сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.
"По итогам подсчета баллов участников отбора максимальное количество балов
получила компания ETFX UK Group", - написал он в Facebook. ETFX UK Group предложила
ОПЗ оплачивать его работу из расчета $34 за тонну произведенного аммиака и $46,5 за
тонну произведенного карбамида. По словам Н.Щурикова, помимо победителя конкурсные
предложения подали International V.T.I. Group Holding B.V. (США) и ООО "Борос", однако их
пакеты документов оказались неполными. International V.T.I. Group, а также Trameta K.S.
(Словакия) просили продлить сроки подачи пакетов документов, однако конкурсная
комиссия не нашла для этого должных оснований. Как сообщалось, "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", которая превышает 1,5 млрд грн. ОПЗ, находящийся в
государственной собственности, выпускает химическую продукцию, занимается также
перевалкой аммиака на морской транспорт. Отметим, Одесский припортовый завод в
октябре, как ожидается, объявит новый конкурс по отбору компании-партнера для
давальческой переработки природного газа, сообщил и.о. главы Фонда государственного
имущества Украины (ФГИ) Виталий Трубаров. "Как я понимаю, сейчас вновь будет
объявляться конкурс в следующем месяце, и, может, найдутся такие хозяйствующие
субъекты, возможно, иностранные, которые могли бы заводить свой газ, и предприятие
могло работать", – сказал он журналистам в Одессе в кулуарах "Украинского финансового
форума", организованного инвестгруппой ICU. Руководитель Фонда отметил, что
окончательное решение о таком конкурсе принимает менеджмент компании, так как
представители ФГИ находятся в наблюдательном совете и не имеют права вторгаться в
хозяйственную деятельность предприятия. В.Трубаров подчеркнул, что в нынешних
условиях на рынке привлечение давальца является единственной возможностью для
работы ОПЗ, так как "газ, занимающий свыше 90% в себестоимости продукции, достаточно
дрогой, а цены на конечную продукцию проседают". По его словам, условия конкурса по
отбору давальца абсолютно открытые, а сложности в таком отборе заключаются в
отсутствии большого числа заинтересованных компаний. "Даже если у них есть желание и
ресурсы на первом этапе, то эти ресурсы быстро улетучиваются. За два-три месяца газ
исчерпывается, а новых возможностей получения газа по льготным условиям у них нет", –
пояснил В.Трубаров. Он подчеркнул, что ФГИ крайне заинтересован, чтобы ОПЗ на момент
приватизации работало. "Наша задача в этом вопросе --- построить работу таким образом,
чтобы на момент продажи этот актив был работающим, самостоятельно или с помощью
давальца, но работающим. Потому что продавать простаивающее предприятие, на мой
взгляд, есть двойная проблема", – сказал руководитель Фонда, напомнив о еще более
сложной проблеме токсичных долгов ОПЗ перед структурой Дмитрия Фирташа. Как
сообщалось, в конце июля ОПЗ, простаивающий с конца апреля этого года, подписал
договор на давальческую переработку газа на мощностях предприятия с ООО "Либерти
Газ", которое одержало победу в соответствующем конкурсе. Запуск планировался на конец
сентября. Однако в середине сентября первый заместитель директора ОПЗ Николай
Щуриков сообщил, что ОПЗ намерен расторгнуть договор с давальцем ООО "Либерти Газ",
которая известила предприятие о невозможности в дальнейшем выполнить условия
договора с ОПЗ из-за резкого роста цен на газ. Ранее Н.Щуриков уточнил агентству
"Интерфакс-Украина", что в рамках сотрудничества с "Либерти Газ" ОПЗ должен был
получать $32,5 за производство тонны аммиака и $43 за производство тонны карбамида.
"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 в конце июля отобрал возглавляемый Pericles Global Advisory
консорциум в составе White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital в качестве
инвестсоветника для приватизации ОПЗ.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
НПП «ЗАРЯ» рассматривает возможность сотрудничества
с индийскими компаниями

Украина может наладить производство фосфорных
удобрений на собственном сырье
13.09.2018

В настоящее время промышленность минеральных удобрений
Украины может полностью обеспечить сельское хозяйство страны только
азотными удобрениями. Об этом пишет geonews.com.ua
Исторически сложилось, что апатитовый концентрат был основным сырьём украинских предприятий по получению минеральных удобрений. Более 20 лет при переходе
украинской промышленности минеральных удобрений на зарубежные фосфориты именно
они стали альтернативным видом сырья, хотя в мире основным источником фосфатов
всегда были фосфоритовые концентраты. Но Украина имеет свою фосфатную историю.
Возможности Украины по производству фосфорных, калийных и сложных удобрений
суммарно составляют не более 17% от необходимого объёма. Об этом заявил директор
«Сумского государственного института минеральных удобрений и пигментов» в ходе VI
«Одесского агрохимического форума», сообщает ИА «Инфоиндустрия». По его словам,
поиск отечественных, альтернативных и доступных источников фосфатов является весьма
актуальной, но реальной задачей для Украины. «Одним из основных альтернативных
крупнотоннажных источников фосфатов могут являться апатиты украинских апатитильменитовых месторождений. Они являются полным аналогом Кировского апатитового
концентрата и могут полностью обеспечить потребность отечественных предприятий в
данном виде сырья. Единственным и существенным ограничением является только то, что
их добыча и обогащение имеет перспективу только при совместной переработке апатитильменитовой руды с выделением, прежде всего ильменитового концентрата, а затем
апатитового», — сказал Сергей Вакал. Вторым по значимости источником альтернативного
фосфатного сырья в Украине эксперт назвал фосфориты отечественных месторождений.
Они расположены во многих областях страны и имеют свою региональную перспективу
применения. В Украине выделено 6 фосфоритоносных районов. Значительные запасы
фосфоритов выявлены в Северо-Западном регионе, Среднем Приднестровье,
Причерноморье и Днепровско-Донецком регионе. Общее количество месторождений, в том
числе и малых, составляет около360, из них 8 достаточно крупных. ...
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
На Херсонщині розпочали будівництво заводу з виробництва
високоякісних хімічно чистих добрив
20.09.2018

ТОВ «ТерраТарса Україна» розпочала будівництво комплексу з
виробництва добрив у місті Каховка. Повідомляє Національний
промисловий портал, з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.
Інвестиційний проект, вартістю 18,3 млн доларів США, передбачає будівництво
комплексу для приймання, зберігання, змішування та фасування мінеральних добрив, що
включає в себе: сучасну агрохімічну лабораторію; складські приміщення площею 13 000 м2;
завод з виробництва високоякісних хімічно чистих добрив за стандартами SQM: рідкі
мінеральні добрива (3 млн л/рік); кристалічні мінеральні добрива (15 000 т/рік). Першу
чергу заводу з виробництва рідких добрив потужністю 60 тис літрів в день (100 тис літрів
буферного зберігання) планується ввести в експлуатацію у грудні 2018 року. Обсяг
інвестицій становить 7 млн доларів США. Реалізація такого масштабного проекту потребує
підтримки місцевої влади на кожному етапі впровадження, тому було вирішено укласти
Меморандум про співпрацю між обласною державною адміністрацією і товариством
«ТерраТарса Україна» та створити робочу групу із супроводження будівництва комплексу,
до складу якої входять представники місцевих органів влади та територіальних підрозділів
центральних органів виконавчої влади. Це дозволить у рамках чинного законодавства
усунути будь-яку проблему в процесі будівництва. Підписати Меморандум планується під
час Міжнародного форуму «Таврійські горизонти», який відбудеться 21 вересня у Києві.
Голова райдержадміністрації Валерій Салтиков запевнив, що місцева влада гарантує
всебічне сприяння розвитку підприємств на Каховщині. 18 вересня відбулося символічне
залиття бетонної основи дало старт будівництву комплексу ТОВ «ТерраТарса Україна».
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

29.09.2018

Для развития новых производств на предприятии, делегация НПП
«Заря» во главе с директором по развитию Владиславом Рубашко с рабочей
поездкой посетила крупнейшие города Индии.
С целью обмена опытом специалисты предприятия побывали на производственных
площадках химических заводов страны. Кроме того, в рамках визита были организованы
презентации компаний, занимающихся производством и наладкой оборудования.
Индийские производители продемонстрировали возможности осуществить полный спектр
работ – от проектирования до изготовления и монтажа основного оборудования, – в
соответствии с международными стандартами и с предоставлением сертификатов качества
европейского образца. Участники встреч имели возможность оценить технологические
преимущества местных производителей, а также обсудить ряд технических вопросов. В
ходе переговоров стороны определили основные направления возможного сотрудничества.
Отметим, что для реализации своих стратегических целей НПП «Заря» планирует создание
новых производств по выпуску перспективных видов продукции. На данный момент
предприятие проводит поиск профильных инжиниринговых компаний, которые имеют
необходимый опыт и производственные возможности для реализации подобных проектов.
Руководство НПП «Заря» заинтересовано в прямом сотрудничестве с мировыми
компаниями-производителями. Это позволит не только оптимизировать расходы, но и
реализовать проект по передовым технологиям.
Читать полностью >>>
По материалам infoindustria.com.ua

Grossdorf запустив завод у
Одеської області
27.09.2018

Компанія Grossdorf відкрила нове виробництво рідких добрив КАС у
смт Сарата Одеської області. Про це повідомляє служба новин порталу
proagro.com.ua
Потужність виробництва складає 60 тис. тонн на рік. Завдяки новому заводу
потужності Grossdorf з виробництва рідких добрив зросли до 410 тис. тонн на рік.
Відкриття заводу суттєвим чином оптимізує логістику компанії з доставки КАС у південний
регіон, який Grossdorf розглядає як базовий для розвитку портової інфраструктури.
Зокрема, компанія планує імпортувати сировину не тільки з Середньої Азії, а й з Європи та
Перської затоки. Як зауважили в компанії, нові потужності дозволять забезпечувати КАС
всю Одеську область і у перспективі відкрити можливість експорту добрив з виробничого
підрозділу в смт Сарата в Молдову. ТОВ Агрохімічна Компанія «GROSSDORF» (м. Черкаси) –
одна з лідерів на ринку України з виробництва рідких мінеральних добрив карбамідноаміачної суміші (КАС). На ринку компанія з 2001 року та відома під назвою ТОВ «Агрохім
2001». В 2016 році компанією зацікавились інвестори з Німеччини, що надало можливість
інноваційного підходу до технології виробництва, реорганізації порядку роботи та її
контролю. Таким чином створена Агрохімічна Компанія «GROSSDORF», яка пропонує
продукцію власного виробництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами proagro.com.ua
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ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 АБРАЗИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ПФТС исключила из биржевого реестра
акции "Мотор Сичи"

Компанія «Клінгспор» переміщує з Франції на
Львівщину частину виробництва
25.09.2018

Голова Львівської ОДА Олег Синютка оглянув виробничі потужності
ТзОВ «Клінгспор» – підприємства з 100% іноземними інвестиціями
німецької компанії «Klingspor AG» у Великих Мостах.
Про це повідомили в прес-службі Львівської облдержадміністрації, де також
розповіли: «ТзОВ «Клінгспор» є провідним виробником абразивних матеріалів з
представництвом в більш ніж 39 країнах. Продукція компанії багато років
використовується в металообробній, деревообробній промисловості, будівництві та інших
галузях, та завдяки своїй високій якості користується попитом як на європейському, так і
на українському ринках. Компанія працює на світовому ринку понад 125 років, а в Україні
цього року планує відсвяткувати свою 10 річницю. Лише за останні чотири роки діяльності
на Львівщині підприємство інвестувало в завод понад сім мільйонів євро». «На сьогодні
компанією збудовано виробничі, складські та адміністративні приміщення загальною
площею 6,7 тисячі квадратних метрів у Великих Мостах та працевлаштовано понад 200
людей. І вже в цьому році планується переміщення частини виробничих потужностей з
Франції в Україну», – поінформували також у прес-службі Львівської облдержадміністрації.
Читати повністю >>>
За матеріалами dailylviv.com

 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ З ПАПЕРУ)

Мінприроди домагатиметься скасування спецдозволів на
водокористування для Понінківської фабрики
17.09.2018

Мінприроди подасть апеляційну скаргу на постанову Волинського
окружного адміністративного суду, який підтримав позицію ТОВ
«Понінківська картонно-паперова фабрика Україна».
В своєму рішені суд відмовив в задоволенні позову Мінприроди про анулювання
підприємству дозволу на спеціальне водокористуванння. Як повідомив Міністр екології та
природних ресурсів Остап Семерак, ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва
адміністративну справу було передано на розгляд до Волинського окружного
адміністративного суду, хоча Мінприроди та Держводагентство наполягали на розгляді цієї
справи у столичному суді. «Зараз Волинський окружний адміністративний суд ухвалив
постанову на користь фабрики-забруднювача. Ми з таким рішенням не погоджуємося і
будемо його оскаржувати, а значить, буде апеляція і маю надію, рішення на користь
місцевих громад і всього живого, що ще водиться у тих річках. Прошу всіх небайдужих
підтримати нас у цій боротьбі», - прокоментував ситуацію Міністр екології та природних
ресурсів України. Раніше Мінприроди та Державне агентство водних ресурсів України
звернулися до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до ТОВ «Понінківська
картонно-паперова Фабрика-Україна» про анулювання дозволу на спеціальне
водокористування №1376 терміном дії до 11.04.2020. Приводом для такого рішення стали
результати перевірок територіальних підрозділів Державної екологічної інспекції та
численні скарги громадян на діяльність картонно-паперової фабрики, що негативно
впливає на екологічну ситуацію на Хмельниччині, Рівненщині та Житомирщині. Зокрема,
йдеться про забруднення річок Случ і Хомора неочищеними стоками, що викликало
масовий мор риби та завдало державі збитків на сотні тисяч гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua

28.09.2018

Соответствующее решение утверждено 27 сентября и вступает в силу 1
октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение на сайте биржи. Об этом
сообщает портал biz.censor.net.ua

Как сообщалось, в апреле фондовые площадки "Украинская биржа" (УБ) и ПФТС (обе
Киев) приняли решение о приостановке обращения акций "Мотор Сичи", исходя из
информации Центрального депозитария о невозможности осуществлять учетные операций
по акциям компании. Основанием для этого стало постановление Шевченковского
районного суда Киева от 20 апреля об аресте по ходатайству следователя СБУ 56% пакета
акций "Мотор Сичи", находящегося в опосредованном владении собственника китайской
Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment. Ранее крупнейшим акционером-физлицом ПАО
"Мотор Сич" выступал почетный президент предприятия, народный депутат от партии
"Воля народа" Вячеслав Богуслаев. СБУ подозревает народного депутата Вячеслава
Богуслаева ("Воля народа") в незаконной продаже 56% акций машиностроительного
предприятия "Мотор Сич" китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing
Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. СБУ в июле 2017 года открыла уголовное
производство по статьям "диверсия" и "подготовка к преступлению". ПАО "Мотор Сич" один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а
также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в более чем 100
стран мира. В 2012 году в Запорожье создано вертолетное КБ "Мотор Сич". Курс акций
предприятия 20 апреля вырос на ПФТС на 0,5% - до 5,395 тис. грн за шт. На УБ в этот день
ценные бумаги не изменились в стоимости – 5,469 тыс. грн за шт.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Компанія “Трібо” встановило нову лінію для виробництва
стального волокна та фібри
18.09.2018

Українська
промисловість
поступово
розвивається
завдяки
підприємцям що вірять і інвестують в розширення виробництва. Про це
повідомляє служба новин порталу uprom.info
Одне з найбільш динамічно зростаючих підприємств “Трібо”, що спеціалізується на
виготовленні тормозних колодок для широкого кола споживачів, продукцію якого
використовують на залізничному транспорті, на харківському тракторному заводі ХТЗ,
БелАЗ, КрАЗ, МАЗ та ін., придбало нове виробниче обладнання. “Потужність машини 1,5
тисяч тонн стального волокна, при завантаженні в три зміни, з яких 500 тонн споживає
група компаній Трібо, 300 тонн планують продавати в Україні, 700 тонн експортуватимуть.”
– Зазначив директор заводу Констянтин Єфименко. Сировина для зазначеної лінії – дріт
3мм. До підприємства вже йдуть дві лінії для виробництва дроту. Крім виробництва
стального волокна, завод використовує 600 тонн дроту для виробництва каркасів колодки
вантажних вагонів.
Читать полностью >>>
По материалам uprom.info
ФДМ виставив на продаж харківське підприємство
“Завод “Радіореле”
20.09.2018

МАШИНОБУДУВАННЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Як працює одне з найважливіших підприємств
авіаційно-космічної галузі України
21.09.2018

Завод «ФЕД» перероджується. Зараз перед ним стоять серйозні
виклики: вихід на нові ринки, конкуренція з іноземними виробниками та
перевипуск агрегатів, які раніше виготовлялись спільно з РФ.
Журналісти медіапроекту «Накипіло» побували на заводі і дізналися, чим живе
підприємство і наскільки сильно вдарила по ньому втрата російського ринку. Нас
проводять в один з цехів основного виробництва. У ніс б’є різкий запах мастильноохолоджуючих рідин і масла. Це – запах виробництва. А розмовляти доводиться,
перекрикуючи працюють верстати. “Тут можна знімати фільми 70-80-х. Тут все
залишилося, як було. При цьому воно все працює”, – починає нашу екскурсію директор
заводу Олександр Пащенко. Тут до сих пір успішно функціонує американський
шліфувальний верстат 1943 року. За словами директора, поки верстат працює – його
потрібно використовувати. Але навіть після покупки нового обладнання, його не викинуть.
Керівник упевнений, здавати на металобрухт такі верстати – блюзнірство. Всьому можна
знайти застосування. Трохи далі трудяться доводчіци-протирщиці. Співробітниці, які
вручну доводять точність деталей до мікрон. Вони – гордість заводу. Директор називає
етап їх роботи «супер фінішем». За його словами, вони замінюють високоточне
швейцарське обладнання, яке коштує півмільйона євро. Одна з таких унікальних
співробітниць Людмила Чебан побачивши камери ніяковіє і секрети майстерності не
розкриває. Лише скромно каже, що її робота – це роки досвіду. “У нас кожна деталь порізному доводиться. У нас є фарба, перевіряємо все по ній – і на контроль”, – розповідає
Людмила. Провівши нас по цеху, директор пояснює: те, що завод не простоює – це тільки
частина досягнення. «ФЕД» випускає складні високоточні агрегати на обладнанні, середній
вік якого – 40 років. Тому, щоб гідно конкурувати на зовнішньому ринку, підприємство
потрібно модернізувати. “Міжнародні стандарти якості – це приміщення, обладнання та
кваліфікація персоналу. Сьогодні я сумніваюся, що завдяки тому, що у нас є, ми зможемо
виконати всі необхідні сертифікаційні вимоги”, – говорить Пащенко. Там не менше,
керівник впевнений, завдяки базової технології завод має всі шанси, щоб стати на один
щабель якості з європейськими конкурентами. Каже, для старту, заводу було б достатньо
п’яти мільйонів євро. Хоча, проблема навіть не в грошах (зараз завод – прибуткове
підприємство і може купити необхідні верстати), а зарегульованості системи закупівель. За
умовами, переможцем в торгах повинен стати той, хто запропонує найвигіднішу ціну за
товар. Але найчастіше низька вартість не означає якість.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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Фонд держмайна виставив на продаж на аукціоні ще один об’єкт
малої приватизації – єдиний майновий комплекс ДП “Завод “Радіореле”, що
випускає електророзподільну і контрольну апаратуру.
Згідно з оголошенням в Бюлетені про приватизацію в середу, стартова ціна об’єкта
для аукціону з умовами – 72,4 млн грн (без ПДВ), аукціон відбудеться 19 жовтня. За
умовами продажу, покупець повинен забезпечити, зокрема, збереження основних видів
діяльності підприємства протягом п’яти років після переходу прав власності, недопущення
звільнення працівників протягом шести місяців, погашення протягом цього ж терміну
заборгованості по заробітній платі і перед бюджетом. Завод “Радіореле”, заснований у 1920
році, випускає більше 50 найменувань реле, у тому числі електромагнітні слабкострумові
реле спецпризначення, електротепловие, промавтоматики. За інформацією ФДМ, в
першому півріччі 2018 р. завод реалізував продукцію на 13,4 млн грн, в тому числі на
експорт на 9,4 млн грн (за весь 2017 рік відповідно на 33,5 млн грн і 19,8 млн грн). Його
балансовий збиток склав 0,048 млн грн (0,21 млн грн), рентабельність – “мінус” 0,36% (0,63%), дебіторська заборгованість – 0,28 млн грн (0,58 млн грн), кредиторська – 1,96 млн
грн (0,58 млн грн). Вартість активів заводу на 1 липня 2018 року – 72,15 млн грн, власний
капітал – 69,68 млн грн. У складі об’єкта приватизації – три нежитлових будови (площею
0,104 тис. кв. м, 6,37 тис. кв. м і 42,55 тис. кв. м), 13 од. транспортних засобів, машини,
обладнання, інвентар. Завод має в своєму розпорядженні земельною ділянкою площею
4,096 га. На підприємстві на 1 липня 2018 року працювало 370 чол.
Читати повністю >>>
За маіітеріалами uprom.info
Калинівський машзавод: технологія TankSys® сучасний погляд на ємності
21.09.2018

Вже понад 30 років одним з напрямків діяльності провідного
машинобудівного підприємства ПрАТ "Калинівський машзавод" є розробка,
виготовлення та монтаж ємностей TankSys®.
Ємності TankSys® з нержавіючої сталі різноманітного технологічного призначення
об’ємом до 150 м3 широко використовуються в молочній, пивній, фармакологічній та
хімічній промисловості, виробництві фруктових та овочевих соків, виноробній галузі.
Ємності виготовляють в різних варіантах виконання, комплектують додатковим
устаткуванням, мішалками різних типів, рубашками нагріву або охолодження, засобами
автоматичного керування процесами. Для підвищення якості продукції, було прийнято
рішення про придбання та впровадження у виробництво сучасного обладнання для
автоматичного зварювання нержавіючої сталі та закатки днищ. Внутрішню поверхню
ємностей полірують і перевіряють спеціальними приладами по класу шорсткості Ra 0,8.
Сертифіковано систему управління якістю, що відповідає вимогам стандарту ІSO 9001:2015.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Кропивницький "Радій" підписав угоду
з американською компанією
25.09.2018

Генеральным директором Philips в Украине
назначен Сергей Гонтарь
28.09.2018

С 21 сентября 2018 года позицию генерального директора Philips
Украина занимает Сергей Гонтарь. Об этом сообщает служба новостей
портала sostav.ua
Он заменил на этом посту Ирину Березовскую, которая руководила бизнесом
компании в Украине с 2015 г. и получила должность в главном офисе Philips в Нидерландах
в связи с повышением. Ранее Сергей Гонтарь более 15 лет успешно работал в сфере
потребительских товаров и здравоохранения — в компании P&G Украина. К команде Philips
Украина он присоединился в феврале 2018 года, заняв позицию директора по продажам. За
это время бизнес компании в Украине укрепился, в том числе и благодаря успешной
стратегии, основанной на ценностях потребителя. «Делать жизнь людей лучше благодаря
значимым инновациям — глобальная миссия компании Philips, которая к 2025 году должна
улучшить жизнь 3 миллиардов людей, — сообщил Сергей. — И я сделаю все возможное,
чтобы в Украине стратегия компании реализовывалась столь же успешно, как и по всему
миру». Новому назначению в немалой степени способствовал большой опыт Сергея
Гонтаря в вопросах стратегического планирования на многочисленных позициях на
рынках Украины, Восточной Европы, Европы, Ближнего Востока и Африки в компании P&G.
Директором по продажам стала Иванна Бережанская, которая работает в Philips Украина с
2011 г. За семь лет Иванна прошла путь от менеджера по работе с ключевыми партнерами в
ритейле, в последствии возглавив это подразделение, до директора по торговому
маркетингу, демонстрируя высокие результаты и профессиональную экспертизу. На новой
должности, как и прежде, приоритетными направлениями деятельности Иванны станут
развитие команды и взаимовыгодное партнерство. В зоне ответственности директора по
продажам находится развитие продаж и реализация новых бизнес-возможностей компании
на рынке Украины.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Всеукраинский тендер выиграл
сумской завод
20.09.2018

Сумской «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» победил в
тендере «Укргаздобыча». Об этом на своей странице в Фейсбук написал
народный депутат Украины Олег Медуница.
Наше предприятие на открытой площадке для торгов «Прозорро» обошло
конкурентов из Китая и заключила соглашение на 117 млн. грн. До апреля 2019 года
сумской завод поставит «Укргаздобыче» 1226 бурильных утяжеленных и ведущих труб. «Це
прекрасна новина! Бажаю й іншим підприємствам Сум успіхів на відкритих торгах у
тендерах «Укргазвидобування» — найбільшого платника податків в Україні з амбіційною
інвестиційною програмою до 2020 року», — написал депутат.
Читать полностью >>>
По материалам rama.com.ua
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Corum Group Ахметова просить суд визнати недійсним
кредитний договір з Промінвестбанком
24.09.2018

Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі №910/12289/18 за
позовом ПрАТ “Корум Україна” до Промінвестбанку про визнання недійсним
договору про відкриття кредитної лінії №15-93/19-8/13 від 30.05.2013.
При цьому Госпсуд Донецької області розглядає справу №905/86/15 за позовом
Промінвестбанку до ПрАТ “Корум Україна”, ТОВ “Корум Донецькгірмаш”, ТОВ “Корум
Горлівський машинобудівний завод”, ПрАТ “Горлівський машинобудівник” тощо про
стягнення 179,2 млн російських рублів та 1,4 млн грн заборгованості за вказаним
кредитним договором. При цьому ТОВ "Корум Донецький енергозавод", ПАТ "Дружківський
машинобудівний завод", ТОВ "Укртрансмаш", ПАТ "Донецькгірмаш" подали зустрічні
позови про визнання припиненою поруки за договорами поруки. 06.06.2018 Верховний Суд
залишив відмовився задовольнити касаційну скаргу ТОВ "Корум Донецькгірмаш" та
залишив без змін постанову Донецького апеляційного госпсуду від 13.12.2017 (в справі
№905/2568/16), якою скасовано рішення Госпсуду Донецької області від 27.06.2017 про
визнання припиненим право застави за договорами №15-94/19-130/13 та №15-94/1977/13 (предмет застави - товари в обороті та обладнання), що були укладені як
забезпечення по договору про відкриття кредитної лінії №15-93/19-8/13 від 30.05.2013. У
ході судового процесу представник ТОВ "Корум Донецькгірмаш" вказував, що компанія
фактично не здійснює господарську діяльність, а все майно, яке було в його власності,
знаходиться на непідконтрольній території у м. Донецьку. Верховний Суд дійшов висновку,
що “сам по собі факт проведення антитерористичної операції на території, де знаходиться
майно Заставодавця, та обставини захоплення виробничих потужностей Товариства
невідомими озброєними особами не є тією обставиною, з якою закон пов`язує можливість
припинення застави в судовому порядку” (цитата). …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ГП «Зоря»-«Машпроект» выиграло
тендер на 2.5 млрд
25.09.2018

ГП НПКГТ «Зоря»-«Машпроект» выиграло тендер компании
«Укртрансгаз» на реконструкцию компрессорной станции «Яготин» с
ожидаемой стоимостью работ около 2,5 млрд грн.
«Это стало возможным благодаря профессионализму николаевских заводчан,
рабочих госпредприятия «Зоря»-«Машпроект», - прокомментировал
руководитель
«Укртрансгаза» Андрей Хоменко, который ранее был гендиректором «Зори»«Машпроекта». - «Яготин» — один из наших приоритетных проектов, и мы давно
готовились к его реконструкции. Станция будет загружена перекачкой газа собственной
украинской добычи и сможет перекачивать до 16,5 миллиарда кубометров газа в год из
полтавских и шебелинских месторождений. Станция будет востребована вне зависимости
от российского транзита газа через Украину». Завершить тендерную процедуру и
подписать контракт с победителем планируется до 1 октября 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам vn.mk.ua
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В обласному центрі у конференц-залі ПАТ "НВП" "Радій" пройшла
церемонія підписання угоди про стратегічне партнерство між компаніями
"Radics LLC" (Україна) і "Curtiss-Wright Corporation" (США).
На заході були присутні мiський голова Андрiй Райкович, голова обласної державної
адмiнiстрацiї Сергій Кузьменко, народний депутат України Костянтин Яриніч,
представники посольства Сполучених Штатів в Україні – Мартін Клесенс, аташе з питань
торгівлі Мирослава Мирцало, президент Кіровоградської регіональної торгово-промислової
палати Ірина Саєнко, голова наглядової ради науково-виробничого підприємства "Радій"
Євгеній Бахмач та представники компанії. "До цієї події ми готувалися понад 20 років. Саме
наші розробники вперше у світі використали програмування логічної матриці, яке створене
та випускаєсться у США. І за ці 20 років працівники компанії створили продукт та
допрацювали його. Він став достойним для американського ринку. "Radics LLC" пройшла
серйозну школу сертифікації та повністю відповідає американським стандартам", –
зазначив Євгеній Бахмач. Угода передбачає спільне виконання проектів модернізації
систем безпеки ядерних об`єктів Сполучених Штатів Америки. ….
Читати повністю >>>
За матеріалами rk.kr.ua
Харьковский завод подписал меморандум
на 2 млрд с немецким Siemens
30.09.2018

В ходе X Международного экономического форума харьковские
предприятия подписали контракты и меморандумы о сотрудничестве на
сумму более двух миллиардов гривен.
АО "Турбоатом" заключил соглашение с известной немецкой компаний Siemens о
совместном участии в модернизации турбин для тепловых и атомных электростанций.
Оценочная стоимость работ составляет два миллиарда в украинской валюте. Еще один
контракт на 250 миллионов гривен был подписан ПАО "Донбассэнерго" - харьковчане
изготовят цилиндр среднего давления для Славянской ТЭС, где сейчас стоит российская
турбина. Кроме того, завод "Электротяжмаш" поставит для автомобильной корпорации
"Богдан" тяговые двигатели для троллейбуса. Общая стоимость продукции - 150
миллионов в национальной валюте. "В течение 2018 года мы выполняем заключенный
ранее контракт на поставку электродвигателей в рамках программы импортозамещения.
Новое соглашение расширяет наши возможности в освоении новых рынков и налаживании
контактов с другими партнерами в сфере городского электротранспорта", - отметил и.о.
главы "Электротяжмаша" Дмитрий Костюк. …
Читать полностью >>>
По материалам newsroom.kh.ua
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украина готовит расширение ВТС со странами Африканского
региона в сфере авиаремонта
24.09.2018

Украина готовит расширение военно-технического сотрудничества
(ВТС) со странами Африканского региона в сфере авиаремонта. Об этом
пишет издание fixygen.ua
В ходе прошедших в рамках международной оборонной "Africa Aerospace and
Defence-2018" (Претории, ЮАР) переговоров с заказчиками из Анголы, Алжира, Эфиопии и
ЮАР достигнута договоренность о налаживании партнерства и дальнейшем развитии
сотрудничества в сфере авиаремонта и обслуживании авиатехники. Международная "Africa
Aerospace and Defence-2018" сухопутной, морской и авиационно-космической техники,
прошедшая 19-23 сентября в ЮАР, - одна из крупнейших специализированных выставок
Африканского региона. По данным входящей в "Укроборонпром" госфирмы "Укринмаш", в
рамках участия в ААD-2018, Украина презентовала потенциальным заказчикам региона
перспективную авиа-, авто-, и военно-морскую технику, а также авиационное вооружение.
В их числе: проекты новых реактивных Ан-158 и Ан-178, корабль морской охраны "Коралл",
КрАЗы "Фиона" и "Халк", управляемые ракеты класса "воздух-воздух" Р-27. ГП "410 Завод
ГА" - единственное в Украине предприятие, специализирующееся на капитальном ремонте
самолетов "Антонов" и авиадвигателей Д-36. С июня 2015 года по решению правительства
входит в состав "Укроборонпрома". В июле 2015 года предприятие получило сертификат
НАТО на соответствие проводимых услуг стандартам альянса. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
На ХАЗе ремонтируют египетский лайнер и готовятся
выпускать фюзеляжи для вертолетов
24.09.2018

Почему авиастроители отказались от контракта с бронетанковым
заводом, зачем необходимо импортозамщение и кому «хазовцы»
предлагают купить готовые самолеты?
Издание «Комментарии. Харьков» узнали об этом пообщавшись с исполняющим
обязанности директора Харьковского государственного авиационно-производственного
предприятия Сергеем Задорожным. Проходная авиазавода встречает тишиной, отчего мои
шаги в мраморном вестибюле звучат еще громче. Пятница – официально не рабочий день
на предприятии. Впрочем, из-за простоя мастера выходят на завод всего раз в неделю.
Общее правило не распространяется на инженеров – убеленные сединами,
сосредоточенные и даже отчасти хмурые, с документами и чертежами они собрались в
приемной директора. Сергея Задорожного назначили руководителем на ХАЗ во второй раз
– он уже возглавлял предприятие в 2007-2008 годах. Тогда казалось, что трудно, говорит
директор о своей прошлой каденции. Но 11 лет назад на заводе работало 6 тысяч человек, и
самолеты выпускали. Сегодня по спискам отдела кадров на предприятии числится 2200
человек, а фактически на выполнение конкретных заданий и проектов выходит около 500600 человек. И не мудрено – за последние несколько лет митинги под ХАЗом, на которых
сотрудники завода требовали выдать зарплату, стали привычным явлением. Отсутствие
заказов и, как следствие, зарплат – разогнало инженеров и рабочих. Кто-то трудится
сегодня в Польше, кто-то – на соседнем ФЭДе. Впрочем, за последние четыре месяца
ситуация на заводе-гиганте стала меняться – погасили текущие долги по зарплате,
появились заказы. Полным ходом готовятся к зиме – для тех цехов, где будут работать,
организовывают местное отопление и закупают дрова. … В огромном ангаре стоит
красавец АН-74 с разобранным носом и в непривычной глазу песчаной окраске. За
ремонтом крылатой машины наблюдают представитель Египетских вооруженных сил и
его переводчик. Несколько лет назад ХАЗ поставил три АН-74 для этой страны, по условиям
договора харьковчане при необходимости ремонтируют самолеты. …
Читать полностью >>>
По материалам kharkov.comments.ua
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Аваков рассказал, когда Украина получит французские
вертолеты Airbus Helicopters
25.09.2018

Три вертолета для ГСЧС Украины и один - для Национальной гвардии
Украины - от компании Airbus Helicopters поступят в рамках украинскофранцузского контракта до конца 2018 года.
Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в рамках рабочей
поездки в Черниговскую область, в этом году для нужд подразделений МВД поступит
первые четыре вертолета от французской компании. Три машины будут работать в
подразделениях ГосЧС – это вертолет, оборудованный необходимым оборудованием для
аэромедицинской эвакуации, аварийно-спасательных и противопожарных целей. Еще один
вертолет Н-225 поступит в авиаподразделение Нацгвардии. В ГСЧС рассчитывают, что
после расширения вертолетного парка спасатели смогут нести усиленную службу на юге
Украины и выполнять поисковые операции на море. Для новых вертолетов начали
готовить летный состав, который пройдет обучение во Франции. …
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Кабмин утвердил финплан на 2018 г. луцкого ремзавода "Мотор"
с чистой прибылью 189,6 млн грн.

Компания "Нибулон" ввела в эксплуатацию первый
многоцелевой буксир проекта Т3500
24.09.2018

Универсальный буксир проекта Т3500, аналогов которого не строили
в Украине 13 лет, было спущено на воду еще в мае, однако к выполнению
своих функций стало готово лишь сейчас.
Буксир проекта Т3500 предназначен для проводки судов по Бугско-Днепровсколиманскому каналу (БДЛК), их швартовки к причалам терминалов компании, проводки
караванов несамоходных судов (2-4 ед.) по БДЛК и проведения караванов по каналам в
период ледового состояния в районах плавания реки Днепр и Черного моря. Отметим, что
10 июля был спущен на воду уже второй многоцелевой морской буксир проекта Т3500 с
названием "Нибулон 101". Сейчас на нем настраивают системы и механизмы машинного
отделения и водоподготовки, заканчивают отделочные работы и установку мебели в
жилом контуре. На следующей неделе состоятся пуско-наладочные работы пропульсивной
установки и палубных механизмов. Также в "Нибулоне" сообщили, что в данный момент
ведут строительство еще пяти заказов - четырех буксиров и самоходного перегрузчика.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Корвет «Вінниця» піднято у сухому
доку для ремонту

27.09.2018

Кабинет министров утвердил финансовый план на 2018 год
входящего в госконцерн "Укроборонпром" ГП "Луцкий ремонтный завод
"Мотор" с плановой чистой прибылью в размере 189,6 млн грн.
Проект соответствующего распоряжения Кабинета министров одобрен на заседании
правительства в среду по процедуре без обсуждения. Согласно проекту документа, финплан
предусматривает получение в 2018 году ремзаводом "Мотор"чистого дохода в размере
795,25 млн грн. Капитальные инвестиции запланированы в размере 120,3 млн грн, из них:
70,4 млн грн – на обновление основных фондов, и 27,13 млн грн – на модернизацию.
Согласно данным пояснительной записки к документу, в 2017 году луцкий ремзавод
"Мотор" получилчистую прибыль в размере 324,1 млн грн, чистый доход – 1 млрд 125,59
млн грн. ГП "Луцкий ремонтный завод "Мотор" обеспечивает полный капитальный ремонт
авиационных двигателей, агрегатов топливной и электроавтоматики практически для всех
видов фронтовой авиации ВСУ: бомбардировщика Су-24, истребителей Су-27 и МиГ-29, а
также капремонт агрегатов топливной автоматики к двигателям Д-30КП (КП-2) для
тяжелых транспортных Ил-76. С 2011 года по решению правительства входит в состав
госконцерна "Укроборонпром". По данным предприятия, на сегодняшний день в портфеле
заказов Луцкого ремзавода "Мотор" около 70% составляют заказы в интересах
Минобороны. Кроме того, предприятие также успешно обеспечивает работы в рамках ВТС
с зарубежными партнерами, включая заказчиков из стран-членов НАТО.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua

25.09.2018

Судноверф «Україна» прийняла у сухий док корвет «Вінниця»
(проекту 1124П). Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням
на Український мілітарний портал
Зараз корабель знаходиться у доці №4, на ньому планується провести повний
комплекс ремонтних та докових робіт, хоча ще у 2013 році планувалось списати його зі
складу ВМС України. Після окупації Криму та втрати частини флоту, було прийнято рішення
про ремонт судна. Попереднім командуванням ВМС України була озвучена необхідна для
цього цифра в 1 млрд грн. Нове командування ВМС планує для початку провести
обстеження судна: Щодо майбутнього «Вінниці»… Спочатку треба пацієнта обстежити, а
потім вже приймати рішення, що з пацієнтом робити – або списувати, або ремонтувати.
Підводне обстеження корпусу поки не дає нам повної картини. Ми його піднімемо,
поставимо в сухий док і після цього будемо приймати рішення про подальшу його долю», –
сказав віце-адмірал Ігор Воронченко. Корвет “Вінниця” був закладений 23.12.1975-го року
на Зеленодоському СБЗ (заводський №775), спущений на воду 12.09.1976 року, у стрій
ввійшов 31 грудня того ж року в 5-ту окрему Балаклавську бригаду прикордонних
сторожових кораблів, де і служив до 1992-го року, доки не перейшов до Морських частин
Держкомітету з охорони кордонів (нинішня Державна прикордонна служба). В січні 1996-го
року корабель було передано новоствореним ВМС України.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
США передали Украине два катера
класса Island

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

27.09.2018

Желающих на покупку Николаевского ССЗ "Океан"
за 1,8 млрд не нашлось
20.09.2018

Аукцион по продажи целостного имущественного комплекса (ЦИК)
ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" по стартовой цене 1,8
млрд грн перенесен на октябрь в связи с отсутствием поданных заявок.
Как сообщила ликвидатор Ирина Сербин, намеченные на 21 сентября торги по
продаже признаны несостоявшимися и объявлен следующий этап торгов. Заявки будут
приниматься до 18.00 24 сентября. В случае, если заявки будут зарегистрированы, аукцион
должен будет пройти 8 октября. Стартовая цена продажи судозавода в рамках второго
этапа торгов, согласно закону, будет снижена на 20% и составит 1 млрд 454 млн гривен.
Напомним, ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 2011 года —
"Вадан Ярдс Океан", до декабря 2008-го — Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001 года —
"Судостроительный завод "Океан") специализируется на производстве и ремонте
контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. В ноябре
2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал ПАО "НСЗ "Океан" банкротом.
В 2014 году Высший суд остановил дело о банкротстве. 9 сентября 2016 года Печерский
райсуд Киева наложил арест на движимое и недвижимое имущество и передал его на
ответственное хранение директору ООО "Океан-Судоремонт", президенту ПАО НСЗ "Океан"
в 2010-2011 Леониду Шумило. В ноябре того же года Апелляционный суд Киева отменил
это решение. Генпрокурор Юрий Луценко в сентябре 2017 года заявлял о намерении
вернуть в госсобственность завод "Океан". В августе 2018 года Минюст и Высший
хозяйственный суд Украины обнародовали официальное объявление о продаже по
стартовой цене 1 млрд 818,39 млн гривен. Более 91 млн гривен составила задолженность
по заработной плате предприятия. Напомним, в 2014 году высказывались предположения,
что заводом могут заинтересоваться два украинских олигарха — Вадим Новинский (чьи
компании участвовали в банкротстве "Океана") и Константин Жеваго.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
На воду спустили второй «Кентавр» для ВМС Украины:
его крестной стала девушка-морпех
20.09.2018

Второй десантно-штурмовой катер типа «Кентавр» проекта 58503 для
ВМС Украины спустил сегодня на воду столичный судостроительный завод
«Кузница на Рыбальском».
Таким образом, готовы обе единицы, заложенные еще в декабре 2016 года. Ранее
предполагалось, что катера спустят еще в июле, однако из-за заминки с доставкой
водометных движителей процесс затянулся. Первый «Кентавр» вышел на воду 14 сентября.
Крестной мамой второго десантно-штурмового катера, предназначенного для высадки
подразделений морского десанта на необорудованное побережье, стала представительница
морской пехоты ВМСУ старшина Юлия Мединская. Девушка проходила службу в Крыму в 1м отдельном Феодосийском батальоне морской пехоты. В 2014 году Юлия в составе своего
подразделения вышла на материковую часть и продолжила службу. Оба «Кентавра» имеют
сходные характеристики. Длина их — 24,3 м, наибольшая ширина — 4,8 м, максимальная
осадка — метр. Автономность — пять суток, экипаж — пять человек, десантовместимость
— 32 морпеха. Два водометных двигателя производства компании Hamilton Jet из Новой
Зеландии позволят им развивать скорость до 50 узлов (92,6 км/ч). Вооружение — две 80мм реактивные системы залпового огня, два боевых модуля с 12,7-мм пулеметами и 40-мм
гранатометами, а также системы для постановки дымовой завесы. Также на «Кентавры»
установили твердотельную радиолокационную станцию DRS4D-NXT. РЛС позволяет
сопровождать сразу до 100 целей. Кроме этого, есть спутниковый терминал Iridium Pilot,
который позволяет одновременно иметь до трех независимых линий связи и обеспечивает
постоянное подключение к сети передачи данных со скоростью до 134 кбит/сек.
Читать полностью >>>
По материалам dumskaya.net
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В четверг, 27 сентября, в морском порту в городе Балтимор, США,
состоялась церемония передачи Украине патрульных катеров класса Island.
Об этом сообщает портал nv.ua
На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко и вице-адмирал
Береговой охраны США Майкл Макалистер. На катерах торжественно подняли флаг
Украины. "Первые две лодки класса Island станут еще одним кирпичом в укреплении
военно-морского альянса между украинским и американским народами. Вместе с помощью
США - в строительстве командного центра ВМС Украины в Очакове", - заявил Порошенко.
По словам начальника управления кораблестроения ВМС Украины Василия Радчука,
украинский флот сможет использовать патрульные катера класса Island уже осенью 2019
года, передает Радио Свобода. Украина получает катера бесплатно, но должна заплатить за
транспортировку через Атлантику и за переоборудование. Ожидается, что Island прибудут
в порт Одессы в августе-сентябре 2019 года.
Читать полностью >>>
По материалам nv.ua
 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ

КВСЗ увеличил выпуск грузовых
вагонов на 80%
12.09.2018

Крюковский вагоностроительный завод в январе-августе увеличил
выпуск грузовых вагонов на 82,3%, или на 1 045 вагонов по сравнению с
соответствующим периодом 2017 года - до 2 314 единиц.
В январе-августе завод не произвел ни одного пассажирского вагона, тогда как в
2017 г. за отчетный период было произведено 16 пассажирских вагонов. ПАО «Крюковский
вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны
бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и
тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов,
контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов осуществляется по
заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
До кінця року Україна отримає
20 локомотивів GE
18.09.2018

В Україну до кінця 2018 р. прибудуть 20 локомотивів виробництва
General Electric. Про це під час форуму Європейської бізнес-асоціації сказав
директор з економіки та фінансів ПАТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев.
"До кінця року зайде близько 20 локомотивів, ми отримаємо, скоріше за все, 15 з
доопрацювання. Решта зайде у січні-лютому 2019 року", - сказав Рязанцев. За його словами,
перший локомотив, який Україна вже отримала, перебуває на додатковому технічному
доопрацюванні на одному з українських підприємств. Як відомо, у вересні цього року
перший локомотив ТЕ33АС виробництва американської компанії General Electric уже
прибув у порт Чорноморськ. Відзначимо, ПАТ "Укрзалізниця" у 2017 р. зайняло 48% ринку
будівництва вагонів. Про це під час форуму Європейської бізнес-асоціації сказав директор з
економіки та фінансів ПАТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев. "Якщо ставлення до
української залізниці не зміниться, Україна за 5 років матиме замість 20 тис. колій - 5 тис.,
замість 2 тис. локомотивів - 200. Ми перевозимо 60% усіх вантажів і 50% товарного
експорту. Ми запустили виробництво вагонів на своїх потужностях, забрали під себе
минулого року 48% цього ринку", - сказав Рязанцев. Він наголосив, що тариф, який має на
сьогодні УЗ, не дає можливості відновлювати вагони у належному темпі. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

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

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

Укрзалізниця підписала меморандуми про
співробітництво з Alstom та CRRC

Стрийський вагоноремонтний завод віддав
чотири мільйони за запчастини
19.09.2018

Делегація Укрзалізниці на чолі з керівником компанії Євгеном
Кравцовим під час виставки InnoTrans 2018, що проходить у Берліні,
провела низку зустрічей з провідними виробниками рухомого складу.
Результатом стало підписання меморандумів про співробітництво зі світовими
компаніями Alstom та CRRC. За словами очільника Укрзалізниці, наразі компанія вже має
партнера-постачальника тепловозів і до кінця цього року має визначитися із стратегічним
партнером з виробництва електровозів. «Потреби компанії придбати не менше 200
локомотивів упродовж наступних семи років, а до 2029 року – до 500 нових електровозів.
Якщо вантажні та пасажирські вагони здатні виготовити вітчизняні виробники, то до
виробництва сучасних локомотивів маємо залучити іноземні компанії, саме тому
проводимо переговори з чотирма найбільшими світовими виробниками», – розповів Євген
Кравцов. Він також зазначив, що Alstom є одним із лідерів у виробництві електровозів,
котрий має значний досвід їх виготовлення для колії 1520. Так само компанія CRRC є одним
з найбільших у світі виробником залізничної техніки та обладнання. «Я задоволений, що
підписаними меморандумами ми кладемо початок нашій співпраці з французькою та
китайською компаніями. Наша стратегічна мета – оновлення парку локомотивів. На
сьогодні ми вже маємо стратегічного партнера у поставці тепловозів. І тому активно
вивчаємо можливості ефективної співпраці щодо оновлення парку електровозів», –
зазначив Євген Кравцов. Тим більше, що наразі в Україні електрифіковано майже 47 %
колій, а нещодавно Урядом поставлено завдання впродовж двох років довести обсяг
електрифікованих дільниць до 54 %. Також принциповою позицією менеджменту
Укрзалізниці є локалізація виробництва в Україні. «Ми зацікавлені знайти надійного
партнера для оновлення нашого електровозного парку. Однак ключовою вимогою є
локалізація виробництва в Україні, адже країна має достатньо потужностей та досвіду для
виробництва та обслуговування нових локомотивів», – резюмував Євген Кравцов. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами uz.gov.ua
Держава продасть останній локомотиввобудівний завод країни
20.09.2018

ФДМ почав підготовку до продажу ДП «Дніпропетровський
електровозобудівний завод». Це останнє підприємство країни, яке
випускало нові серії локомотивів в часи незалежності України.
Раніше Україна фактично втратила колишній тепловозобудівний гігант часів
Радянського Союзу – «Луганськтепловоз», який через бойові дії перемістив більшість
обладнання до Ростовської області і зараз працює на ринок РФ. Останнім підприємством,
яке мало досвід виробництва локомотивів в Україні лишався «Дніпропетровський
електровозобудівний завод» (ДП «ДЕБЗ»), який належить державі. «ДЕБЗ» за останні 20
років випустив 40 електровозів ДЕ1, потужністю 6250 кВт та спільно з компанією Siemens
18 електровозів ДС3, потужністю 4800 кВт. Останній електровоз зійшов з конвеєра ще в
2008 році і після цього завод не мав замовлень від Укрзалізниці. Зокрема тому що пізніше
УЗ взяла в лізинг 70 російських електровозів 2ЕС5к по 7 мільйонів доларів за одиницю. УЗ
також нібито розглядала можливість будівництва нових локомотивів на «ДЕБЗ» після
оголошення про масштабне оновлення рухомого складу. Проте, як відомо, керівництво
компанії дійшло висновків, що «Дніпропетровський ЕБЗ» не зможе будувати тепловози
навіть спільними зусиллями із закордонними компаніями і уклало контракт з General
Electric. Нещодавно також стало відомо, що ДП «Дніпропетровський електровозобудівний
завод» не стане виробляти і електровози для УЗ. Так залізниця підписала меморандуми з
французьким гігантом з виробництва електровозів – компанією Alstom та китайською
CRRC. Станом на 1 вересня 2018 року ДП «Дніпропетровський електровозобудівний завод»
має непогашену заборгованість із заробітної плати в сумі понад 7 млн. грн. і спеціалізується
виключно на ремонті обладнання. Директора заводу Олександра Зельдіна підозрюють в
розкраданні 3 млн. грн. Під час обшуків в його будинку виявили золотий умивальник та
золотий іменний годинник від президента РФ. В червні цього року Олександр Зельдін
подав декларацію після звільнення, згідно якої на дружину екс-директор збанкрутілого
заводу записані 2 квартири у Дніпрі загальною площею 300 м2 та 2 офіси на 168 м2. Також
подружжю належить 3 автомобілі: BMW 523, Toyota Camry і Opel VEKTRA, загальною
вартістю понад 700 тисяч гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами zbk.org.ua
Украина на InnoTrans: На всех парах
на мировые рынки
21.09.2018

На крупнейшей профильной железнодорожной выставке в мире –
Берлинской InnoTrans – Украина показала, что является достойным игроком.
Об этом пишет ukrinform.ru
Выставка, прошедшая 18-21 сентября в Берлине, собрала 3062 компании из 61
страны мира. Это рекорд за время проведения берлинского биенале. В этом году его
девизом стало «Мобильность: инновации - разнообразие - устойчивость». В инновациях
недостатка не было: 130 тысяч специалистов со всех континентов смогли ознакомиться с
более 400 новинками мировой железнодорожной отрасли. 146 из них были представлены
впервые. На выставке можно было оценить и пощупать 155 «живых» транспортных
средств, на некоторых даже покататься. Украину представляли 19 производителей. Это
тоже рекорд. Большинство из них стали уже традиционными участниками, как они сами
говорят, «самой большой железнодорожной тусовки», некоторые приехали впервые. Ясно
одно: отечественные компании являются отнюдь не последними игроками на этом рынке,
поставляя свою продукцию в более 100 стран на всех континентах. Прямо на выставке ООО
«Николаевский тепловозоремонтный завод» подписал контракт с бельгийской Anglo
Belgian Corporation (ABC). Компании будут работать над новым совместным проектом по
модернизации старых локомотивов. Стоит подчеркнуть, что николаевский завод –
единственный в Украине имеет сертифицированных специалистов для такой работы, и
именно поэтому получил контракт такого уровня. Нон-стоп переговоры проходили на
стендах всех украинских участников. Четыре из них – НПП «Желдоравтоматика» (RWA),
Смелянский электромеханический завод, ООО НПП «Корпорация КРТ и Днепропетровский
стрелочный завод – выставлялись на едином консолидированном стенде размером 95 кв.м.
в рамках проекта RailwayExpo2018. «Одним из механизмов увеличения продаж, подачи
информации о компаниях является как раз консолидированный стенд, именно такой
позволяет оперативно донести информацию до потенциального потребителя», – пояснил
директор проекта Александр Батрак. При этом не забыли в RailwayExpo2018 и о других
отечественных компаниях, разработав путеводитель «Украинский производитель» с
контактами и краткой характеристикой предприятий. Доносить информацию до
потенциальных партнеров за рубежом призван издаваемый в рамках проекта журнал
“Залізничний постачальник”, который выходит на украинском, русском и английском ...
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
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Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська
залізниця» 20 вересня уклала угоду на закупівлю запчастин у ТОВ
«Рокадатрейд» на загальну суму 4 млн грн.
Згідно з угодою, завод придбає п’ять найменувань різних запчастин загальною
кількістю 8250 штук. Всі запчастини повинні надаватися заводу протягом п’яти днів від дня
подання заявки. ТОВ «Рокадатрейд» засноване у Сумах менше двох років тому. Власником
та директором є сумчанин Олександр Костюк. Згідно з декларацією його дружини, яка
працює на посаді заступника начальника організаційного відділу апарату Сумської
облдержадміністрації, директором «Рокадатрейду» Костюк працює лише за сумісництвом.
Основним місцем його роботи зазначено сумську ДЮСШ «Спартак». Тут він працює
тренером-викладачем з вільної боротьби. А за інформацією сайту Сумської регіональної
федерації з вільної боротьби, тренерською діяльністю Костюк займається з 1995 року.
Телефон, що вказано на його профілі на сайті Федерації, співпадає з контактним телефоном
ТОВ «Рокадатрейд», вказаним на сайті YouControl.
Читати повністю >>>
За матеріалами vgolos.com.ua
Завод под Харьковом сотнями
производит вагоны
26.09.2018

Панютинский вагоноремонтный завод (Харьковская область) за 8
месяцев 2018 г. произвел 663 вагона. Об этом сообщили в ПАО
"Укрзалізниця", передает портал sq.com.ua
По данным компании, за шесть месяцев 2018 г. завод произвел 465 вагонов. В 2017 г.
завод прозвел более 1 тыс. вагонов. Объем производства составил более 1,5 млрд.грн. С 4
июня 2018 г. и.о. директора филиала работает Алексей Шарий (ранее работал заместителем
начальника филиала по реформированию филиала "Дарницкий вагоноремонтный завод").
До Шария начальником Панютинского завода работал Сергей Шуляковский, который был
уволен в связи с истечением срока трудового договора.
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua
Еще семь локомотивов General Electric
прибыли в Украину
26.09.2018

В Черноморск (Одесская обл.) прибыли 7 локомотив General Electric (GE)
TE33AC "Тризуб", а прибытие следующей партии ожидается через 2 недели,
сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
"Еще 7 новых тепловозов GE ночью прибыли в Черноморск. Из США они выехали
примерно месяц назад. Через несколько дней – отправятся на доукомплектование в
Украине", – написал Кравцов во вторник вечером в своей странице в соцсети Фейсбук и
опубликовал короткий видеоролик из порта. По словам Кравцова, уже в ноябре 8
локомотивов GE Evolution будут в работе на железной дороге: "Планируем задействовать их
для перевозок в южном направлении". Отметим, детективы НАБУ получили временный
доступ к документам Укрэксимбанка, которые относятся к договору между
Укрэксимбанком и ПАО "Укрзализныця" на поставку 30 железнодорожных локомотивов
General Electric. Об этом сообщил finbalance со ссылкой на решение Соломенского суда
города Киева, который удовлетворил ходатайство НАБУ. Как сообщается, причиной начала
расследования стало заявление одного из народных депутатов о том, что в договоре было
допущено существенное превышение цен по которым была совершена поставка
локомотивов. Согласно решению суда, детективы НАБУ получили доступ: к договорам
поставки и другим договорам, которые их дополняют или заменяют, между
Укрэксимбанком, ПАО "Укрзализныця" и ТОО "Джии Украина" (в государственном реестре
его основателем указана компания "Дженерал Электрик Интернешнл (Бенилюкс) Б.В.",
согласно которым указанные структуры договорились о поставке банку локомотивов для
дальнейшей их передачи "Укрзализныце"; к документам на согласование Кабмином как
высшим органом ПАО "Укрзализныця" и другими органами исполнителной власти
получения локомотивов на условиях финансового лизинга; к документам, которые были
составлены в результате проведения испытания в тестовом режиме локомотивов General
Electric ТЕ33А; к обоснованию выбора компании General Electric как продавца и
производителя локомотивов. Напомним, 11 сентября Украина получила первый локомотив
General Electric. В феврале Украина и американская General Electric подписали соглашение
на миллиард долларов. General Electric Transportation поставит "Укрзализныце" до 200
локомотивов и модернизирует 75 локомотивов ж/д ведомства. Весь проект обойдется
"Укрзализныце" в $1 млрд и рассчитан на 15 лет. По словам исполняющего обязанности
главы УЗ Евгения Кравцова, партия локомотивов, которую готовит американская
компания, будет крупнейшей в истории Украины. Он выразил уверенность, что уже в
ближайшие годы "Укрзализныця" сможет обновить весь тяговый подвижный состав.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
 ВАГОНИ МЕТРО & ТРАМВАЇ

Двадцять трамваїв для Запоріжжя.
Завдання на 2018 рік
21.09.2018

Цього року рухомий склад КП «Запоріжелектротранс» має
поповнитися двадцятьма трамваями. Таке завдання міський голова
Володимир Буряк поставив перед керівництвом підприємства.
Це повинно стати результатом реалізації програми «Запорізький трамвай». Питання
оновлення трамвайного парку обговорювалося сьогодні під час засідання виконавчого
комітету Запорізької міської ради. Міський голова Володимир Буряк нагадав, що програма
«Запорізький трамвай» передбачає виготовлення, капітальний ремонт та придбання
трамвайних вагонів. У 2017 р. на лінію вийшли чотири перших трамваї, зібраних у
Запоріжжі. Ще кілька були капітально відремонтовані. У цьому році програма передбачає
збирання чотирьох трамваїв, капітальний ремонт ще чотирьох вагонів та придбання
дванадцяти капітально відремонтованих трамваїв, які раніше експлуатувалися у країнах
ЄС. На сьогодні вже виконано капітальний ремонт чотирьох трамваїв, які вичерпали строк
експлуатації. Розпочалося збирання першого у цьому році запорізького трамваю. Завдання
– до кінця року виготовити чотири таких вагони. Придбано дванадцять європейських
трамваїв. Перші чотири з них вже прибули до міста. Один вже проходить випробування, ще
три готують до виходу на лінію. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами zp.gov.ua

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

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

Низкопольный трамвай украинской компании "Татра-Юг"
пройдет сертификацию в Европе

 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ
 В ЦІЛОМУ БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

22.09.2018

Новый трамвайный вагон компании "Татра-Юг" со 100% низким
уровнем пола, концепт которого был представлен на InnoTrans 2018,
пройдет европейскую сертификацию.
На выставке в Берлине была достигнута соответствующая договоренность о
сертификации модели на рынке Европейского Союза, уточнили в "Татра-Юг". "Мы
изначально проектировали вагон таким образом, чтобы он соответствовал всем
европейским стандартам и удовлетворял потребности европейских городов", прокомментировал генеральный директор предприятия Анатолий Кердивара. В целом,
говоря об итогах выставки, в компании отметили, что новый трамвай вызвал интерес со
стороны многих заказчиков, и были получены приглашения на участие сразу в нескольких
международных тендерах. Напомним, что эскиз новой машины "Татра-Юг" показала
накануне InnoTrans 2018. Трамвай модульного типа К-1Т206, разработанный
конструкторами предприятия, будет оснащен поворотными тележками. "Особенностью
этой модели будет возможность создать трамвай, как конструктор, под каждого клиента,
например, по длине, из-за модульности, или по интерьеру, благодаря гибкости в
дизайнерских решениях", - рассказал в Берлине главный конструктор компании. ...
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
10-й трамвай VinWay невдовзі
курсуватиме Вінницею
24.09.2018

На офіційній сторінці міського голови міста Вінниця було
опубліковані фото процесу збирання чергового трамваю KT4UA VinWay. Він
розроблений на створений на основі трамваю Tatra KT4SU.
Готовність нового трамваю складає 80%, завершити його планують до 105 річниці
запуску трамвайного руху у Вінниці – 28 жовтня 2018 року. Це буде 31-метровий трамвай.
Як і попередні модернізовані вагони, він адаптований для маломобільних груп населення,
розказав міський голова Вінниці. Силами Вінницької транспортної компанії вже
побудовано три трьохсекційних трамваї KT4UA VinWay, а також п’ять трамвайних вагонів
T4UA VinWay, а також модернізований один трамвай Tatra KT4SU. У травні цього року
Вінниця отримала 16-ти метровий трамвай VinWay, що став 9-м за рахунком.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Корпорация "Богдан Моторс" реструктуризировала задолженность
в 1,3 млрд грн перед Укрэксимбанком на 13 лет
18.09.2018

Входящая в корпорацию "Богдан" автомобильная компания "Богдан
Моторс" (Киев) реструктуризировала задолженность в сумме 1,3 млрд
гривен перед Государственным экспортно-импортным банком на 13 лет.
Об этом говорится в определении Хозяйственного суда Киева от 6 сентября. В июле
2009 года компания "Богдан Моторс" (владельцем на тот момент был Петр Порошенко)
привлек у Укрэксимбанка кредит в размере 799,7 млн гривен под 17,5% годовых, который
должна была погасить до ноября 2015 года. Дополнительными соглашениями ставка по
кредиту в последующие годы была снижена до 9%. Однако компания не смогла погасить
вышеуказанный кредит, в результате чего банк обратился в суд в 2014 году с требованием
взыскать с компании 82,9 млн гривен просроченных процентов и комиссий. Из материалов
суда следует, что в текущем году проценты по реструктуризированной задолженности
составят 0,46% годовых, в 2019 году - 0,96%. В 2020 году процент составит 1,46%, в 2021
году - 2,46% годовых, в 2022 году - 5,46%, в 2023 - 12,46%, а в 2024 году - 15,46%. С 2025 до
истечения срока действия контракта в декабре 2031 кредит будет стоить 17,46% годовых.
По данным Национального банка, для сравнения, процентные ставки в августе по
гривневым кредитам для бизнеса выросли на 1 п.п. до 17,9%. Как сообщалось, по данным
СМИ, корпорация “Богдан Моторс” контролируется заместителем секретаря СНБО Олегом
Гладковским. Он получил под контроль компанию в 2009 году от Петра Порошенко в обмен
на акции компании Roshen. При этом в едином реестре юрлиц и физлиц-предпринимателей
отсутствует информация о конечном бенефициаре "Богдан Моторс".
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Як на львівському концерні "Електрон" виробляють
електробуси і сучасні трамваї
20.09.2018

Хто з українців не мріяв про зручний громадський транспорт
європейського типу: з кондиціонерами, зручними і чистими сидіннями.
Далеко не всі українські міста можуть дозволити собі таку розкіш.
Поки що лише великі міста оголошують тендери на купівлю нового транспорту. В
Україні, як відомо, також є потужності для виробництва громадського транспорту. Проте в
тендерах міст вітчизняні виробники перемагають нечасто. Хоча за якісними
характеристиками український продукт не поступається іноземним аналогам. Напередодні
ЕП побувала на концерні "Електрон", який найбільш активно оновлював транспортний
парк за останні роки. Чим він відомий? В першу чергу львів'яни відомі тим, що в кооперації
з німцями виготовили перший у СНД повністю низькопідлоговий трамвай, який відповідає
європейським вимогам. З швидкісним трамваєм "Електрону" кияни уже знайомі, він давно
курсує київськими вулицями. Однак одним з найголовніших досягнень заводу є перший в
Україні електробус. Поки він виїжджає на маршрути лише у Львові. На підприємстві його
вважають майбутньою смертю міських "богданів". "Наш електробус - перший
зареєстрований в базі МВС як новий вид транспорту", - хвастає комерційний директор
підприємства Володимир Будзан. Електробус від 2015 року експлуатується на регулярному
маршруті і перевіз вже понад півмільйона пасажирів. І хоча він удвічі дорожчий за
дизельний, його експлуатаційні витрати в 10 разів нижчі: електробус заряджається від
електромережі за низьким "нічним" тарифом. Цього заряду йому вистачає, щоб їздити
містом з пасажирами весь день. Компанія сподівається, що хтось з українських міст таки
наважиться придбати нову екологічну модель. А поки що на львівський електробус поклала
око Європа. Поряд із серійним виробництвом трамваїв і електробусів машинобудівна
корпорація виробляє тролейбуси власної розробки, а також позашляхові повнопривідні
автомобілі швидкої медичної допомоги для сіл та гірської місцевостей. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Корпорація «БОГДАН» стала виробничим партнером
компанії-виробника спецтехніки
25.09.2018

Корпорація «Богдан» стала виробничим партнером ТОВ
«Спецтехноекспо», що є хабом з реалізації проектів з виготовлення
спецтехніки для українського та у перспективі - закордонного ринків.
«Спецтехноекспо» консолідує можливості з пошуку нових замовлень і ринків, а
також виробничих партнерів для створення спеціальної техніки для пожежників, аграріїв,
будівельників тощо. «Спецтехноекспо» зосередиться на задоволенні потреб внутрішнього
та експортного ринків у техніці спеціального призначення. Об’єднання виробничих та
інтелектуальних можливостей дозволить оперативно та в повному обсязі задовольняти
потреби в спецтехніці з боку споживачів у державному і приватному секторах. «Богдан» як
один із виробничих партнерів компанії надаватиме свій інтелектуальний потенціал та
технологічні можливості для реалізації спільних проектів. До них також
приєднуватимуться інші підприємства машинобудівної галузі. Наразі «Спецтехноекспо»
реалізує проект з виробництва пожежної автодрабини. Його виробничими партнерами
стали два потужні автозбиральні підприємства - Автоскладальний завод №2 ПАТ
«Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» і ТОВ ПК Пожмашина. Вони вирішили об’єднати
свої виробничі та технологічні можливості у відповідь на високий попит на пожежну
спецтехніку в нашій країні, більшість якої не оновлювалась десятиріччями. До проекту
також долучився «Київський республіканський автоцентр», потужна інтелектуальна
експертиза та багаторічний досвід якого дозволили впровадити технологічні інновації для
швидкого та якісного виробництва спецтехніки за світовими стандартами. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами bogdan.ua
 БАГАТОЦІЛЬОВІ ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ

В Украине стартовало производство томливозаправщиков на базе МАЗ!
07.09.2018

Автомобильный завод «Авто-Холдинг» освоил производство еще двух
моделей специализированной грузовой техники – автомобильных
топливозаправщиков (АТЗ) на базе МАЗ 4381 и МАЗ 5340.
Реализацией и сервисным обслуживанием новинок будет заниматься официальный
дилер МАЗ в Украине - Группа компаний АИС. Новые модели топливозаправщиков
предназначены для транспортирования, кратковременного хранения и заправки
автотехники светлыми нефтепродуктами с плотностью не более 830 кг/м. куб. и отлично
подойдут как для агрокомпаний, работающих в полевых условиях, так и других клиентов,
имеющих собственный автопарк. Автомобили были разработаны и запущены в серийное
производство заводом ПО «Авто-Холдинг», который специализируется на производстве
специализированной техники, самосвалов и фургонов. Продукция данного предприятия
сертифицирована и соответствует требованиям действующего Законодательства Украины,
а система управления качеством соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2009.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы компании «АИС»
Корпорація «БОГДАН» може виробляти до 500 вантажівок
«БОГДАН 6317» на рік
18.09.2018

Виробничі можливості черкаського заводу корпорації «Богдан»
дозволяють виробляти до 500 вантажівок підвищеної прохідності «Богдан
6317» на рік. Про це сказав технічний директор заводу Владислав Іллєнко.
За його словами, наразі виробничі можливості підприємства значно перевищують
обсяг замовлення на ці автомобілі. Втім попит на них від Міноборони – досить великий.
Адже «Богдан 6317» поступово замінює «Урал-375», «Урал-4320», «ЗіЛ-131» та військові
модифікації КАМАЗ-ів, які були спроектовані ще у 60-70-х роках минулого століття і
випускалися тривалий час. Владислав Іллєнко додав, що зараз на заводі працюють 400 осіб,
які збирають в середньому 3 автомобілі «Богдан 6317» на зміну. Зокрема, на самій лінії
складання працюють 60 осіб. Нагадаємо, у серпні партія вантажівок підвищеної прохідності
«Богдан 6317» відправилася до військ. Черкаський завод компанії «Богдан Моторс» передав
машини представникам Міністерства оборони України у рамках виконання державного
оборонного замовлення. Цього року «Богдан» планує передати понад 200 одиниць такої
техніки. Загалом лінійка вантажівок «Богдан 6317» отримала позитивні відгуки
експлуатантів. Наразі у військових є потреба у таких багатоцільових вантажівках. Нова
якісна техніка на фронті заміщує собою стару радянську. «Богдан 6317» – сучасний
багатоцільовий автомобіль, обладнаний потужним шестициліндровим дизельним
двигуном з турбонаддувом Weichai Power, робочий об’єм якого становить 9,7 л, а
потужність — 380 к.с. Використання цих двигунів дозволило українським автовиробникам
значно покращити динамічні та експлуатаційні характеристики автомобілів, а також
відмовитися від складових російського виробництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами bogdan.ua
 ЦИВІЛЬНА СПЕЦТЕХНІКА

ЗСУ отримали першу партію оновлених
санітарних авто «Богдан 2251»
06.09.2018

Черкаський автомобільний завод, який входить до складу
корпорації «Богдан», передав військовим близько 50 оновлених
санітарних машин «Богдан 2251» протягом останнього місяця.
Нові санітарні «Богдани» зразка 2018 року отримали більше десятка вдосконалень.
Виробник врахував усі додаткові побажання, які сформувались під час експлуатації
попередньої моделі. Автомобіль було доопрацьовано у співпраці з військовими медиками
на замовлення Міністерства оборони України. «Санітарні автомобілі «Богдан 2251»
максимально пристосовані під потреби фронту. Вони здатні впоратися із бездоріжжям і
терміново евакуювати поранених до лікарні. Вдосконалюючи авто ми враховували відгуки і
пропозиції військових та медиків з передової», - зауважили у «Богдані». Санітарні авто
«Богдан 2251» створені з урахуванням сучасних вимог та передового досвіду надання
долікарської допомоги військовослужбовцям. Вони призначені для оснащення медичних
підрозділів військової ланки, автомобільних санітарно-евакуаційних підрозділів та
військових медичних лікувальних закладів ЗСУ. Автомобіль пристосований для вивозу
поранених з медичних підрозділів військової ланки, військових мобільних шпиталів та
подальшої їх евакуації до медичних лікувальних закладів. «Богдан 2251» може
транспортувати до 7 поранених.
Читати повністю >>>
За матеріалами bogdan.ua

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

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

Новосозданная Briorson Motors в 2019г планирует
выпустить 500 медавто на базе Hyundai
20.09.2018

Компания Briorson Motors начала производство в Украине
автомобилей "скорой помощи" на базе микроавтобуса Hyundai H350, к
концу текущего года планирует выпустить 80 авто "скорой помощи" и
мобильных амбулаторий.
"Основная цель компании - создание качественного продукта для предоставления
медицинской помощи в любых климатических зонах и в условиях бездорожья. Наши
автомобили справляются со своими задачами как в городских условиях, так и в условиях
плохих дорог отдаленных сельских районов ", - цитируется в пресс-релизе представитель
Briorson Motors Владислав Котляренко. По его словам, в 2019 году производственный план
составляет 500 спецавто. Производственный мощности Briorson Motors расположены в
Черкассах. По данным госреестра, ООО "Бриорсон Моторс" с уставным капиталом 100 грн
зарегистрировано в Киеве в ноябре 2017 г. Основной вид деятельности – производство
автотранспортных средств. Владельцем компании является ООО "Коларес" (Киев),
конечным бенефициаром – Вадим Котляренко. Руководитель с августа 2018 года – Андрей
Гончаренко. По информации пресс-службы, Briorson Motors производит медицинские
автомобили типов А1, А2, В, С. Кроме "скорой помощи", выпускает также мобильные
медлаборатории и медицинские кабинеты на базе фургонов, микроавтобусов, автобусов,
внедорожников, грузовых автомобилей, трейлеров, контейнеров, медицинские мотоциклы.
"В последние годы Hyundai H350 признается в Евросоюзе лучшей моделью в своем классе
по 12 параметрам, среди которых - безопасность, производительность, вместительность,
маневренность и экономичность", - цитируется В.Котляренко. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ІНША КОМЕРЦІЙНА СПЕЦТЕХНІКА

Renault АИС Автокрай завершил сделку по поставке
автомобилей Renault Dokker
20.09.2018

Официальный дилер Renault – АИС Автокрай, г. Киев, осуществил
поставку 90 единиц специализированных автомобилей Renault Dokker для
нужд ПАО Укрпочта.
Автомобили будут использоваться в качестве передвижных почтовых отделений в
удаленных населенных пунктах. Покупка данной партии автомобилей осуществлена в
лизинг. Финансирование сделки провел АО КБ Приватбанк. Согласно условий договора
поставлена дизельная пассажирская версия Renault Dokker в комплектации Expression,
которая включает целый ряд систем безопасности и комфорта. Основными
преимуществами Renault Dokker являются большое грузовое пространство, которое не
уменьшает комфорт пассажиров и малый расход топлива. Удобный и просторный салон,
эффективная система безопасности, высокие ходовые качества и стильный внешний вид
делают Renault Dokker одним из лучших вариантов в своем сегменте. С учетом требований
заказчика серийная версия автомобиля была переоборудована в мобильное почтовое
отделение. Внутренняя часть кузова автомобиля разделена на две зоны. Первая зона место водителя и курьера, вторая зона - место для сотрудника почтовой службы. Место
работы сотрудника почтовой службы оборудованы столиком, сейфом и системой для
сортировки корреспонденции с количеством ячеек 20 единиц. ...
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы компании «АИС»
 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Завод Кобзаренка інвестує €5 млн у
будівництво заводу в Польщі
28.09.2018

Про особливості та актуальність будівництва заводу Kobzarenko
Sp.z.o.o. у Польщі, обсяги інвестицій та очікувані компенсації розповідав
продакшн-директор «Заводу Кобзаренка» Дмитро Кобзаренко.
«Річ в тому, що зараз у нас безліч клієнтів в країнах ЄС. Для доставки продукції з
Сумської області в Європу дуже довге логістичне «плече», високі транспортні витрати,
простій транспорту на кордоні плюс затримки з оформленням на митниці. Простіше товар
для європейських клієнтів виробляти саме в країнах ЄС. Фактично ми будуємо компактний
варіант підприємства — копію виробництва в Україні. В основному цеху площею 5 тис. м²
розташуються зварювальний, фарбувальний, токарний цех та інші ділянки», — розповідає
Дмитро Кобзаренко. Виробничі потужності будуть створені в м. Белхатув. Поруч з заводом
знаходяться декілька логістичних центрів, один з яких належить Amazon, що має значно
спростити доставку продукції. Крім того, зникає необхідність подвійного митного тарифу,
який необхідно платити при ввезенні та при вивезенні обладнання. Європейські ставки
кредитування виробника, як і ставки на лізинг техніки, суттєво нижчі ніж в Україні. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами traktorist.ua
Харківський тракторний завод випустить
в 2018 році 800 тракторів
29.09.2018

Харківський тракторний завод (ХТЗ) вийшов на виробництво 80-150
тракторів на місяць і експортує трактори країни Європи і Азії. Про це
повідомляється на сторінці ХТЗ у Facebook.
Пікова потужність ХТЗ дозволяє випускати до 180 машин на місяць. Продукція ХТЗ
реалізується як в Україні, так і за кордоном: в Молдові, Казахстані, Вірменії, Болгарії,
Польщі, Нової Зеландії, Білорусі та ін. Пошук нових ринків збуту триває. Як відзначають на
заводі, ключовим заходом 2018-2019 рр. має стати оновлення парку обладнання і
модернізація виробничих приміщень. У 2018 році завод планує випустити понад 800
тракторів. В даний час підприємство вже сформувало портфель замовлень, включаючи
реалізацію близько 300 тракторів на внутрішньому і більше 500 тракторів на зовнішньому
ринках, - йдеться в повідомленні підприємства. При цьому, генеральний директор ХТЗ
Андрій Коваль зазначає, що в поточному році завод працює над вдосконаленням виробів
відповідно до переваг споживачів.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com
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Назначен новый директор Львовского
бронетанкового завода
17.09.2018

Львовский бронетанковый завод возглавил Виктор Андрощук.
Приказ о назначении его директором подписал Генеральный директор
ГК "Укроборонпром" Павел Букин.
Как сообщают в "Укроборонпроме", Виктор Андрощук приступил к обязанностям 17
сентября. Перед ним поставлена задача увеличить производственные мощности
предприятия, освоить ремонт и модернизацию новых образцов бронетехники, а также
повысить зарплаты работникам завода. Среди приоритетов также своевременное и
качественное выполнение Государственного оборонного заказа. Как сообщили в ГК,
Андрощук работает на Львовском бронетанковом заводе с 2001 года, в прошлом он
кадровый военный, танкист. Напомним, его предшественник, Роман Тымкив был уволен с
должности 28 августа 2018 года за неэффективные решения, которые привели к
несвоевременному ремонту военной техники. Раннее Тымкива подозревали в растрате
госсредств на 28,5 млн грн, в связи с чем он был отстранен от должности.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
В следующем году украинцы увидят новую отечественную
модернизацию танка Т-64 БВ
23.09.2018

Над разработкой трудятся в Харьковском КБ машиностроения им.
Морозова. Об этом рассказал начальник Центрального бронетанкового
управления ВСУ генерал-майор Юрий Мельник.
Знаменитый "Булат" – далеко не последняя модификация Т-64БВ. Уже в следующем
году можно будет увидеть еще более модернизированный вариант. "У нас будет машина,
которая по своим боевым качествам превышает качества танка "Булат" и по защищенности, и по подвижности. Работы проходят комплексным методом – в отношении подвижности, усовершенствования моторно-трансмиссионного отделения, систем связи, навигации,
системы управления вооружением", – рассказал Мельник. Главная задача модернизации –
за небольшие деньги в течение короткого отрезка времени изготовить надежный образец.
Кроме того, по словам Мельника, конструкторы трудятся над запчастями для танка
"Оплот". Здесь их цель – импортозамещение составляющих боевой машины.
Читать полностью >>>
Читайте также: Интервью начальника
Центрального бронетанкового управления ВСУ >>>
По материалам censor.net.ua
 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ

КБ “ЛУЧ” постачає до Ефіопії модернізований комплекс С-125
22.09.2018

У 2017 р. з України у розворядження Збройних сил Ефіопії було
поставлено 14 модернізованих ракет від комплексу С-125. Повідомляє
Національний промисловий портал.
За інформацією Міністерства оборони Ефіопії, у 2017 р. до цієї африканської країни
було поставлено обладнання, транспортні засоби, документацію і складальні комплекти
для модернізації ЗРК С-125М до рівня ЗРК С-125МЭ1(2), а також 14 ракет з новою головкою
самонаведення. Після модернізації, зенітно-ракетний комплекс С-125 може вражати цілі на
відстані 40 кілометрів (раніше було 25), а також обстрілювати не одну ціль двома ракетами
одночасно, а на 4 цілі направляти одночасно 8 ракет. Поставка партії модернізованих ракет
до Ефіопії свідчить про освоєння виробництва в Україні складних аргегатів до комплексу,
та можливіість їх подального використання у новому, 100% українському ЗРК. Варто
зазначити, що вже найближчим часом Україна також може отримати модернізований
варіант комплексу С-125 з головками самонаведення. Про відновлення одразу п’яти типів
ЗРК, у тому числі й С-125, для ЗС України ми вже повідомляли раніше.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
В Україні танкові гармати виготовляють
одразу на двох заводах
25.09.2018

В Україні вже працює два вітчизняних виробники танкових
гармат, якими, за потреби, переоснащуються броньовані машини
Збройних Сил України.
За словами начальника Центрального бронетанкового управління Збройних Сил
України генерал-майора Юрія Мельника, було проведено ряд робіт, в результаті яких в
Україні тепер існують два виробники нових стволів для танкових гармат калібру 120 (для
стандарту НАТО) та 125 мм. До того ж виробничі лінії цих підприємств оснащено сучасним
обладнанням, що дає змогу випускати високоякісну продукцію. «Виконано ряд робіт, і як
результат існує конкуренція між двома виробниками танкових гармат», – повідомив Юрій
Мельник. Нові вітчизняні гармати вже пройшли випробування і постачаються на ремонтні
заводи, в рамках оборонного замовлення від Міністерства оборони. Там ними поступово
замінюють «відстріляні» чи пошкоджені стволи танків ЗСУ. Також начальник ЦБУ ЗСУ
розвіяв чутки про нібито відсутність подібного виробництва та підтвердив високі якісні
характеристики українських гармат. «До речі, хоч би що там розповідали російські масмедіа про відсутність у нас потужностей для виробництва гармат, це неправда. Гармата
одного з українських виробників уже вдвічі перевищила показники щодо живучості ствола
гармату російського виробництва», – підкреслив генерал-майор.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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МХП намерен купить словенскую
компанию Perutnina Ptuj

ДК «УКРОБОРОНПРОМ» на ADEX-2018 презентував
«Квітник» без російських комплектуючих

25.09.2018

27.09.2018

На виставці ADEX ДК «Укроборонпром» презентував керований
артилерійський снаряд з лазерним напівактивним самонаведенням калібру
152/155 мм «Квітник», створений ДП НВК «Прогрес».
На сьогодні завершені роботи з диверсифікації елементної бази керованого
артилерійського снаряду «Квітник» і всі російські комплектуючи замінені на вітчизняні та
західні аналоги. В результаті отриманий боєприпас отримав кращі характеристики в
порівнянні з попередньою версією. Як відомо «Квітник» - це осколково-фугасний боєприпас
з лазерною напівактивною головкою самонаведення (типу 9Э421), який призначений для
оснащення систем ствольної артилерії калібру 152 та/або 155 мм (під стандарти НАТО).
Прийнятий на озброєння Збройних сил України 6 грудня 2012 року. «Квітник» забезпечує
ураження танків, пускових ракетних установок, броньованих машин, захисних споруд
(ДОТів; ДЗОТів; будівель, пристосованих для оборони тощо); самохідних та буксированих
артилерійських гармат; командних, центрів керування, вузлів зв’язку; мостів та водних
переправ; бойових, десантних і транспортних кораблів тощо. Високоточний керований
снаряд «Квітник» був створений з суттєво меншою вагою та характеристиками за
пробиванням та ураженням противника, що дещо перевищують російські аналоги. Його
лазерна напівактивна система наведення дозволяє застосовувати боєприпас не тільки
проти бронетехніки, але й проти інших важливих військових об’єктів.
Читати повністю >>>
За матеріалами defence-ua.com
На ГП «НПО «ПХЗ» состоялась церемония в честь утилизации
второго миллиона противопехотных мин ПФМ-1 (С)
27.09.2018

На ГП «НПО «Павлоградский химический завод» пройшла церемония
при участии представителей органов власти Украины, ЕС, посольства США,
Главы представительства НАТО в Украине.
В рамках Международной программы «Партнерства ради мира» с NSPA представительством НАТО в Украине - было подписано имплементационное соглашение
между Министерством обороны Украины и НАТО об оказании помощи в ликвидации
боеприпасов и противопехотных мин. После подписания Соглашения был заключен
трехсторонний договор между Министерством обороны, НАТО и Павлоградским
химическим заводом о ликвидации ПФМ и ПФМ-1с на производственных мощностях
Павлоградского химического завода. Демилитаризация боеприпасов требует специальных
экспертных знаний и технологии, при этом кассетные боеприпасы представляют особую
сложность. Благодаря опыту и компетенции специалистов предприятия разработаны и
внедрены технологические процессы, которые отвечают требованиям относительно
экологической и технической безопасности и ресурсосбережения. Государственное
предприятие «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод»
(ГП «НПО «ПХЗ») является одним из ведущих предприятий в Украине по утилизации
боеприпасов, ракет и их элементов, непригодных для дальнейшего применения, и которые
представляют угрозу безопасности в местах их хранения на складах и арсеналах
Министерства Обороны Украины. Имея более чем 80-летний опыт работ со взрывчатыми
веществами, боеприпасами и ракетами, на предприятии разработаны и функционируют
уникальные технологические процессы по утилизации разных видов боеприпасов, ракет и
их элементов. ГП «НПО «ПХЗ» - единственное в Украине предприятие, занимающееся
работами по комплексной утилизации боеприпасов и ракет, которое сертифицировано по
Международным стандартам: управление качеством ISO 9001, управление экологической
безопасностью ISO 14001 и управление промышленной безопасностью и охраной труда
ОНSАS 18001. Опыт и возможности, имеющиеся на предприятии, позволяют ему успешно
участвовать в решении заданий по таким международным и государственным программам
как: «Программа совместного уменьшения угрозы» (СТК), которая выполняется в рамках
обязательств Украины, принятых по Лиссабонскому Протоколу от 23.05.1992 г. о
ликвидации стратегических наступательных вооружений, и для выполнения условий
Договора (СНО-1) от 31.07.1991г.; Программа «Партнерство ради мира», которая
направлена на решение вопросов по ликвидации обычных видов боеприпасов, в том числе
и ликвидации кассетных боеприпасов с минами ПФМ, которая выполняется с 2005 года в
рамках обязательств Украины по Оттавской конвенции. утилизации обычных видов
боеприпасов, непригодных для дальнейшего применения; обеспечение предприятий
горнодобывающей промышленности безтротиловыми взрывчатыми веществами.
Читать полностью >>>
По материалам most-dnepr.info
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Astarta Holding N.V. выкупила 7 тыс.
собственных акций
25.09.2018

Astarta Holding N.V. (Нидерланды) в период с 17 по 21 сентября 2018
года выкупила 7,069 тыс. собственных акций, средняя цена по итогам сделок
составила PLN29,85 за акцию ($8,17 по текущему курсу).
Согласно сообщению компании на Варшавской фондовой бирже (WSE), цены сделок
колебались в пределах PLN28,8- PLN30,7. По данным WSE, курс акций "Астарты" за
последний месяц снизился с PLN32,2 до PLN29,9 на закрытие 24 сентября. Неделей ранее
"Астарта" выкупила 0,9 тыс. акций по средней цене PLN31,69, а в первую неделю сентября –
4,49 тыс. акций по PLN32,14. Как сообщалось, совет директоров Astarta Holding N.V.
назначил агентом по выкупу акций в рамках утвержденной программы выкупа (buyback
program) польский инвестиционный банк Pekao Investment Banking S.A. Программа выкупа
была одобрена с целью выполнения обязательств по привлеченному финансированию,
предусматривающего конвертацию долга в акционерный капитал, а также для реализации
программы поощрения менеджмента. Акционеры Astarta Holding 25 мая 2018 г. одобрили
решение о продлении еще на 18 месяцев (от даты собрания акционеров) программы
обратного выкупа акций. Согласно решению компания может выкупить максимум 2,5 млн
акций (до 10% ценных бумаг в обращении) по цене не более PLN125 за шт. По данным
компании, по состоянию на конец 2017 г. на ее казначейском счете находились 2,38%
акций. Еще 36,26% ценных бумаг принадлежало Виктору Иванчику, 28,06% - канадской
фингруппе Fairfax и 33,3% - другим акционерам. "Астарта" - вертикально интегрированный
агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой,
Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской
областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным
банком около 250 тыс. га и молочные фермы. Агропромхолдинг по итогам 2017 г. получил
EUR61,84 млн чистой прибыли, что на 25,2% меньше, чем за 2016 год. ….
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) заявил о
намерении приобрести вертикально интегрированную компанию в ЮгоВосточной Европе Perutnina Ptuj (Словения).
В МХП намерение назвали стратегическим шагом по расширению деятельности и
рассчитывают, что это принесет компании дополнительную стоимость и усилит ее
позиции. МХП намерен инвестировать в словенскую компанию, в часности улучшить
качество производственной базы. В агрохолдинге считают, что такое сотрудничество
принесет выгоду не только местным фермерам и сотрудникам Perutnina Ptuj, но также
положительно повлияет на отрасль птицеводства в Балканском регионе. Напомним,
"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине.
Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий
Косюк. Компания занимается также производством зерновых, подсолнечного масла,
продуктов мясопереработки. Земельный банк компании по состоянию на конец 2017 года
составлял около 370 тыс. га. По итогам первого квартала 2018 года МХП получил $90 млн
чистой прибыли, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Согласно
сообщению холдинга на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE) его выручка увеличилась
на 10% — до $306 млн, экспортная выручка составила $162 млн (53% от общей выручки). В
2017 году в компании Юрия Косюка заявили о желании выйти на польский рынок покупая
компанию Exdrob, которая в последнее время испытывал большие убытки. Как сообщало
ранее Delo.ua, представитель "МХП" Анастасия Соботюк заявила, что холдинг интересуется
покупкой третьего завода в Евросоюзе. На европейский рынок "МХП" поставляет
охлажденные полутуши, которые перерабатываются, в том числе, на двух предприятиях
холдинга — в Нидерландах и Словакии.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
SALIC пока не подал заявления в АМКУ
на покупку Мрии
28.09.2018

Saudi Agricultural and Livestock Investment Co. (SALIC) пока не подал
заявление в АМКУ на покупку агрохолдинга «Мрия». Об этом в ответ на
запрос Latifundist.com сообщил АМКУ.
«По состоянию на 26.09.2018 г. на рассмотрении в Департаменте контроля по
концентрации и согласованными действиями АМКУ отсутствуют заявления о
предоставлении разрешения на концентрацию при участии саудовского фонда SALIC и
украинского агрохолдинга Мрия», — сообщили в комитете. Latifundist.com запросил
комментарии участников сделки. Напомним, что в Киеве 12 сентября состоялась
церемония подписания договора купли-продажи акций агрохолдинга «Мрия» между
компаниями Mriya Farming PLC и Saudi Agricultural and Livestock Investment Co. (SALIC). Но
несмотря на заключение договора купли-продажи сельскохозяйственных активов группы
«Мрия», сделка еще не закрыта. завершение сделки будет возможно после получения
разрешения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и выполнения других типовых
для подобных транзакций условий.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Крупнейший акционер Agromino Петр Крогман намерен
увеличить свою долю в компании до 43%
28.09.2018

Крупнейший акционер и глава совета директоров датской Agromino с
активами в Украине, РФ и Эстонии Петр Крогман (Petr Krogman) намерен
увеличить свою долю в компании до 43,05%.
Согласно сообщению на веб-сайте агрокомпании, подконтрольный П.Крогману
чешский фонд Mabon достиг соглашения о покупке 3 млн 151,063 тыс. ценных бумаг по
SEK17 за шт. Сделка подлежит согласованию специальным органом по вопросам
конкуренции. Если разрешение на покупку будет получено, в соответствии с правилами о
поглощении и регуляторными актам биржи, Mabon будет обязан объявить о поглощении
компании Agromino. Кроме того, второй крупнейший акционер агрокомпании – GoMobile
Nu AB (Швеция) - достиг соглашения о продаже $1,48 млн акций по цене SEK17 за шт. В
случае согласования сделки органом по вопросам конкуренции доля GoMobile Nu AB в
агрокомпании сократится менее чем до 15%. Agromino (ранее - Тrigon Agri) создана в 2006
году. Специализируется на зерновом и молочном производстве, торговле
сельхозкультурами. В Украине компания владеет тремя элеваторами мощностью
единовременного хранения 85 тыс. тонн. Ее земельный банк составляет около 45 тыс. га в
Харьковской, Николаевской, Кировоградской областях. По данным, представленным на вебсайте Agromino, в настоящее время П.Крогману (номинальным держателем ценных бумаг
выступает люксембургская Clearstream Banking S.A.) принадлежит 30,1% акций компании,
GoMobile Nu AB – 18,42%. Акции компании обращаются на шведской фондовой площадке
NASDAQ OMX. Курс ценных бумаг к 12:30 кв пятницы, 28 сентября, оставался неизменным на уровне SEK16,85 за шт.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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САДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО & ВИНОГРАДСТВО
ГОРІХИ (ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХІВ, МИГДАЛЬ, АРАХІС)

Украина увеличит экспорт грецких
орехов на 15%

Украина отправила на экспорт
более 8,8 млн т зерна
24.09.2018

Украина с начала 2018/19 маркетингового года экспортировала
более 8,8 млн т зерновых культур, в частности, почти 5,2 млн т пшеницы,
ячменя - 2 млн т, кукурузы - более 1,4 млн т.
Такие данные приводит Департамент фитосанитарной безопасности, контроля в
сфере семеноводства Государственной службы по вопросам безопасности пищевых
продуктов и защиты потребителей. За аналогичный период прошлого маркетингового года
было экспортировано 9,7 млн т зерновых, в частности, почти 5,4 млн т пшеницы (в том
числе продовольственной - более 2,7 млн т и фуражной пшеницы - более 2,6 млн т), ячменя
- почти 3 млн т, кукурузы - более 1 млн т). Также в рамках текущего маркетингового года
было экспортировано более 1,4 млн т масличных культур. По состоянию на аналогичную
дату прошлого года экспорт масличных составил более 1,2 млн т. Минагропрод
прогнозирует экспорт зерновых культур в 2018/2019 МГ на уровне 42 млн т.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

24.09.2018

Урожай грецкого ореха в Украины в 2018/19 МГ составит 132 тыс. т,
что на 22% больше, чем оценка производства в 2017/2018 г. Об этом
говорится в прогнозе Министерства сельского хозяйства США.
«Это значительное увеличение производства обусловлено лучшими погодными
условиями в 2018 г. по сравнению с 2017 г., а также ожидаемым дальнейшим расширением
производственной площади в 2018 г. Промышленное производство грецкого ореха
набирает силу в Украине, чему способствует государственная поддержка», - говорится в
отчете. Экспорт в этом сезоне прогнозируется на уровне более 90 тыс. т, что на 15% больше
по сравнению с 2017/18 МГ.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

На Херсонщині розпочалися
рисові жнива

Производство биотоплива ежегодно
увеличиваются на 45%

24.09.2018

Пoпри ocoбливo cкладні пoгoдні умoви, «cарацинcьке прoco», як ще
називають рис, віддячує аграріям і за їхні труди, і за вкладені кoшти, і за
«зoлoту» (уряд пocтаравcя!) дніпрoвcьку вoду.
Першу тиcячу тoнн білoгo зерна намoлoтили кoмбайнери державнoгo підприємcтва
«Дocлідне гocпoдарcтвo Інcтитуту риcу НААНУ». Урoжайніcть - за 60 центнерів з гектара.
Завважте, щo жнивувати ми рoзпoчали не з кращих плoщ, - зауважує пoмічник директoра
гocпoдарcтва Вoлoдимир Кoрнбергер. - Загальна плoща дo збирання - 720 гектарів. І хoч, як
кажуть, не тoй урoжай, щo в пoлі, а тoй, щo в кoмoрі, cпoдіваємocя на те, щo з намoлoтами
вcе буде гаразд і «cвoї» дo 5 тиcяч тoнн білoгo зерна ми візьмемo. «Із мoменту oкупації
Криму, кoли втраченo близькo 50% риcoвих пocівів, oблаcть cтала риcoвим лідерoм в
Україні. Зараз є тенденція дo вирoщування риcу на крапельнoму зрoшенні. Це не вимагає
великих витрат, але фактичнo дoзвoляє вирoщувати культуру вcюди, де панує пocушливий
клімат», - cказав ще навеcні завідувач відділу cелекції Інcтитуту риcу, кандидат сільськогопoдарcьких наук Дмитрo Шпак. Нинішньoгo рoку аграрії Херcoнщини значнo рoзширили
плoщі під ціннoю прoдoвoльчoю культурoю і дoвели їх дo 8,6 тиcячі гектарів. Тoму мoжна
cпoдіватиcя на те, щo загальний oбcяг cьoгoрічних намoлoтів зрocте як мінімум на 8 тиcяч
тoнн. Віднoвлення вирoщування риcу в Україні пoчалocя з 1961 рoку з введенням в
екcплуатацію інженерних cиcтем у зoнах Краcнoзнам’янcькoї, Північнo-Кримcькoї та
Інгулецькoї зрoшувальних cиcтем. У 1975 рoці загальна плoща риcoвих cиcтем в Україні
cкладала 62,1 тиc. га, а щoрічна пocівна плoща під риcoм cягала 37,9-38,3 тиc. га. Нині
риcocіюча галузь в Україні переживає другий етап cвoгo відрoдження. Йдетьcя не лише прo
віднoвлення діючих кoлиcь риcoвих cиcтем, а й прo впрoвадження нoвітніх технoлoгій,
зoкрема крапельнoгo зрoшення, яке дoзвoляє вирoщувати «cарацинcьке прoco» не лише у
«традиційних» Cкадoвcькoму і Каланчацькoму райoнах, а й «пуcтельнoму» Oлешківcькoму і
Кахoвcькoму. Як пoказують дocлідження Інcтитуту риcу НААНУ, крапельне зрoшення дає
змoгу вирoщувати риc на плoщах, не пoв’язаних із наявними зрoшувальними cиcтемами, а
такoж на земельних угіддях із різними типами ґрунтів і рельєфами. За даними вітчизняних
наукoвців, це дoзвoлить в Oдеcькій, Микoлаївcькій та Херcoнcькій oблаcтях збільшити
плoщі земель для вирoщування риcу дo 250 тиc. га. У cуcідній з Українoю Туреччині риc на
крапельнoму зрoшенні вирoщують ocь уже більше 10 рoків, і не гріх би тут пoцікавитиcя
там, на іншoму березі Чoрнoгo мoря, чи не дoведе ця технoлoгія зрoшення (ocoбливo
виcoкoмінералізoваними вoдами тoгo ж Інгульця) дo тoгo, щo наші cерйoзнo деградoвані
грунти «підcядуть» так, щo на них і будяки не змoжуть рocти? Хтo даcть відпoвідь?
Читати повністю >>>
За матеріалами oleshky.ua.city


ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ & ГРИБІВ




ТВАРИННИЦТВО
ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА (КОРОВИ. ЯКИ)

Ферма буйволів на Закарпатті,
де варять моцарелу
26.08.2018

Наталя Штефуца в рамках свого авторського проекту «Akurat
Zakarpattya» презентувала чергове чудове відео про одну із родзинок
нашого краю. Про це пише mukachevo.net
Мова про буйволину ферму, яка розташована під Чорною Горою на околицях
Виноградова. Гордістю ферми є не тільки буйволи, а й Mozzarela di Bufal, яку тут варять за
італійською технологією, але виходить вона навіть смачніша. Знімальна група Akurat
Zakarpattya дізналася усі подробиці і про ферму, і про сироваріння. Тому запрошуємо
переглянути все у чудовому відео про буйволів.
Читати повністю >>>
За матеріалами mukachevo.net
Молочне скотарство за 10 років здійснило
стрибок у розвитку

Экспорт картофеля из Украины усложнился
- мнение

30.09.2018

24.09.2018

Евросоюз в текущем сезоне ожидает значительное снижение
производства картофеля из-за засухи и чрезмерно высоких температур. Об
этом сообщает портал allretail.ua
Причем, если еще в июне в Еврокомиссии прогнозировали уменьшение валового
сбора на 6%, то уже через месяц они были вынуждены снизить эти прогнозы до 12%.
Однако эксперты Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) уверены, что такая
ситуация в Европе не повлияет в значительной степени на украинский рынок картофеля.
Более того, они подчеркивают, что в этом сезоне Украине будет значительно сложнее
экспортировать картофель даже в страны бывшего СССР. Как отмечает главный аналитик
УПОА Татьяна Смирнова, согласно действующей Директиве Еврокомиссии ЕС № 2029/2006,
которая регулирует поступление на территорию карантинных организмов, в Евросоюзе
есть определенные правила импорта картофеля. Для того чтобы продавать эту продукцию
в ЕС, Украине нужно пройти ряд процедур. По словам представителей соответствующих
органов, пока делается все возможное, чтобы снять эти барьеры, однако вряд ли это
произойдет в этом году. «Таким образом, география экспорта картофеля из Украины
довольно ограничена: основными покупателями выступали Беларусь, Молдова, Грузия и
Азербайджан. Но в этом сезоне попасть на рынки даже этих стран для украинского
картофеля будет значительно труднее, ведь с июня 2017 года в регионе начали
действовать новые карантинные нормы относительно импортного картофеля, что
значительно усложнило прохождение фитосанитарного контроля. В частности, чтобы
экспортировать картофель в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), украинским
производителям сначала необходимо создать участок, свободный от карантинных
организмов, а это требует прохождения ряда процедур и проверок», - комментирует
эксперт и добавляет, что картофель относительно дешевый продукт, поэтому
транспортная составляющая в цене слишком высока. Учитывая это, эксперты УПОА
советуют украинским производителям обратить больше внимания на продукты
переработки картофеля, такие как замороженная картошка, картофель фри, картофельные
чипсы, крахмал и т.п., которые имеют значительно более высокий экспортный потенциал.
Однако пока основная доля производства картофеля в Украине приходится на хозяйства
населения, которые не будут вкладываться в переработку. В свою очередь большинство
коммерческих производителей или сокращают объемы производства, или же и вовсе
уходят из этого бизнеса. Согласно оценкам экспертов УПОА, в текущем году площади под
картофелем в коммерческих хозяйствах снизятся примерно на 4%. ..
Читать полностью >>>
Читайте также: Как повлияет снижение
производства картофеля в Европе >>>
По материалам allretail.ua
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28.09.2018

В Украине отрасль биоэнергетики довольно интенсивно развивается
в течение последних пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба НААН,
передает портал latifundist.com
Отмечается, что объемы производства биотоплива ежегодно увеличиваются на 45%.
Площадь под многолетними биоэнергетическими культурами составляет примерно 6,5
тыс. га. На них выращивают иву (5 тыс. га), мискантус (1 тыс. га), тополь (0,4 тыс. га), а
также в меньшем количестве свитчграс, павловнию и т.п. «Очень перспективной культурой
является сахарное сорго, однако отдельно статистика по нему не ведется. Ориентировочно
площадь посева этой культуры составляет 1,5 тыс. га. В общем, сахарное сорго является
одной из самых биоэнергетических культур, позволяя получать более 120 Гкал/га
энергии», - рассказал президент НААН. На сегодняшний день в структуре возобновляемой
энергетики биотопливо занимает 81%, однако рост наблюдается в основном за счет
твердого биотоплива, производимого из отходов сельского и лесного хозяйств. Одной из
самых острых проблем отрасли является недостаточно эффективная государственная
политика по стимулированию производства и использованию биогаза и биоэтанола. …
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com

За останні 10 років українське молочне скотарство здійснило
стрімкий стрибок у своєму розвитку. Особливо це помітно по змінах, що
відбулися впродовж останніх п’яти років.
«Молочно-товарні ферми взяли курс на інтенсифікацію та укрупнення, модернізацію
та впровадження провідних світових підходів до технологій та управління молочним
скотарством», – розповідає в інтерв’ю Landlord віце-президент Асоціації виробників молока
Ганна Лавренюк. Молочний напрямок господарства почали трактувати як окремий бізнес, а
не як придаток рослинництва чи як самі фермери його називають «соціальний проект» для
підтримки лояльності пайовиків. В результаті кількість корів в Україні з року в рік почала
скорочуватися, стало менше промислових господарств. Проте ті, що лишилися, почали
збільшуватися та нарощувати продуктивність. Причому це загальносвітовий тренд.
Читати повністю >>>
За матеріалами landlord.ua


МАЛА РОГАТА ХУДОБА (ВІВЦІ. КОЗИ)

Канада готова забезпечити генетичним матеріалом
галузь вівчарства та козівництва
28.09.2018

На базі Немішаєвського агроколеджу, що на Київщині відбувся
міжнародний науково-практичний форум «Стан і перспективи застосування
біотехнічних методів відтворення у вівчарстві та козівництві».
Про заокеанський досвід роботи в цій галузі розповідала директор канадського
центру генетики та селекції Інна Еріксон. У ході зустрічі, з поміж іншого, обговорили
можливість поставок генетичного матеріалу з Канади, що надасть змогу проводити
операції по вживленню канадських ембріонів та сперми баранів та цапів в Україні,
повідомляє Kurkul.com. «На мою думку, відбулася визначна подія для галузі вівчарства та
козівництва України. Сьогодні була організована робоча група по створенню канадськоукраїнського міжнародного центру генетики та селекції на базі Немішаєвського
агротехнічного коледжу. Сподіваюся, що вже найближчим часом розпочнеться постачання
генетичного матеріалу з Канади, та відбудуться перші навчально практичні заняття
трансплантації ембріонів та осіменіння спермою баранів та цапів», — розповіла керівник
сімейної козиної ферми «Татусеві Кізоньки» та заступник голови правління ГС «Вівчарство
та Козівництво України» Наталія Якименко. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО, в т.ч. РИБОКОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИБНІ ПРОДУКТИ)

Експорт української живої риби зріс втричі
з початку року

Данія побудує новий завод
в Україні
19.09.2018

Гудвеллі Україна – компанія у яку інвестує Данія, планує будувати
м’ясопереробний завод на території Івано-Франківської області. Про це
повідомляє портал news.agro-center.com.ua
Переговори щодо цього будівництва велися декілька років поспіль. За розміщення
цього заводу навіть конкурували райони Івано-Франківської області. Остаточну угоду про
будівництво було підписано навесні цього року, 4 травня. Угоду уклали між
представниками компанії і місцевого керівництва різних рівнів. Наразі, компанія Гудвеллі
Україна активно працює в області. У Галицькому районі вже розташовані свинокомплекси
компанії, поля для вирощування сировини, а в селі Тустань будується біогазовий завод. На
новому буде створено близько 700 нових робочих місць з офіційною зарплатою. Нагадаємо,
що в Україні активно поширюється АЧС, так з 6 по 10 вересня 2018 в Україні зафіксували ще
4 випадки захворювання українських свиней. Через це, показник імпорту свинини виріс у 8
разів, а вартість сала зросла на 70%.
Читати повністю >>>
За матеріалами news.agro-center.com.ua
На Черкащині у тваринницький комплекс
інвестують $3 млн
25.09.2018

Австрійський фермер Томас Бруннер збирається побудувати в
Черкаській області свинокомплекс на 10 тис. голів. Про це пише видання
delo.ua, передає служба новин порталу agronews.ua
На даний момент підприємець вже розвиває один комплекс у с. Томашівка
Черкаської області, де одночасно міститься близько 5 тис. голів свиней. Він уточнює, що
вже придбав непрацюючий тваринницький комплекс у Камянському районі Черкаської
області, який має намір реконструювати під вирощування свиней без застосування
антибіотиків. Паралельно з планами щодо реалізації другого свинокомплексу, Томас
Бруннер має намір побудувати забійний цех при першому свинокомплексі, що дасть
можливість спростити виробництво свинини і відкриє перспективу виробництва власної
готової свинячої продукції.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua



ПТАХІВНИЦТВО

Компания "Авангард" намерена вернуть позиции
ведущего производителя яиц
20.09.2018

Компания "Авангард" планирует вернуть второе место в списке
крупнейших мировых производителей яиц, утраченое после потери
части внутреннего рынка в результате военной агрессии на Донбассе.
"В течение последних четырех лет мы вложили более $2,2 млрд в сельскохозяйственные активы в Украине. Мы работаем над тем, чтобы компания Avangardco вернула
свои позиции второго по величине производителя куриных яиц в мире. Мы утратили
позиции не только из-за политических событий 2013-2014 годов, но и из-за потери
внутреннего рынка в восточных областях Украины", - сообщил собственник агрохолдинга
Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) Олег Бахматюк . Он подчеркнул, что несмотря ни на что
"Укрлендфарминг" остается несокрушимым, более того – продолжает внедрять новые
технологии в производстве. AVANGARDCO IPL – крупнейший производитель яиц и сухих
яичных продуктов в Украине и Европе. Компания входит в состав одного из крупнейших в
Европе агрохолдингов Укрлендфарминг (Ukrlandfarming), одного из самих крупных
налогоплательщиков Украины.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Украина может побить прошлогодний рекорд
по экспорту курятины
27.09.2018

Украина по итогам 2018 года может увеличить экспорт мяса птицы
на 7,4% – до 290 тыс. тонн, обновив прошлогодний рекорд. Об этом
заявил генеральный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины"
Сергей Карпенко.
"В 2017 г. было экспортировано рекордное количество мяса птицы – 270 тыс. тонн. В
2018 году этот показатель достигнет отметки в 290 тыс. тонн. Наряду с увеличением
экспорта наблюдается тенденция к увеличению импорта в Украину мяса птицы. В прошлом
году импортировано 116 тыс. тонн, а в текущем ожидается на уровне 130 тыс. тонн", –
отметил глава объединения. По словам Карпенко, в течение 2017 года в ЕС было
экспортировано 66,7 тыс. тонн мяса птицы и мясных продуктов и Украина заняла третье
место среди всех стран, экспортирующих в страны ЕС. "В 2017 году наблюдался рост
промышленного производство мяса бройлеров на 3,3% или на 30 тыс. тонн. За 7 месяцев
2018 производство на с/х предприятиях возросло на 5,6%", – добавил Карпенко. По данным
ассоциации, потребление яиц в 2017 году составило 247 штук на человека. В 2018 году
ассоциация прогнозирует увеличение потребления яиц до 254 штук на человека. Как
сообщалось, ранее в Минагрополитики отмечали, что Украина продолжает увеличивать
экспорт продукции птицеводства и открывать новые рынки сбыта более быстрыми
темпами, чем растет производство. На сегодня Украина занимает 7 место по экспорту мяса
бройлеров в рейтинге стран-экспортеров такой продукции. Крупнейшими мировыми
импортерами этой продукции являются Япония, Мексика, ЕС, Ирак, Южная Африка,
Саудовская Аравия, Куба, Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты, Ангола. Напомним,
крупнейший производитель курятины агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП)
Юрия Косюка планирует в перспективе трех лет увеличить долю экспортной выручки в
общем объеме продаж до 70% с 55% по итогам первого полугодия 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

26.09.2018

За даними Держаної служби статистики, експорт української живої
риби від початку року зріс в три рази. Про це повідомила прес-служба
Кабінету міністрів України з посиланням на дані Держстату.
"За даними Держстату, у період з січня по липень 2018 р. Україна експортувала 241
226 кг живої риби. Це у 3,2 раза більше, ніж за аналогічний період 2017 р. Сума експорту
склала $258,3 тис.", - зазначили в КМУ. За даними відомства, найбільшим покупцем
українського товару стала Молдова. В цю країну було поставлено 241,2 тонни живої риби на
256 тисяч доларів. З них 210 тонн склав експорт живого коропа. При цьому в прес-службі
повідомили, що протягом 2017 р. було експортовано 221 тонну живої риби на $255,5 тис.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
У Київське водосховище випустили понад
15 тонн мальків риби
28.09.2018

В урочищі «Гористе», що у с. Лебедівка Вишгородського району, 27
вересня відбулося вселення водних біоресурсів у Київське водосховище.
Про це повідомляє Державне агентство рибного господарства України.
До водойми було випущено понад 15 тонн мальків риби. Остання подібна акція
зариблення водоймища на Київщині державними рибовідтворювальними комплексами
відбувалася ще в 2011 році. Так, сьогодні до водойми було випущено 600 тис. екз. коропа та
рослиноїдних риб, а також близько 5 тис. екз. щуки. В акції вселення водних біоресурсів
взяли участь перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Максим
Мартинюк, Голова Державного агентства рибного господарства Ярослав Бєлов,
представники Національної академії аграрних наук, Державної екологічної інспекції,
державних підприємств, громадськості та засобів масової інформації. «На цей рік
заплановано вселити понад 13 млн екз. молоді риб, серед яких і червонокнижні.
Зариблення водойм України є важливою державною політикою підтримки екосистеми,
формування промислових запасів риби та забезпечення продовольчої потреби населення»,
- прокоментував Максим Мартинюк. Він додав, що масштаб і географію зариблення у цьому
році значно розширено – вселення водних біоресурсів проводиться не тільки в межах
регіону розташування рибовідтворювальних заводів, а й у різних областях України, таких
як: Київська, Запорізька, Миколаївська та Дніпропетровська. «Вселення молоді водних
біоресурсів до водойм України – одне із пріоритетних завдань Держрибагентства. Завдяки
належній підтримці, співпраці і фінансуванню від Міністерства аграрної політики та
продовольства України протягом 2-3 років ми плануємо збільшити зариблення водойм
водних біоресурсів до цифри 18 млн екз.»,- зазначив Голова Держрибагентства Ярослав
Бєлов. За словами очільника відомства, у 2018 році вперше за багато часу з державного
бюджету виділено 10 млн грн на реконструкцію Херсонського та Новокаховського заводів,
що дозволить збільшити їх продуктивність на 20%. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Державного агентства рибного господарства України


МОЛЮСКИ (РАВЛИКИ, МІДІЇ. УСТРИЦІ)

Обсяги виробництва равликів
впали в 6 разів
24.09.2018

Виробництво виноградних равликів в Україні за останні два роки
уповільнило зростання. Про це свідчать дані аналітичної компанії ProConsulting, повідомляє Agroday.
За перше півріччя 2018 року падіння обсягів виробництва упало більш ніж ушестеро.
За підсумками 2017 року спостерігалося падіння майже на 1%. Фахівці пояснюють, що така
динаміка стала наслідком надто активного експорту в 2016-17 роках. Зараз у фермерів
настав період відновлення поголів’я. Вони активно закуповують маточне стадо, в
основному у Польщі. З огляду на особливості вирощування равликів, цей процес не буде
швидким. З настанням холодів молюски впадуть у сплячку. У той же час, аналітики
відзначають великий експортний потенціал українського равликового бізнесу.
Європейський попит на молюски зростає на 3-5% щороку, а власне виробництво закриває
потребу лише на 20%. Середня ціна равлика в мушлі першого класу в Україні складає 3,5
€/кг. А равликова ікра коштує €1000 за кілограм. Учасники ринку очікують, що уже в 2019
році в Україні відкриється до 190 нових равликових ферм. Зараз половину равликів
українські постачальники збирають у лісах.
Читати повністю >>>
Читайте також: Прибуткові слимаки. Як
зробити бізнес на равликах >>>
За матеріалами epravda.com.ua


ПЛАЗУНИ (ЖАБИ, ЗМІЇ)

Виробництво м’яса жаб в Україні має
величезний потенціал
25.09.2018

В 2017 р. імпортовано жаб’ячих лапок на 67,8% менше, ніж в 2016-му,
а в першому півріччі 2018 р. обсяги поставок зросли відразу на 740,6% в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
«Коштує м’ясо жаб недешево - близько 400 гривень за кілограм в сирому вигляді, а в
ресторані за 200-грамову порцію ціна стартує від 200 гривень. Жаб’яче м’ясо у нас в країні в
основному імпортного походження. Воно поставляється в замороженому вигляді і
поповнення запасів відбувається по мірі використання», - повідомляють аналітики компанії
Pro-Consulting. За словами експертів, вирощувати жаб на продаж можна і на українській
території. Їх виробництво було налагоджено ще в 70-х роках минулого століття в західних і
південних регіонах Української РСР. В ті часи на європейський ринок, в основному до
Франції, щорічно відправлялося до 100 тонн жаб’ячого делікатесу. «Сьогодні жаб’ячі ферми
рідкісне явище в Україні, і дана ринкова ніша ще чекає свого заповнення. Це стає
актуальним з урахуванням зменшення популяції жаб в ЄС і США, а значить зростанням їх
експортного потенціалу», - зазначають експерти. Тим часом, вирощувати жаб не важче, ніж
розводити рибу в ставку. У наших природних умовах прекрасно себе почувають родички
їстівної Rana esculenta — зелені озерні і ставкові жаби. При розведенні жаб в природних
водоймах необхідно тільки подбати про його огородження, щоб делікатесні жаби не
поскакали, а корм вони будуть знаходити самі. Перевагою цього способу вирощування є
його дешевизна, а недоліками — великий відсоток смертності, а також припинення росту і
впадіння підопічних в сплячку в зимовий період. Після оброблення жаби, заморожені лапки
можна продавати як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку за ціною 10-12 доларів
за кілограм. Крім того, жаб’ячу шкіру можна збувати виробникам взуття і галантереї, а
решта відправляти на переробку на корми або добрива.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.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
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МОЛОКОПЕРЕРОБНА (МОЛОЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компания "Укрпродукт Групп" завершила первое
полугодие 2018 г с чистой прибылью

В Украине уже произвели почти
150 тыс. т сахара
25.09.2018

В Украине 29 сахарных заводов по состоянию на 24 сентября 2018 г.
начали переработку сахарной свеклы нового урожая. Предприятия уже
переработали почти 1,3 млн т сахарной свеклы.
Изготовлено 148,7 тыс. т сахара. Ранее сообщалось, что в Украине заработали уже 30
сахарных заводов. Первым открыл сезон сахароварения 31 августа Томашпольский
сахарный завод (ООО «Агрокомплекс «Зеленая долина»). Отметим, в 2017/2018 МГ
отечественные сахаровары наварили 2,14 млн т сахара. В сезоне работало 46 сахарных
заводов. Напомним, в Украине вступил в силу закон № 2518-VIII об отмене
госрегулирования рынка сахара. Вчера документ опубликовали в официальном издании
"Голос Украины". Документ признает утратившим силу закон "О государственном
регулировании производства и реализации сахара". Кроме того, изымается упоминание о
минимальных ценах на сахарную свеклу для производства сахара квоты "А" и квоты "В".
Государственное регулирование сахарного рынка в Украине действует с 1999 г. Такие меры
применили, чтобы поддержать этот сектор отечественной экономики. В частности, объем
производства сахара вычисляли исходя из нормы потребления на душу населения, а также
утверждали минимальные цены на сахарное сырье и сахар. Однако эти меры не оправдали
себя, отметило правительство в пояснительной записке к документу - каждый год
наблюдаются скачки цен, дефицит или профицит продукции.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua


ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Украине за 8 мес. сократилось производство
подсолнечного масла
24.09.2018

Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в
январе-августе 2018 года составляет 2,8 млн тонн, что на 17,5% меньше, чем
за аналогичный период 2017 года.
В августе произведено 83,6 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 57,9% меньше,
чем в предыдущем месяце, и на 51,3% меньше показателя за август прошлого года.
Производство маргаринов в январе-августе 2018 года сократилась на 2,2% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года – до 86,2 тыс. тонн. В августе по сравнению с июлем
производство маргаринов сократилось на 41,4%, а по сравнению с августом 2017 года
уменьшилось на 6,3% – до 6,2 тыс. тонн. Производство нерафинированного подсолнечного
масла в Украине в 2017 году составило 5,21 млн тонн, что на 17% больше, чем за 2016 год.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

27.09.2018

Компания "Укрпродукт Групп" благодаря позитивной курсовой
разнице в GBP0,793 млн завершила І полугодие т.г. с чистой прибылью
GBP0,408 млн по сравнению с GBP0,004 млн в первом полугодии 2017 г.
Согласно неаудированному отчету компании на Лондонской фондовой бирже,
обнародованному в среду, выручка "Укрпродукта" сократилась на 0,6% – до GBP14,83 млн,
валовая прибыль – на 26,6%, до GBP1,24 млн. Операционный убыток составил GBP0,19 млн
против GBP0,41 млн операционной прибыли в первом полугодии 2017 года. По состоянию
на конец июня 2018 года общая сумма обязательств группы составила 522,9 млн грн
(GBP15,1 млн), чистые активы 38,8 млн грн (GBP1,1 млн), тогда как свободные денежные
средства – 4 млн грн (GBP0,1 млн). Как указывает группа, ее доля на рынке украинского
масла выросла на 1 процентный пункт (п.п.) – до 6,5%, на рынке плавленых сыров – на 0,5
п.п., до 9%. При этом "Укрпродукт" отмечает рост спроса как на плавленые сыры, так и на
твердый сыр одновременно с ростом конкуренции: на рынке свыше 10 игроков, пять из
которых делают значительные инвестиции в продвижение продукции. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Власник "Райффайзен банку авалЬ" заявляє про
борг компаній Юркевича на $81 млн
28.09.2018

Госпсуд м. Києва 24 вересня залишив без руху позовну заяву
“Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ” до Дочірнього підприємства
«Агролайт» про звернення стягнення на предмет застави.
Суд встановив позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви впродовж 10
днів з дня вручення судової ухвали. Згідно з судовими матеріалами, за даними “Райффайзен
Банк Інтернаціональ АГ” він є заставодержателем, а підконтрольний йому “Райффайзен
Банк Аваль” - місцевим агентом із забезпечення. За даними держреєстру, засновником
Дочірнього підприємства «Агролайт» є ТОВ “Мілкіленд-Україна”, а кінцевими бенефіціарами - Анатолій та Ольга Юркевич. Група "Мілкіленд" (має активи в Україні, РФ, Польщі) за
підсумками першого півріччя задекларував збиток 2,5 млн євро проти 1,6 млн євро чистого
прибутку за аналогічний період минулого року. Консолідована виручка "Мілкіленд" в січнічервні скоротилася на 11,1% - до 66,15 млн євро, EBITDA - на 29,3%, до 3,5 млн євро. У 2017
році група отримала чистий збиток у розмірі 7,35 млн євро, що в 5,3 рази менше, ніж в 2016
році. Виручка за минулий рік скоротилася на 4,3% - до 140,41 млн євро. ЗМІ писали, що
торік у травні Печерський райсуд м. Києва забороняв А. Юркевичу залишати Україну через
борги одного з підприємств «Мілкіленда» - ТОВ «Фортуна». …
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua



Мощности маслозаводов в 1,5 раза превысят
урожай подсолнечника



СПЕЦІАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ
ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ

24.09.2018

В Украине на рынке масличных культур складывается ситуация,
которая может иметь два сценария развития: увеличение посевных
площадей под масличными или начало импорта масличного сырья.
Такое мнение высказала эксперт масличного рынка «УкрАгроКонсалт» Юлия
Гаркавенко в ходе VI Международной конференции «Black Sea Oil Trade-2018» в Киеве. По
посевным площадям в сезоне 2018/2019, как и прежде, будет лидировать подсолнечник,
который уже обогнал даже пшеницу. Также можно сказать и про увеличение площадей под
рапсом, отметила она. Гаркавенко подчеркнула, что как рапс, так и соя, больше
востребованы экспортерами, нежели переработчиками. Хотя уже в этом сезоне ситуация
может кардинально изменится. «По подсолнечнику ситуация противоположная: если
рассматривать рост урожая и рост мощностей переработки, то последние уже существенно
опережают и в новом сезоне могут составить 22 млн т/год, при этом производство семян
будет на уровне 14-15 млн т», — объяснила Юлия Гаркавенко. Если говорить о мировом
рынке подсолнечного масла, то Украина занимает первые позиции по экспорту именно
сырого масла, в то время как Турция лидирует по экспорту рафинированного
подсолнечного масла, добавила эксперт. Оценивая будущий сезон 2018/2019, Юлия
Гаркавенко отметила, что будет возрастать спрос на переработку сои и рапса. Из 4,3 млн т
прогнозируемого урожая сои на переработку может уйти 2 млн т, а на экспорт — 1,8 млн т.
Рапсом переработчики пока интересуются меньше: из 2,8 млн т прогнозируемого урожая,
2,3 млн т уйдет на экспорт, и только 0,35 млн т — на переработку.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

Единственный в Украине производитель питания для новорожденных
может вернуться к законным владельцам, – СМИ
28.09.2018

Наконец появилась надежда, что единственный в Украине
производитель питания для детей с первых месяцев жизни сможет начать
нормальную работу. Об этом сообщает портал ukranews.com
После почти 3 лет рейдерского захвата, парализовавшего работу, законные
владельцы "Хорольского завода детских продуктов питания" имеют шанс зайти на
собственный комбинат и нормализовать работу уникального предприятия, от которого
зависит здоровье украинских детей. Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель". С
2015 года продолжается рейдерский захват единого имущественного комплекса ОАО
"Хорольский молочноконсервный комбинат детских продуктов". Приобретя в 2005 году
предприятие за 15 млн долларов, законные владельцы вложили в него еще около 50 млн
долларов. Вследствие удачных инвестиций и контроля качества, предприятие вышло на
уровень, когда занимало более 50% рынка детского питания и производило продукцию
только из натурального свежего молока, отвечала самым высоким мировым стандартам
качества. Как заявляет владелец предприятия Георгий Сажинов, похоже, именно такой
успех и привлек внимание рейдеров, которые сначала осуществили незаконное
отчуждение имущества, а затем и физический захват комбината. …
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com



КОРМ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

Українські виробники кормів для кішок і собак
будують завод у Литві
21.09.2018

Компанія Kormotech в 2019 році відкриє виробництво вологого корму
для кішок та собак у вільній економічній зоні - в місті Кедайняй (Литва). Про
це повідомляє портал agroday.com.ua
Завод потужністю 20 тис. т на рік працюватиме на датському та німецькому
обладнанні вартістю 6 млн євро - максимально автоматизованому. Персонал, що буде
обслуговувати виробництво, складуть всього 70 осіб. Запуск підприємства один з етапів
світової експансії Kormotech. У компанії є плани розширюватися на ринках ЄС і Америки. За
словами Ростислава Вовка, CEO Kormotech, новий завод вироблятиме корми під власними
брендами і під private label. Литва близька до України географічно і приваблює умовами
ведення бізнесу, наприклад, податковими пільгами на 10 років, пояснює він. Нагадаємо, до
2021-го Kormotech обіцяє розширити виробництво вологого і сухого харчування на 35 % і
спільно з світовими інститутами розробити нові продукти.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroday.com.ua
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РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО

ЧАО "Артвайнери" намерен выплатить почти
30 млн грн дивидендов

В ООО «ДНИПРО» запустили цех по производству
натурального сока
19.09.2018

Одно из лучших сельхозпредприятий Херсонщины ООО «Днипро»
продолжает удивлять внедрением передовых технологий и развитием
производства. Об этом пишет vizit.ks.ua
Сегодня плодово-ягодная продукция лучших европейских сортов, выращенная в
селе Азовское по супер интенсивной технологии, хорошо известна не только в Украине, но
и далеко за ее пределами. Но в ООО «Днипро» не останавливаются на достигнутом, а
продолжают наращивать производственные мощности. Следующим, качественно новым
шагом в развитии этого сельхозпредприятия, стала переработка своей продукции. Здесь
запустили современный цех по производству натурального сока торговой марки «Краса
Азова». Столь амбициозный проект Александр Кистечок задумал еще 8 лет назад, когда во
время очередной поездки в Польшу увидел у своих иностранных коллег садоводов линию
по прямому отжиму фруктов. И вот год назад в ООО «Днипро» начали реализацию
собственного проекта. На предприятии приступили к строительству помещения и
закупили у известной польской фирмы «ARNO» высокопроизводительную австрийскую
линию по изготовлению сока. В этом году польские специалисты установили
оборудование, произвели его настройку и приступили к отработке технологических
процессов. И вот цех запущен и началось производство натурального яблочного сока.
Несмотря на компактность, мощности производства довольно значительны. Всего за 1 час
линия способна переработать 1,5 т. фруктов и отжать 1 т. сока. Технология довольно
проста, но позволяет производить натуральный сок европейского качества без добавления
всевозможных концентратов, воды или сахара. Яблоко проходит через дробилку, пресс и
попадает в специальные емкости, где при температуре 83 °С происходит его пастеризация,
что позволяет оставить в продукции все ценные вещества и витамины и дает возможность
для хранения сроком на 1 год. Разлив сока проводится в современную тару (стекло, картон)
и упаковывается по европейским стандартам. Что немаловажно, сырье для производства
сока используется местное, выращенное в экологически чистой зоне в садах села Азовское
из лучших импортных сортов фруктовых деревьев. У руководителя ООО «Днипро»
Александра Кистечка далеко идущие планы. Соком торговой марки «Краса Азова» он
планирует снабжать весь юг Украины. В ближайшие дни яблочный сок поступит в продажу
в фирменные магазины предприятия, а в скором времени и в торговые точки Генического
и других районов Херсонщины. В этом году предприятие будет выпускать только
яблочный сок. А на следующий год после сбора нового урожая ассортимент значительно
расширится и появятся яблочно-персиковый, яблочно-виноградный, яблочно-сливовый,
яблочно-грушевый и яблочно-морковный соки. До сегодняшнего дня в Украине только два
предприятия занимались производством натурального сока по технологии прямого
отжима. Теперь к ним добавилось и ООО «Днипро».
Читать полностью >>>
По материалам vizit.ks.ua



ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

27.09.2018

ЧАО "Артвайнери" (Донецкая обл., ранее - ЧАО "Артемовск Вайнери"),
намерено выплатить акционерам 29,972 млн грн дивидендов за 2010 и
2015-2017 годы. Об этом пишет interfax.com.ua
Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующий
вопрос внесен на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества,
запланированного на 29 октября 2018 г. Согласно проекту решения о выплате дивидендов,
за 2010 год к выплате предназначено 6,564 млн грн, за 2015 год – 7,66 млн грн, 2016 год –
9,377 млн грн, 2017 год – 6,371 млн грн. Размер дивидендов на одну простую акцию - 6,38
грн. Выплата дивидендов должна быть проведена до 25 апреля 2019 г. "Артвайнери"
является одним из крупнейших в Восточной Европе производителем игристых вин
традиционным бутылочным способом. Мощности завода составляют 25 млн бутылок
ежегодно. ТМ компании: "Крым", "Артемовское", Krimart, Charte и Soloking. …
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua


ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ВИРОБНИЦТВО СИДРУ

AB InBev Efes начитает процесс переоборудования производственных линий на пивзаводе в Чернигове
24.09.2018

Крупнейший мировой пивоваренный концерн AB InBev Efes начитает
процесс переоборудования производственных линий на пивоваренном
заводе в Чернигове под выпуск новой продукции.
"В прошлом году на наших трех заводах в Украине было произведено и разлито
около 5 млн гл продукции. Мощностей достаточно, поэтому строить новый завод нет
необходимости. Но запуск новинок зачастую требует внедрения новых технологий в
производство — это и установка нового оборудования, и перенастройка линий, и замена
процессов. Это и будет основным направлением развития производства в ближайшее
время", - сообщил президент AB InBev Efes Дмитрий Шпаков. В частности, на пивзаводе в
Чернигове возобновит работу линия по выпуску пива в стеклянной таре, которая ранее
была законсервирована. Д.Шпаков указал, что доля компании на пивном рынке Украины по
состоянию на конец 2017 года оценивалась в 30,5%. Как сообщалось, крупнейший в мире
пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) и Anadolu Efes, самая крупная
пивоваренная компания Турции…
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua



ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Податківці взялися за тютюнову фабрику
з орбіти «Народного фронту»

Копіювання маркування відомих алкогольних
брендів почастішало вдвічі
26.09.2018

Європейська Бізнес Асоціація занепокоєна випадками використання
маркування алкогольних напоїв, максимально схожого з відомими
брендами, що може свідчити про несумлінну конкуренцію.
"Відверте копіювання зовнішнього вигляду брендів набирає обертів. Порівняно з
минулим роком такі випадки почастішали майже вдвічі. Отже, в бізнесу виникає дедалі
більше питань, пов'язаних з охороною прав на торговельну марку, дизайн, форму упаковки
та доведенням споживачеві, що зовнішня схожість зовсім не гарантує схожості за смаком", зазначає ЄБА в прес-релізі. Фахівці асоціації пояснюють, що маркування може відрізнятися
від оригіналу однією або кількома літерами, відтворювати лише образ оригінального
продукту за допомогою схожого шрифту та колірної гами або присвоювати назву напою.
ЄБА також зазначає, що Антимонопольний комітет України визнав факти низки порушень
авторських прав щодо використання назв і етикеток, візуально схожих на оформлення
товарів однієї з компаній.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua



РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ

Украинская водка Medoff
в ТОП 10 в мире

20.09.2018

ДФС розслідує придбання посадовими особами ТОВ "Юнайтед Тобако"
підроблених марок акцизного збору з метою використання при виготовленні
тютюнової продукції. Про це повідомляє radiosvoboda.org
Головне слідче управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській
області розслідує в рамках кримінального провадження придбання службовими особами
ТОВ «Юнайтед Табако» підробних марок акцизного збору з метою використання при
виготовленні тютюнової продукції. Раніше факт використання цією компанією підробних
акцизок встановили журналісти програми Радіо Свобода і UA:Перший «Схеми» у
розслідуванні «Тютюновий фронт». Про відкриття кримінального провадження стало
відомо із відповіді Головного управління ДФС у Дніпропетровській області на заяву
громадської організації «ТОМ 14». «Вказану заяву долучено до матеріалів кримінального
провадження №32018040000000059, яке внесено до Єдиного реєстру досудових
розслідувань 26.06.2018 року за ч. 1 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати
податку службовими особами ТОВ «Юнайтед Табако» на суму понад 2 млн. грн. та ч. 1 ст.
199 КК України за фактом придбання службовими особами ТОВ «Юнайтед Табако» у
невстановлених осіб підробних марок акцизного збору з метою використання при
виготовленні та збуту власновиготовленої тютюнової продукції», – йдеться у відповіді
ДФС… .
Читати повністю >>>
Читайте також: Незаконний тютюновий
бізнес під крилом «НФ» >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
British American Tobacco вышла на украинский
рынок с новым продуктом

14.09.2018

Украинская водка Medoff вошла в ежегодный рейтинг британского
журнала Drinks International «Клуб миллионеров - 2018» (Millionaires club
2018). Об этом сообщает портал sostav.ua
Флагманский бренд отечественной компании Beverage Trading Company не только
попал в ТОП-10 водок мира, но еще и показал один из самых высоких приростов продаж. Об
этом в комментарии нам рассказал маркетинг-директор компании-производителя Алексей
Безуглый. По его словами, Medoff ежегодно демонстрирует успехи развития и завоевание
западных рынков. «И 2017 год - не стал исключением. Наша водка сегодня экспортируется
в более, чем 50 стран мира. И согласно рейтингу, Medoff продемонстрировал прирост
мировых продаж на 6%. По этому показателю нам удалось обойти многих лидеров
мирового водочного рынка, к примеру, Smirnoff и Absolut, продажи которых выросли на 2%
и 3% соответственно», - уточнил маркетинг-директор. По его словам, успех Medoff имеет
несколько составляющих, без которых добиться мирового признания было бы крайне
сложно. «Во-первых, это необычайная питкость продукта. Аналогов Medoff в мире нет. И
это заслуга уникальной рецептуры и технологии фильтрации, для которой мы используем
микрочастицы меда. Во-вторых - это строжайший контроль качества на всех этап
производства напитка. Третье - это разнообразие коллекции Medoff, благодаря которой
каждый покупатель обязательно находит для себя то, что подходит именно ему, отвечает
именно его предпочтениям», - рассказал маркетинг-директор. Алексей также уточнил, что
Medoff не намерен останавливаться на достигнутом, и создатели бренда сегодня работают
над расширением экспортных рынков, как в ЕС так и в Азии. ...
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
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Британская табачная компания British American Tobacco (ВАТ)
начинает продажи в Украине систем для нагревания табака glo. Об этом
заявили на пресс-конференции представители компании.
Украина – это 10-й рынок в мире, где ВАТ запустила glo. Концептуально glo
разрабатывался как продукт с потенциально сниженным риском, в котором табак
нагревается, а не горит. Как следствие – значительно снижается количество токсинов, а
потребитель получает желаемый вкус, отмечают в компании. "Мы разрабатывали
электронное устройство glo и табачные неостики в течение четырех лет, чтобы быть
уверенными в том, что они могут работать вместе как единая целостная система", –
рассказал на пресс-конференции главный научный директор группы Бритиш Американ
Тобакко Кристофер Проктор. В отличие от сигарет, табачные стики Kent Neostik,
предназначенные для использования исключительно с glo, нагреваются без горения при
температуре 240±5 °C. Образующийся в результате нагревания аэрозоль содержит
примерно на 90-95% меньше токсичных веществ в сравнении с дымом обычной сигареты, а
также оставляет меньше запаха и не оставляет пепла в результате потребления. Glo и Kent
Neostik будут продаваться через сеть фирменных магазинов в Киеве и Львове, торговых
центрах в Днепре, Харькове, Одессе и Запорожье, а также в крупнейших розничных сетях
этих городов. Также у потребителя будет возможность заказать продукт онлайн на сайте
компании или 7-дневный тест продукта для ознакомления. В компании отметили, что
продукт разработан в Великобритании при участии более 100 экспертов …
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
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 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Експорт товарів легкої промисловості за
півроку зріс на 20% - Гройсман

Дмитрий Шимкив вошел в руководство ЧАО
«Фармацевтическая фирма «ДАРНИЦА»
19.09.2018

Совет управляющей компании «ЧАО «Фармацевтическая фирма
«Дарница» возглавил Дмитрий Шимкив. В его компетенции войдут
международные связи компании, стратегическое планирование, развитие
и внедрение новых технологий.
Дмитрий Шимкив - предприниматель и топ-менеджер сферы инноваций с 20-летним
опытом работы на руководящих должностях в Украине, Европе и США. В 1998-2007 годах
руководил IT-компаниями и международной командой разработчиков программного
обеспечения. В 2007 году начал работать в «Microsoft Украина», а в 2009-2014 годах
возглавлял представительство корпорации в Украине. С июля 2014-го по август 2018-го
занимал должность заместителя главы Администрации Президента Украины. При его
участии был создан Национальный совет реформ, подготовлена ??стратегия «Украина
2020», запущена мобильная связь третьего / четвертого поколения (3G / 4G), созданы
инициативы «Цифровая Украины» и «Go Global», система электронных государственных
закупок «ProZorro» и Украинский культурный фонд, организована киберзащита АПУ, а
также введено много других реформ, инициатив и инноваций. «Дарница» - это
современная, динамичная и прибыльная украинская компания. Вывод ее в клуб мировых
фармацевтических игроков - интересный вызов для меня как бизнесмена. Мне также
импонирует то, что высокая добавленная стоимость не только создается «Дарницей» в
Украине, но и инвестируется в Украине», - отметил Дмитрий Шимкив. «Мы рады, что
Дмитрий Шимкив присоединился к нашей команде. Безусловно, его управленческий опыт,
полученный в крупных компаниях, в том числе - международных, станет весомым вкладом
в достижение стратегической цели «Дарницы» - закрепить лидерство на украинском рынке
и стать мощным игроком глобального фармацевтического рынка», - прокомментировала
генеральный директор ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Светлана Диденко.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра ФФ «ДАРНИЦА»
 ПОБУТОВА ХІМІЯ & ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ

Как и кто в Украине производит экологичные средства
бытовой химии и личной гигиены
14.09.2018

Компания DeLaMark начинала с экспорта бесфосфатных стиральных
порошков из Японии — именно эта страна одна из первых в мире осознала
вред фосфатов и запретила их на законодательном уровне.
Уже через год возникла идея производить собственный аналог в Украине. За три
года вдумчивой работы DeLaMark превратилась из компании, ориентированной на
прибыль, в бизнес с миссией не вредить окружающей среде — все продукты бренда
экологичные, и это утверждаем не мы, производитель или этикетка, а международные
сертификаты. Сейчас производственные цеха компании DeLaMark занимают 400 кв. м в
здании бывшего киевского таксопарка. Десять лет назад, когда только начинали, это была
одна комната и один сотрудник — владелец Алексей Вереникин, он же технолог,
производитель, расфасовщик, продавец и логист на тот момент. Сегодня DeLaMark — это
первая в Украине сертифицированная компания по производству экологичной бытовой
химии и средств личной гигиены. Старт линейки продукции дал безопасный бесфосфатный
порошок, а теперь она насчитывает 160 наименований - от мыла и кондиционеров для
белья - до шампуней и средств для интимной гигиены. 99% компонентов - натуральные. К
сожалению, несмотря на желание DeLaMark использовать только сделанные в Украине
составляющие для продукции, в нашей стране компоненты должного качества попросту не
производят, приходится обращаться к заграничным производителям. Производство
делится на два главных цеха - "жидкий" и "сухой". В "жидком" готовят такие продукты, как
гели, ополаскиватели и т. д. Все содержится в идеальной чистоте, а для сотрудников
обязательна защитная униформа. Составляющие будущих продуктов смешиваются в
огромных реакторах на сотни литров. Самый большой 600-литровый реактор, который в
свое время очень выручил компанию и увеличил производство, даже получил имя Антоша.
Главное во всем этом процессе, как говорят сотрудники, - качественная вода. В некоторых
продуктах она составляет 80%. В DeLaMark используют воду "из-под крана", но пропускают
ее через 5-ступенчатую систему очистки и дополнительно ионизируют, убивая все
микробы. На посуде для лаборатории тоже не экономят - все необходимое закупают в
основном в Германии. Само производство максимально автоматизировано: прямо из
реакторов система дозирования разливает все жидкости в упаковки, но сотрудникиконтролеры все равно повторно взвешивают каждую бутылочку. Еще одна важная функция
"жидкого" цеха - именно здесь проводят лабораторные разработки новых продуктов. ...
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

25.09.2018

Експорт товарів легкої промисловості за півроку 2018-го зріс на 20%.
Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман написав на своїй
сторінці у Facebook, передає ukrinform.ua
“Легка промисловість в Україні розвивається - за півроку 2018-го обсяг експорту зріс
на 20%. Відповідно росте і зарплата працівників галузі – цьогоріч +27,5% у порівнянні з
минулим роком”, - зазначив Глава уряду. Він навів приклад успішного підприємства. “10-12
тисяч одиниць форми для Міноборони, Нацполіції, Нацгвардії та прикордонників шиють
кравчині на Київщині. Але швейне підприємство “Сквиратекс” виготовляє не лише
формений одяг”, - написав Гройсман і відзначив, що там шиють стильні жіночі пальта та
куртки, які потім відправляють за замовленнями до Франції, Бельгії та Німеччини. На
підприємстві встановили інноваційний розкрійний комплекс, закупили нове обладнання.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
ГК "Текстиль-Контакт" намерена инвестировать в создание
нового производства тканей в Чернигове
28.09.2018

Группа компаний "Текстиль-Контакт" в 2018-2019 гг. намерена
инвестировать ориентировочно 20-30 млн грн в создание нового
производства тканей в Чернигове. Об этом сообщили в компании.
Решение о создании нового производства принято в связи с тем, что "ТекстильКонтакт" отказался от реализации ранее заявленного проекта по выпуску тканей
совместно с компанией "Богуславский текстиль" на ее мощностях. "После выхода из
управления компанией "Богуславский Текстиль", "Текстиль-Контакт" не отказался от
амбициозных планов по восстановлению статуса производителя тканей на территории
Украины в 2018 году", - отмечают в компании. В связи с этим в сентябре группа приступила
к ремонту цехов и монтажу оборудования по производству тканей в Чернигове. Запуск
производства намечен на декабрь 2018 года. Мощность экспериментального производства
составит 2-3 млн погонных метров ткани в год. Планируется создать до 80 рабочих мест.
Планируемый ассортимент выпускаемой продукции - хлопчатобумажные ткани
постельной и ведомственной группы, а также ткани для спецодежды. Как сообщалось, до
2014 года основным производственным активом группы являлась крупная текстильная
фабрика в Донецке (на сегодня заморожена), где работало 700 человек, а
производственные мощности составляли около 2 млн погонных метров ткани в месяц.
"Текстиль-Контакт" основан в 1995 году и сегодня представляет холдинг, объединяющий
различные направления активов: оптовая и розничная торговля, импорт тканей,
фурнитуры и домашнего текстиля, а также пошив спецодежды (в том числе военного
обмундирования). Ассортиментный ряд - более 30 000 видов тканей из 27 стран мира и 20
тыс. наименований товаров в категориях: фурнитура, пошив одежды, декор и домашний
текстиль. Производство группы компаний – швейная фабрика "ТК-Стиль" (Чернигов);
производство по пошиву спецодежды; фабрика по производству изделий домашнего
текстиля; производство ниток ТМ "Барва". Дистрибуторская сеть группы – более 16 тыс. кв.
м оптово-розничных торговых площадей по всей Украине. Сеть представлена
гипермаркетами "Каштан" (розничная и оптовая торговля тканями), магазинами швейной
фурнитуры "ТК-Фурнитура", магазинами "Домашний текстиль", интернет-магазином
www.tk.ua. Основателем группы компаний "Текстиль-Контакт" является украинский
бизнесмен и общественный деятель Александр Соколовский. Оборот группы в 2017 году
составил около 850 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Корпорация "Биосфера" начала поставки продукции
в польскую сеть Biedronka

ПОСМОТРЕТЬ ОБНОВЛЕНИЯ >>>

27.09.2018

Корпорация "Биосфера" (Днепр) вышла на польский рынок,
заключив с торговой сетью Biedronka договор на поставки влажных
салфеток Smile по лицензии The Walt Disney Company и Universal.
"Выход на польский рынок корпорация "Биосфера" начала с контракта с сетью
Biedronka. В одной из крупнейших польских сетей, включающей более 2,8 тыс. магазинов
по всей стране, будут представлены 15 наименований товаров бренда Smile по лицензии
The Walt Disney Company и Universal. Таким образом, бренд Smile стал первым в Польше с
официальной лицензией от двух крупнейших западных студий. В ближайших планах
корпорации – выход на другие сети этой страны", - сообщила пресс-служба корпорации
"Биосфера". В корпорации также сообщили о получении эксклюзивной лицензии от The
Walt Disney Company и Universal, с которыми она сотрудничает с 2012 г., для использования
героев мультфильма на влажных салфетках Smile на польском рынке. Корпорация
"Биосфера", работающая в Украине более 20 лет, – лидер по производству и дистрибуции
товаров для дома и личной гигиены в Украине и СНГ. Ее продукция представлена на
порядка 20 рынках стран Европы и Азии. В продуктовом портфеле - более 2 тыс.
наименований. Корпорация реализует в Украине товары для уборки дома и аксессуары для
приготовления пищи и уборки (ТМ "Фрекен Бок", Vortex, "Фреш Бери", Eventa),
персональной гигиены (Smile, Novina, Ledy Cotton) бумажную продукцию и декор (Silen,
Selpak, Solo и др.). Мощности представлены четырьмя заводами общей производственной
площадью 35 тыс. кв. м, а также логистическими комплексами площадью 18 тыс. кв. м.
Совместно с французской Groupe Lemoine "Биосфера" владеет заводом в Эстонии площадью
8,5 тыс. кв. м. Учредителем корпорации "Биосфера" является бизнесмен Андрей Здесенко.
Он также является основателем Charisma Fashion Group, совладельцем франчайзинговых
ресторанов немецкой сети Vapiano в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Німці відкриють на Київщині завод з
виробництва добавок до бетону

В Украине объемы строительства
выросли почти на 6%
21.09.2018

Строительные предприятия Украины в январе-августе 2018 года
увеличили объемы работ, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, на 5,7% – до 73,15 миллиарда гривен.
Объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 0,2% –
до 35,93 миллиарда гривен, в том числе по строительству жилых зданий снизились на 0,4%
- до 17,8 миллиарда гривен, а по строительству нежилых зданий выросли на 0,8% - до 18,1
миллиарда гривен. Объем работ по строительству инженерных сооружений по сравнению с
прошлогодним периодом вырос на 11,9% и составил 37,2 миллиарда гривен. В Госстате
отметили, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому
перевооружению в январе-августе составили 75,8% от общего объема, в то время как
работы по капитальному и текущему ремонту – 14,9% и 9,3% соответственно.
Строительные предприятия Киева за отчетный период снизили объемы работ на 0,7% – до
16,74 миллиарда гривен, выполнив 22,9% от общего объема работ в стране. Согласно
сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период снизили объемы работ
на 0,7% – до 16,74 миллиарда гривен, выполнив 22,9% от общего объема работ в стране.
Читать полностью >>>
По материалам comments.ua


Производитель бетона от Ковальской выпускает облигации:
нужно рассчитаться с поставщиками
28.09.2018

ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ.

Гройсман требует проверить застройщиков
на предмет уплаты налогов
24.09.2018

Премьер-министр Украины настаивает на проведении фискальных
проверок строительных компаний на предмет уплаты налогов в бюджеты
всех уровней, а также четкого выполнения законодательства о труде.
Общаясь с городскими головами во время выступления на форуме представителей
органов местного самоуправления «День диалога с властью» в Тернополе, Премьерминистр Украины Владимир Гройсман отметил, что сегодня в строительной отрасли
просматривается плохая тенденция, когда строятся тысячи квадратных метров жилья, при
этом не строятся объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы, а также
ненадлежащим образом уплачиваются налоги. Нередки случаи теневой занятости на
стройках, подчеркнул Гройсман. «Будет поручение ГФС начать тотальные проверки
застройщиков на предмет уплаты налогов в бюджеты всех уровней», – сказал Гройсман.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Генпрокурор: cтроительная отрасль стала
самой коррумпированной
25.09.2018

Строительная отрасль стала одной из самых коррумпированных в
Украине, а размер взяток со времен президентства Виктора Януковича вырос
в разы. Об этом говорится в заявлении генпрокурора Юрия Луценко.
В обращении к руководителям подразделений Государственной архитектурной
строительной инспекции он отметил, что отрасль - а именно разрешения на строительство
- стала одной из самых коррумпированных в Украине. В Одессе, например, при Януковиче
требовали $5/кв. м, а сейчас - $20. «Я приехал сюда сказать простые вещи: если мы просто
ждем пока СБУ, МВД, прокуратура поймают взяточника, тогда, я извиняюсь, я не понимаю,
зачем существует исполнительная власть... Мы должны действовать двумя путями:
взяточников сажать в тюрьму, а там, где есть очевидные доказательства создание условий
для «мзды» - освобождать немедленно, через соответствующие дисциплинарные
процедуры. Конкретный пример: город Одесса, маленький флигель - 250 кв. м, пытаются
достроить, обращаются в местные органы архитектуры - выдайте градостроительные
условия. После долгих мытарств и, как говорит мне заявитель, оплаты мзды (к сожалению,
он обратился поздно, иначе бы зафиксировали) он же получает эти условия. После этого
ему четыре месяца не регистрируют сообщение о начале строительства, хотя оно должно
быть автоматическое, я правильно понимаю? Четыре месяца его водят, водят, водят, пока
он не обратился к депутатам, депутаты написали заявления, ему выдали, в конце концов,
эти условия. Но одновременно за это, без мзды же остались, отменили градостроительные
условия. На чем весь процесс остановлен. Что это значит? Это означает, что человек,
который этим занимается в Одессе, создает условия, при которых без взятки ничего
построено не будет. Ни автоматически, ни не автоматически. С депутатами, без депутатов.
Без взятки там построить ничего невозможно», - сказал Луценко. …
Читать полностью >>>
По материалам budport.com.ua
Мінрегіон і Профспілка підписали Галузеву угоду на 2019-2020 рік
для якісного врегулювання трудових відносин у галузі
28.09.2018

Мінрегіон та Профспілка працівників будівництва і промисловості
будівельних матеріалів України підписали Галузеву угоду у сфері
будівництва та виробництва будівельних матеріалів на 2019-2020 рік.
«Сьогодні дійсно очікувана подія. Ми підписали нову Галузеву угоду в будівництві.
Наразі будівельна галузь потребує особливої підтримки та якісного врегулювання
соціально-трудових відносин. Адже, на жаль, багато українських спеціалістів у будівельній
сфері їдуть працювати за кордон. А ми маємо створити гідні умови оплати праці у нас, в
Україні. Щоб були забезпечені робочі місця, зарплата виходила з тіні, не було корупційних
ризиків. І сьогодні ми робимо важливі кроки до цього», - повідомив заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе. Голова Профспілки
працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України Василь Андрєєв у
свою чергу підкреслив важливість врахування у новій Галузевій угоді балансу інтересів
працівників та роботодавців галузі. «Галузева угода прямо або опосередковано впливає на
гарантії на робочому місці майже для 700 тисяч будівельників і виробників будівельних
матеріалів, які наразі є в Україні. Сьогодні завершена довга і плідна робота, щоб віднайти
той баланс інтересів між працівниками та роботодавцями, який задовольнить усі сторони»,
- підкреслив він. Укладання Галузевої угоди: забезпечить регулювання соціально-трудових
відносин у галузі; підвищить мінімальні гарантії в оплаті праці; посилить соціальний захист
працівників; покращить умови їх праці і відпочинку. Зі сторони Мінрегіону нову Галузеву
угоду підписав заступник Міністра Лев Парцхаладзе, а зі сторони Профспілки працівників
будівництва і промисловості будівельних матеріалів України – голова Профспілки Василь
Андрєєв. Нагадаємо, що Мінрегіон також скасував централізований розрахунок
кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва
об’єктів. Це дозволить визначати справедливу ринкову оплату праці для будівельників,
сприятиме покращенню інвестиційного клімату та дерегуляції в галузі.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Концерн з виробництва хімічних засобів BASF інвестує 2 млн євро у
відкриття заводу з виробництва добавок в бетон в м. Обухів Київської
області навесні 2019 року. Про це повідомляє 1NEWS.
Виробнича потужність заводу складе 10 тисяч тонн продукції на рік з можливістю
наростити потужності в майбутньому. Виробництво в Україні покликано знизити вартість
добавок в бетон приблизно вдвічі та збільшити частку компанії на ринку. «Зараз всі
добавки ми веземо з-за кордону, і наша частка на ринку дуже маленька – менше 1%. За
перший рік ми плануємо зрости до 10% ринку», – сказав представник департаменту
будівельної хімії BASF Олександр Рубан. Концерн BASF – найбільший виробник хімічних
засобів. Продуктовий портфель складається з 5 сегментів: хімікати, спеціальні продукти,
функціональні матеріали і рішення, рішення для сільського господарства, нафта і газ. У
2017 році обсяг продажів концерну склав 64,5 млрд євро. BASF працює в Україні з 1992
року: контролює 4 агроцентри, має один склад.
Читати повністю >>>
За матеріалами 1news.com.ua

Завод ЖБК им. С. Ковальской планирует разместить акции серий Q, R,
S, T и U на сумму 220 млн грн. Такое решение принял наблюдательный совет
АО "Завод железобетонных конструкций им. Светланы Ковальской".
В компании сообщили, что на 50 млн грн ЗЖБК закупит основные средства, а 170
млн грн использует для расчетов с поставщиками материалов. Согласно условиям,
покупатель имеет право продавать облигации, получать их номинальную стоимость и
процентный доход. При этом инвестор не получает право на управление компанией.
Напомним, в феврале 2018 года АМКУ занялся покупками группой "Ковальская" акций и
доли у двух производителей бетона. Позже, в апреле, АМКУ разрешил ПСГ "Ковальская"
приобрести контроль над двумя производителями бетона — ПАО "Дарницкий завод ЖБК"
и ООО "Бетон Сервис". Завод ЖБК им. С. Ковальской — крупнейший производитель
товарного бетона в Киеве, который функционирует с 1995 года на базе одноименного
предприятия. Производственные мощности ЗЖБК составляют свыше 1,4 млн куб. м
бетонных смесей, 120 тыс. куб. м железобетонных изделий, 300 тыс. кв. м фигурных
элементов мощения в год. Основным акционером завода является ООО "БАУ-Капитал"
(91,1%), конечными бенефициарами указаны Александр Пилипенко, Владимир Суруп и
Николай Суботенко.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua



ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ

МЭРТ Украины включило в Реестр индустриальных
парков ИП "Запад Ресурс" и "Тернополь"
24.09.2018

МЭРТ Украины включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков индустриальный парк (ИП) "Запад Ресурс" (Городок Львовской обл.) и "Тернополь", ставшие соответственно 32-м и 33-м в реестре.
Согласно информации МЭРТ, парки зарегистрированы приказами министерства от
19 сентября 2018 г. Инициатором создания ИП "Запад Ресурс" на земельном участке
20,7662 га является ООО "Евро-Инвест-Холдинг" (Городок Львовской обл.), заявленный
срок функционирования парка – 30 лет. Цель создания ИП - формирование единой
территории с обустроенной инфраструктурой для размещения новых хозяйственных
предприятий перерабатывающей промышленности, инновационной сферы, логистики и
предоставления сопутствующих услуг, повышение конкурентоспособности региона.
Приоритетными для размещения будут производство пищевых продуктов и
безалкогольных напитков, хранение и переработка продукции растениеводства и
животноводства; текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из
ткани и кожи и других материалов; обработка древесины и производство изделий из нее;
машиностроение, приборостроение, производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования; логистические услуги. По предварительным расчетам, на
территории индустриального парка может быть создано до 1625 новых рабочих мест.
Согласно госреестру, ООО "Евро-Инвест-Холдинг" с уставным капиталом 4,2 млн грн
зарегистрировано в 2012 году, основной вид деятельности – сдача в аренду и эксплуатацию
собственной или арендованной недвижимости. В числе других видов – выращивание
овощей и бахчевых культур, корнеплодов, смешанное сельское хозяйство. Владельцем
100% компании является зарегистрированный во Львове Сергей Бадяк. Кроме того, в
Городке с 2009 г. функционирует Логистическая компания "Запад Ресурс" Индустриальный
парк "Тернополь", инициатором создания которого выступил Тернопольский горсовет,
располагает земельным участком 15 га. Основная цель его создания, в частности,
обеспечение устойчивого экономического развития Тернополя путем восстановления
промышленного потенциала города. Заявленный срок функционирования - 30 лет.
Функциональное назначение парка: перерабатывающая промышленность (первичная и
вторичная переработка селхозсырья, производство пищевых продуктов, детского
питания); профессиональная научная и техническая деятельность (исследовательская
деятельность по улучшению качества продукции и использование новых технологий, ITкластер). На территории парка может быть создано до 1100 новых рабочих мест. Согласно
законодательству, ИП может размещаться на одном или нескольких смежных земельных
участках. Его площадь должна быть от 15 до 700 га. Парк создается на срок не менее 30 лет.
Господдержка создания и функционирования ИП включает, в частности, выделение
средств из Госфонда регионального развития при условии софинансирования из местных
бюджетов в размере 10% их сметной стоимости, освобождение от долевого участия в
развитии местной инфраструктуры в случае строительства объектов в пределах ИП, а
также освобождение от уплаты импортной пошлины при ввозе оборудования и
комплектующих, не производимых в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

Киевсовет согласовал аренду 22,2 га под офисножилую застройку в UNIT.City

Промінвестбанк відсудив у групи
"Альтком" $64 млн

21.09.2018

Киевский горсовет принял решение о передаче в аренду двух участков
площадью 22,2 га на ул.Семьи Хохловых, 8, компаниям "Юнит Житлоинвест" и
"Юнит Холдингс" для строительства жилищно-офисного комплекса.
За передачу в аренду участка 8,2 га компании "Юнит Житлоинвест" проголосовал 71
депутат, за передачу 14 га "Юнит Холдингс" – 83 депутата. Как сообщалось ранее, KAN
Development и UDP в 2019 г. начнут строительство жилья площадью 170 тыс. м² в киевском
инновационном парке UNIT.City. Жилье займет около 30% парка. Проект предусматривает
микс жилья бизнес- и комфорт-классов. Начало строительства планируется в 2019 году, а
сдача первой очереди, которая составит 15% общей площади (около 25 тыс. кв. м), через 1214 месяцев. KAN Development также занимается совместным девелопментом строительства
шестиэтажного бизнес-центра на территории UNIT.City, введение в эксплуатацию которого
планируется уже до конца 2018 года. Его общая площадь составит около 13 тыс. кв. м. При
этом по 90% площадей уже подписаны предварительные договора аренды. В этом проекте
UDP и KAN Development выступают соинвесторами. В перспективе в UNIT.City, кроме жилья,
будет университет, школа, детский сад, а также большая ресторанная зона. Как сообщалось
со ссылкой на основателя инвестиционной группы UFuture и фонда K.Fund Василия
Хмельницкого, площадь инновационного парка UNIT.City в Киеве планируется расширить
до 26 га с 19 га (по состоянию на май 2018). Инновационный парк UNIT.City официально
открылся в апреле 2017 года на территории бывшего Киевского мотоциклетного завода.
На его территории расположены коворкинг Chasopys-UNIT, IT-школа UNIT Factory, три
лаборатории, бизнес-кампус, фонд и пять акселераторов. Согласно информации на
официальном сайте UNIT.City, до 2019 года в парке планируется создать четыре новых
бизнес-кампуса, три акселератора, четыре фонда, а также увеличить количество компанийрезидентов до 100. До 2025 года парк должен включать 25 га пространства для работы и
отдыха, а также более 300 компаний и R&D лабораторий.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Девелопер A Development намерен построить жилой комплекс
возле Голосеевского парка в Киеве
23.09.2018

Девелопер A Development построит жилой комплекс (ЖК) White Lines
между ул. Васильковской и просп. Голосеевский возле Голосеевского парка
в Киеве до второго полугодия 2021 года.
"Комплекс будет состоять из торгового центра, расположенного в стилобате, и трех
жилых "свечек", которые находятся над уровнем стилобата. Также будет практически
гектар закрытого двора для жителей, на котором будут детские и спортивные площадки,
зеленые насаждения", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" коммерческий директор
A Development Дарья Кухаренко. По ее данным, начало строительства запланировано на
четвертый квартал 2018 г., окончание – второе полугодие 2021 г. Проект предусматривает
три 24-этажных дома на 566 квартир общей площадью 36,9 тыс. кв. м, а также
двухуровневый торговый центр с эксплуатируемой крышей и двухэтажным подземным
паркингом на 685 машиномест. "Цены на жилье у нас будут начинаться с $1,5-1,6 тыс./кв. м.
На первых этапах будут существенные скидки. Что касается класса проекта: если его
определять по набору функций, тогда это "премиум", если по ценам – тогда это совсем
другой класс", - отметила Д.Кухаренко. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Госпсуд
Донецької
області
частково
задовольнив
позов
Промінвестбанку в справі №905/2368/15 та вирішив стягнути з ТОВ
"Снабтрейдкомпані" заборгованість в розмірі 64,3 млн дол.
У рамках цього судового процесу ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" подавало
зустрічний позов до Промінвестбанку і ТОВ "Снабтрейдкомпані" (про визнання недійсним
вказаного кредитного договору), який повернутий судами без розгляду. Згідно з судовими
матеріалами (щодо справи №905/2508/15), ТОВ "Шляхове будівництво “Альтком" було
поручителем ТОВ "Снабтрейдкомпані" перед Промінвестбанком за згаданим договором про
відкриття кредитної лінії №15-93/19-21/13 від 29.11.2013. У держреєстрі бенефіціаром ТОВ
"Снабтрейдкомпані" значиться Сергій Гончаров, а ТОВ “Шляхове будівництво "Альтком" Олександр Тісленко. Раніше група «Альтком» називала Олександра Тісленка та Сергія
Павлічева своїми кінцевими бенефіціарами, тоді як спостерігачі неофіційно пов’язували цю
групу в т.ч. з Борисом Колесніковим (віце-прем’єр в уряді Азарова, який курував підготовку
до Євро-2012), однак він це спростовував. Підставою для припущень щодо пов`язаності
групи з Б. Колесніковим стало те, що під час підготовки України до "Євро-2012" "Альтком"
отримав багато великих держзамовлень на будівництво аеропортів, стадіонів, доріг тощо,
часто - за процедурою закупівлі в одного учасника. За підрахунками «Наших грошей»,
йшлося про 13 млрд грн. Раніше обсяг позовних вимог Промінвестбанку до компаній,
пов’язаних з групою “Альтком”, сягав під 10 млрд грн. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
СБУ викрила на привласненні державних
коштів керівництво Укравтодору
25.09.2018

Співробітники ГУ по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю спільно
з Головним слідчим управлінням СБУ викрили на привласненні держкоштів
посадовців Державного агентства автомобільних доріг.
Досудове розслідування перевіряє факт протиправного сприяння одним із
керівників агентства підконтрольному приватному підприємству для забезпечення
перемоги під час публічних закупівель з розробки проектної документації. Оперативники
спецслужби задокументували, що внаслідок «допомоги» чиновника комерсанти протягом
2017-2018 років перемогли на відкритих торгах з публічних закупівель із розробки
проектної документації на загальну суму понад тридцять мільйонів гривень. Встановлено,
що посадовець перед призначенням на керівну посаду Укравтодору входив до топменеджменту цього приватного підприємства. Нагадаємо, СБУ в рамках комплексу заходів
із захисту об’єктів транспортної критичної інфраструктури держави викрили масштабну
протиправну схему привласнення посадовцями Служби автомобільних доріг коштів
Дорожнього фонду. Чиновники під час тендерних закупівель «санкціонували»
використання комерсантами неякісних будматеріалів, що призвело до передчасного
руйнування дорожнього покриття. У межах розпочатого досудового розслідування
правоохоронці встановили, що посадовці комерційних структур, задіяних у схемі,
використовували у документації підроблені атестати виробництва асфальтобетонних
сумішей. «Дозволи» підприємців були нібито зареєстровані в органі з добровільної
сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів ДП «Дорожній контроль якості». …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-центру СБУ

Roshen Plaza. Що будує на місці Київської фабрики
корпорація Порошенка

Під Києвом планують збудувати п’ять
транспортних розв’язок

28.09.2018

Влітку корпорація Roshen, яку Петру Порошенку так і не вдалося
продати, покинула Рибальський півострів у Києві, де вона базувалася з
початку заснування у 1996 році.
Тепер її офіс — на Київській кондитерській фабриці, яка знаходиться біля
Деміївської площі, поряд з метро Деміївська. Тут компанія планує завершити проект
громадського простору Roshen Plaza. Як відбувається реконструкція об'єкта, які інвестиції
заплановані в оновлення фабрики і як виглядають "золоті злитки" Roshen — у
фоторепортажі ЕП. Ідея перетворення промислового об'єкта на громадський простір не
нова навіть в Україні. У Львові Андрій Худо та його партнери на території колишнього
склозаводу організували FESTrepublic з книгарнею, кав'ярнею, дитячим садком, броварнею,
нічним клубом та офісом. Інноваційний парк UNIT.City в столиці на території Київського
мотоциклетного заводу створив Василь Хмельницький. Бажання вдихнути нове життя у
промислові споруди Київської кондитерської фабрики належить гендиректору Roshen
В'ячеславу Москалевському. У 2014 році керівництво корпорації вирішило перенести
частину виробничих потужностей у Вінницю, а також в Бориспіль, де невдовзі почне роботу
нова бісквітна фабрика. ..
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua


СКЛАДСЬКА

Ритейл активно арендует склады Киева
и окрестностей – CBRE
27.09.2018

В I полугодии 2018-го рынок складской недвижимости Киева
активизировался: арендовано примерно 100 000 кв. м, что на 43% больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно данным компании CBRE Ukraine, больше всего площадей арендовали
крупные ритейлеры, доля которых составила 58%. Отрасли легкой промышленности,
фармацевтики и медицины заняли второе место на рынке с долей 26%. Рост спроса на
логистические услуги, в частности на фулфилмент, обусловил запуск нового почтовологистического оператора Justin от Fozzy Group. Поскольку потребители становятся все
более осведомленными, данный сервис станет стимулом к развитию логистических
операторов, в том числе с уже наработанной клиентской базой. Дальнейшее развитие
фулфилмента, очевидно, приведет к снижению объема спекулятивного предложения на
складском рынке и станет предпосылкой создания нового, более комплексного сегмента. В
структуре сделок аренды почти 62% были обусловлены переездами или переездами при
расширении, из которых около половины арендных запросов поступило от ритейлеров.
Доля крупных сделок (более 10 000 кв. м) выросла, составив 23% от общего объема аренды
и была представлена сделками по аренде 20 000 кв. м компанией Comfy, а также 20 000 кв.
м компанией Eldorado с переездом в RLC Fozzy Distribution Center. Причина ограниченного
объема нового предложения - отсутствие финансирования и медленное восстановление
арендных ставок в долларовом эквиваленте. В I полугодии на рынок вышел один складской
комплекс площадью 3 500 кв. м в направлении Житомирской трассы. Строительство новых
объектов будет возможным за счет более высоких арендных …
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
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26.09.2018

Через стрімку розбудову Київської обл.. на дорогах держзначення
виникають проблеми. Тому в передмісті столиці на трасах у напрямку Чопа
та Одеси планують побудувати п’ять дворівневих транспортних розв’язок.
“Розуміючи необхідність вирішення ситуації на дорогах М-05, М-06 на під’їздах до
Києва, Державне агентство автомобільних доріг України спільно з Європейським банком
реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) реалізує
проект підвищення безпеки на підходах до Києва”, – зазначили в агентстві “Укравтодор”. В
“Укравтодорі” також розповіли, що після завершення тендерних процедур вже наступного
року можуть бути розпочаті роботи із реалізації цих проектів. У разі позитивного
вирішення цього питання розв’язки збудують на дорозі М-06 поворот до масиву Чайки (км
15+668), до селища Білогородка (км 20+029) та Стоянка (км 21+767), а також на дорозі М05 поворот у Чабани (км 15+390) та на Боярку (км 21+847). Нагадаємо: прем’єр-міністр
Володимир Гройсман заявив, що наступного року уряд планує збільшити фінансування
доріг до 57 мільярдів гривень. Цьогоріч на автошляхи виділяли 47 мільярдів. На ремонт
доріг державного значення цьогоріч спрямували 18,4 мільярда. На баланс областей
передали 123 тисячі кілометрів доріг. Найменше доріг ремонтують у Житомирській області
(3%), Сумській (7%), Полтавській і Чернігівській (8%), Рівненській (9%). Найкраще – у
Запорізькій (46%) та Тернопільській (43%). Як відомо, вартість середнього або
капітального ремонту дороги в Україні – щонайменше 10 мільйонів гривень за кілометр.
“Це рекордно низька сума, порівнюючи з будь-якими сусідніми державами”, – говорить
міністр інфраструктури Володимир Омелян. Він переконаний, що за п’ять років стабільного
фінансування дороги в Україні стануть кращими, ніж у Польщі до її членства в ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами uain.press
Турецкая фирма впервые выиграла тендер
Киевской ОГА на ремонт дороги
27.09.2018

Департамент регионального развития Киевской ОГА по результатам
тендера заказал у ООО “Онур Конструкцион Интернешнл” ремонт автодороги
на подъезде к Обухову на 240,9 млн грн. Об этом сообщают Наші гроші.
Как сообщается в системе “Прозорро”, к концу 2019 года трассу отремонтируют на
участке км 25+400 — км 33+000 длиной 7,6 км. Тут должны обустроить дорожные
сооружения, примыкания, стоянки, тротуары и освещение, укрепить обочины, установить
ограждения, автопавильоны и знаки, нанести разметку. Победитель “Онур Конструкцион
Интернешнл” впервые приняла участие в тендере Киевской ОГА и сразу победила.
Владельцами “Онур Конструкцион Интернешнл” является Онур Четинджевиз, Исхан
Четинджевиз из Турции и львовянин Олег Фарион. Фарион с 2011 года руководит ООО
“Глория” Елены Караахметоглу, которое управляет рестораном в Брюховичах.
Единственным конкурентом было ООО “Спец Комплект Снаб”, причем никто не снижал
цену в ходе аукциона. Учредителями “Спец Комплект Снаб” из села Петропавловская
Борщаговка является киевлянин Алексей Бойко и Наталья Климчук из Вишневого, а
директором — Ростислав Филаткин из Гостомеля. Что касается Бойко, то лицо с такими
ФИО в 2010 году шло в Бучанскую горсовет от “Партии регионов”. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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ПОСЛУГИ (ПЕРЕВІЗНИКИ)

Транспортные предприятия Украины за 8 мес. незначительно
сократили перевозку грузов

Lufthansa Group расширит офис в Украине
и географию полетов

20.09.2018

Транспортные предприятия Украины (без учета АР Крым и части
зоны проведения ООС) в январе-августе 2018 г. сократили перевозку грузов
на 1% по сравнению с январем-августом 2017 г. – до 409,9 млн тонн.
Как сообщила Государственная служба статистики, грузооборот перевозчиков за
указанный период снизился на 2,4% - до 219,6 млрд ткм. Согласно статданным, в январеавгусте 2018 года железнодорожным транспортом на внутреннем сообщении и на экспорт
перевезено 176,5 млн тонн грузов, что на 4,0% меньше, чем в январе-августе 2017 года.
Перевозки каменного угля снизились на 7,0%, нефти и нефтепродуктов - на 12,7%, зерна и
продуктов перемола - на 15,0%, цемента - на 3,5%, строительных материалов – на 8,4%,
лесных грузов - на 8,7%, кокса – на 2,6%. Вместе с тем перевозки черных металлов
увеличились на 0,8%, химических и минеральных удобрений - на 3,5%, железной и
марганцевой руды - на 3,5%, лома черных металлов - на 3,3%. В январе-августе 2018 по
сравнению с январем-августом 2017 уменьшился объем перекачки грузов трубопроводным
транспортом на 3,5% - до 72,4 млн тонн.
Грузовые перевозки в Украине в январе-августе 2018 г. >>>
По материалам bin.ua



19.09.2018

Компания Lufthansa Group (Германия), один из крупнейших
авиаперевозчиков Европы, текущей осенью расширит офис сервисного
центра Austrian Airlines во Львове. Об этом пишет delo.ua
"Мы увеличим площадь арендуемых площадей с 900 до 1400 м². Дополнительно
создадим 60 рабочих мест. Общая численность персонала составит 200 человек", - рассказал
сегодня во время пресс-конференции в Киеве Рене Койнзак, генеральный директор
Lufthansa Group в Украине, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджане и Туркменистане.
Сервисный центр занимается обслуживанием клиентов авиакомпании Austrian Airlines
(входит Lufthansa Group) в B2B и B2C сегментах для 45 стран на 17 языках. Он был
перенесен из Вены во Львов летом 2015 г. Отвечая на вопрос журналиста Delo.UA, Штефан
Кройцпайнтнер, вице-президент по продажам Lufthansa Group в Европе, странах Ближнего
Востока и Африки, пояснил, что одной из ключевых причин выбора Львова для размещения
такого центра стало то, что в городе много квалифицированного персонала, который
владеет иностранными языками. "Здесь обслуживают клиентов на 17 языках. Даже в
сравнении с другими сервисными центрами группы - это много", - сказал Кройцпайнтнер. ...
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. НДІ. ПРОФІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. EVENT & PROJECT

Експертна місія у рамках інструменту TAIEX: нові безпекові
стандарти – нагальна вимога часу
20.09.2018

З огляду на євроінтеграційний вектор розвитку України основним
завданням усіх органів центральної влади є адаптація національного
законодавства до законодавства Європейського Союзу.
Співробітництво з ЄС, його органами та інституціями визначено пріоритетним
напрямом у міжнародній діяльності Державної служби України з безпеки на транспорті. На
сьогодні це не тільки робота над імплементацією європейських директив і регламентів, а й
організація, проведення заходів, які мають на меті навчання персоналу, як теоретичне, так і
практичне, і є запорукою запровадження високих безпекових стандартів та забезпечення
ефективної системи контролю за їх дотриманням. Сформувати колектив справжніх
професіоналів, націлених на результат, і забезпечити їм відповідну матеріально-технічну
базу та нормативно-правове забезпечення - це три кити успіху на шляху досягнення
пріоритетних цілей, які сьогодні стоять перед Укртрансбезпекою, маючи на меті
утвердження Державної служби України з безпеки на транспорті як ефективного органу
реалізації державної політики із забезпечення безпеки пасажирських та вантажних
перевезень на наземному та міському електричному транспорті. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

Венгерский лоукостер Wizz Air будет
чаще летать в Украину
20.09.2018

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air увеличит частоту
полетов по двум маршрутам в Украину в рамках оптимизации своей
деятельности в Польше. Об этом сообщает biz.nv.ua
В результате этого освободившееся воздушное судно Airbus A320 будет
перенаправлено на базу в Гданьск, которая расширится до семи A320. Это позволит
авиаперевозчику открыть новые маршруты из этого польского города, а также увеличить
частоту полетов по уже существующим направлениям. В частности, с 31 марта 2019 года
Wizz Air увеличит частоту выполнения рейсов на линии Гданьск-Киев с двух до трех раз в
неделю и на линии Гданьск-Львов с двух до четырех раз в неделю. В конце августа в Wizz
Air объявили о намерении увеличить базу в аэропорту Киев в Жулянах с трех до четырех
самолетов с 1 марта 2019 года и открытии пяти новых маршрутов из Киева и Львова. Wizz
Air – крупнейший лоукостер в Центральной и Восточной Европе, выполняет рейсы из 142
аэропортов в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 100 самолетов Airbus A320 и Airbus
A321, размещенных на 25 базах в 14 странах.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua







ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК



ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Розкрадання в Адміністрації морпортів: обвинувачення
отримали семеро підозрюваних

В Украине может появиться Авиационный
фонд по примеру Дорожного
21.09.2018

Чтобы обеспечить финансирование развития аэропортов в Украине
Министерство инфраструктуры инициирует создание Авиационного фонда
по аналогии с Дорожного фонда.
«Если сравнивать ситуацию с 2015-2016 гг., то сегодня мы имеем достаточное
количество авиакомпаний на украинском рынке, рынок еще не перегрет, потенциал
сохраняется серьезный. Сейчас ключевой вопрос - это инфраструктура, то есть наличие
самих взлетных полос и терминалов аэропортов. Мы начали поднимать этот вопрос с
позапрошлого года, но финансирование почти не было. Поэтому мы перешли к такой
позиции - сформировать Авиационный фонд вроде Дорожного фонда», - сказал министр
инфраструктуры Владимир Омелян. Для авиационной отрасли чрезвычайно важны
средства, чтобы начать строительство взлетных полос. «Здесь мы видим перспективу
государственного-частного партнерства - взлетную полосу строит государство, терминалы,
инфраструктуру другую строит частный бизнес и зарабатывает», - добавил Омелян. Как
уточнил он, пока неизвестно, как отреагирует парламент на такую ??инициативу
министерства, хотя уже есть совместное заявление четырех комитетов ВР, в том числе и
бюджетного, в поддержку этого предложения. «Я надеюсь, что средства, по меньшей мере
на два аэропорта на следующий год будут найдены. В нашем видении это должно быть
аэропорт Днепра и второй аэропорт в Закарпатской области», - отметил министр.
Читать полностью >>>
По материалам comments.ua
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У Ніжині створять сервісний центр
для гелікоптерів Airbus
20.09.2018

У Ніжині створять сервісний центр для французьких гелікоптерів
Airbus Helicopters, перші чотири з яких підрозділи Міністерства внутрішніх
справ отримають вже до кінця 2018 року.
“Тут, у Ніжині буде розташований сервісний центр системи авіаційної безпеки МВС.
Це будуть вертольоти для Служби із надзвичайних ситуацій, прикордонників, Нацгвардії та
поліції. Вони оснащені усіма видами спецтехніки, системами відеонагляду, можливостями
для десантування та інше. Це новий рівень професійної якості нашої роботи: коли щось
трапляється, що потребує концентрації, усі вертолітні сили МВС будуть направлені в одне
місце. Так працюють жандармерія і поліцейські сили в усьому. Тут змінюється і специфіка
нашої роботи. Ми переходимо у світ нових технологій”, – повідомив під час робочої поїздки
на Чернігівщину Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Міністр зазначив, що в
цьому році на потреби підрозділів МВС надійдуть перші чотири французькі вертольоти.
Три машини працюватимуть у підрозділах ДСНС – це гелікоптер H-225, обладнаний
необхідним устаткуванням для аеромедичної евакуації, аварійно-рятувальних і
протипожежних цілей. Ще одна машина Н-225 надійде у авіапідрозділ Національної гвардії.
Для сервісного обслуговування вертольотів Airbus Helicopters на ніжинській авіабазі
збудують оснащені чотири ангари. Під час візиту, Арсен Аваков ознайомився з роботою
Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, який
несе бойове чергування з пошуково-рятувального забезпечення і протипожежного
патрулювання. В ДСНС планують розширити можливості: прискорити реагування на всі
види пригод, а також посилити патрулювання вертольотами на базі аеродрому «Ніжин».
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

35

24.09.2018

Прокурори САП вручили обвинувальний акт сімом підозрюваним у
справі ДП "АМПУ". Про це повідомляє прес-служба Національного
антикорупційного бюро Українию.
"Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 20-24 вересня 2018 року
вручили обвинувальний акт, складений детективами Національного антикорупційного
бюро України семи підозрюваним у заволодінні 247 млн грн ДП "Адміністрація морських
портів України", - зазначається у повідомленні. Зокрема, йдеться про: екс-голову ДП "АМПУ"
(2014–2017 рр); першого заступника голови ДП "АМПУ" (із 2015 р. і дотепер); ексначальника відділу закупівель ДП "АМПУ"-голову комітету з конкурсних торгів (2015–2018
рр.); заступника начальника Одеського філіалу ДП "АМПУ" (на час вчинення злочину
обіймав посаду заступника начальника відділу закупівель ДП "АМПУ" — секретаря комітету
з конкурсних торгів); директора ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв"; бенефіціара ТОВ
мТехморгідрострой Миколаїв"; бенефіціара компанії-нерезидента (підприємства-учасника
злочину). Дії цих осіб кваліфіковано за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України
("Заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих
розмірах"). Крім того, бенефіціар ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв", бенефіціар компаніїнерезидента та представник компанії-нерезидента також обвинувачуються у вчиненні
злочинів, передбачених ч.3, ч.4 ст.358 КК України ("Підроблення та використання офіційних
документів за попередньою змовою групою осіб"). Остання особа пішла на співпрацю зі
слідством та надала викривальні покази. У такий самий спосіб вчинив і екс-заступник
голови ДП "АМПУ", визнавши свою провину (у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч.2 ст.367 КК України - "Невиконання або неналежне виконання службовою
особою своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки"). Він надав викривальні
покази та відшкодував збитки в розмірі 734,1 тис. грн, завдані його діяльністю. Як
встановило слідство, посадові особи ДП "АМПУ" у змові з приватними особами впродовж
2015–2016 років реалізували схему із заволодіння коштами ДП під час державних
закупівель послуг із днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та
Маріупольського морських портів. Йдеться про вчинення антиконкурентних дій для
забезпечення перемоги заздалегідь визначеного учасника конкурсних торгів, а також
подальшого завищення вартості виконаних ним робіт. Внаслідок цього державі (в особі ДП
"АМПУ") завдано збитків на суму 247 млн грн. Ця сума підтверджена висновком судовоекономічної експертизи та іншими матеріалами кримінального провадження.
Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у грудні 2015 року. В січнілютому 2018 року особам, причетним, за версією слідства, до реалізації корупційної схеми,
повідомлено про підозру. У квітні 2018 року підозрюваним повідомлено про завершення
розслідування та надано доступ до матеріалів справи для ознайомлення. У вереснілистопаді 2017 року факт антиконкурентних узгоджених дій службових осіб ДП "АМПУ" та
представників низки підприємств-учасників торгів при закупівлях послуг із
експлуатаційного днопоглиблення підтвердив Антимонопольний комітет України, який
наклав на підприємства-учасники штрафи на загальну суму понад 100 млн грн. У липні
2018 року Господарський суд м. Києва за позовом Національного бюро визнав недійсним
договір з проведення днопоглиблювальних робіт між ДП "АМПУ" та ТОВ "Техморгідрострой
Миколаїв" на суму 712 млн грн. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України
особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному
покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено
обвинувальним вироком суду.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.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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АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Где ставить машину и как теперь платить
за парковку в Киеве

Ізмаїльський порт збільшив переробку
вантажів на 10%
20.09.2018

27.09.2018

Ізмаїльський морський порт в січні-серпні 2018 р. збільшив
вантажообіг в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 9,8% – до
3,49 млн т. Передає Національний Промисловий Портал.
Перевалка експортних вантажів зросла на 27,2%, транзитних скоротилася на 9,9%,
імпортних – на 48,3%. Переробка наливних вантажів збільшилася на 59,3% – до 110,01 тис.
тонн. Перевалка хімічних вантажів зросла в 45,1 рази – до 63,16 тис. тонн. Переробка
рослинного масла скоротилася на 19,4% – до 40,44 тис. тонн, нафтопродуктів – в 2,7 рази,
до 6,41 тис. тонн. Перевалка сипучих вантажів збільшилася на 9,6% – до 3,202 млн т.
Зокрема, переробка руди зріс на 26,3% – до 2,374 млн тонн, хімічних вантажів і мінеральних
добрив – в 2,5 рази, до 10,74 тис. тонн. Перевалка вугілля скоротився на 7,2% – до 631,88
тис. тонн, хлібних вантажів – на 46%, до 80,24 тис. тонн, будівельних вантажів – в 2,6 рази,
до 46,45 тис. тонн, коксу – на 47,6%, до 13,93 тис. тонн. Перевалка інших сипучих вантажів
знизилася на 27,3% – до 44,96 тис. тонн. Переробка тарно-штучних вантажів скоротилася
на 4,4% – до 178,55 тис. тонн. Перевалка чорних металів зросла на 5,3% – до 130,28 тис.
тонн. Переробка хімічних вантажів і мінеральних добрив збільшилася на 13,5% – до 28,2
тис. тонн. Перевалка інших тарно-штучних вантажів скоротилася до 20,07 тис. тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

С 27 сентября в Украине изменились правила парковки. Теперь
оштрафовать могут, если водитель не оплатил парковку в течение 10 минут
после заезда. Об этом пишет издание strana.ua
Сделать это, кроме полиции, имеют право парковщики и специальные парковочные
инспекторы. Копию постановления об административных нарушениях могут оставлять на
лобовом стекле, не дожидаясь водителя, а доказательством нарушения служит фото или
видео нарушения. При этом парковок в столице больше не стало и качество многих
существующих оставляет желать лучшего. То есть парковаться проще не станет, особенно в
центре. Законопослушным автомобилистам стоянка в Киеве обойдется примерно в 100-200
грн в сутки. Сутки незаконной парковки обойдутся в 400-600 грн. ...
Читать полностью >>>
По материалам strana.ua

Мінінфраструктури планує віддати порт
Скадовськ в приватні руки

Влада Дніпра підписала зі всесвітньо відомим британським
архітектурним бюро Zaha Hadid Architects договір на проектування нових
станцій дніпровського метрополітену.
"Сьогодні ми підписали з британським бюро Zaha Hadid Architects контракт на
проектування станцій у дніпровському метрополітені. Ніхто не вірив, а ми зробили", написав міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook. Будівництво
метрополітену в Дніпрі розпочалося ще в 1982 році. З 1995 р. в підземці працюють шість
станцій замість дев'яти запланованих. Турецька компанія Limak 13 квітня 2016 р. виграла
тендер на продовження будівництва метрополітену вартістю EUR224 млн, що передбачає
спорудження ділянки з трьома станціями в центральній частині міста загальною
протяжністю 4 км. Будівництво метрополітену відбувається за кредитні кошти ЄБРР
(EUR152 млн) і Європейського інвестиційного банку (EUR152 млн).
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Британське бюро Zaha Hadid Architects
спроектує станції метро в Дніпрі
21.09.2018

27.09.2018

Міністерство інфраструктури України готує порт Скадовськ до
передачі в концесію. Про це повідомив заступник міністра
інфраструктури Віктор Довгань, передає ЦТС.
"Ми розглядаємо інвестпроект передачі в концесію цього порту", - сказав він,
коментуючи можливості розвитку гавані. Представники міністерства вже обговорили це
питання з потенційними інвесторами. Зокрема, Мінінфраструктури презентувало цей
проект турецьким інвесторам. Відзначимо, що в 2017 р. перевалка вантажів в Скадовському
морському порту скоротилася на 36% - всього через порт пройшло 20,9 тис. т вантажів, що
на 12 тис. т менше ніж у 2016 р. Однією з ключових проблем порту є відсутність паспортних
глибин, також у нього немає залізничного сполучення. Нагадаємо, що в жовтні 2016 р.
Скадовський порт відновив поромне сполучення з Туреччиною.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
ДП "Контейнерный терминал Одесса" презентовало инвестиции
в Одесский порт на ближайшие три года
27.09.2018

Презентация состоялась в рамках Международного транспортного
форума TRANS EXPO ODESSA 2018 на новом контейнерном терминале
Одесского порта на Карантинном молу, которым оперирует ДП "КТО".
В присутствии многочисленных представителей отечественного и зарубежного
транспортного бизнеса вице-президент компании по общественно-политическим
отношениям Светлана Яровая открыла мероприятие. Президент компании Филип Свенс
сделал несколько программных заявлений: "Впервые представляя вашему вниманию нашу
новую программу развития, хочу подчеркнуть, что для концерна HHLA инвестиции в
инфраструктуру Одесского порта имеют большое значение. Об этом лучше всего говорят
четыре направления фактически начатого процесса инвестирования, четыре глобальных
компонента этой программы. Это вложения в терминальную инфраструктуру порта, это
развитие интермодальных перевозок по всей Украине, это расширение нашего
перевалочного бизнеса за счет других видов грузов наряду с контейнерными (то есть наш
терминал становится мультифункциональным), а также внедрение современных
высокотехнологичных Ай-Ти решений, которые будут интересны нашим клиентам и
эффективны для рынка". На сегодняшний день, концерн HHLA уже инвестировал более 150
млн. долларов в контейнерный терминал. Для увеличения пропускной способности и
повышения эффективности работы терминала компания планирует вложить еще
несколько десятков миллионов долларов. "Сам факт запуска новой инвестиционной
программы – это знаковое событие для нас и свидетельство того, что мы верим в успех
нашего контейнерного терминала в Одесском порту и перспективы развития украинской
экономики в целом",- подчеркнул Филип Свенс. В сентябре 2018 г. ДП "КТО" начало
строительство на искусственно созданной территории Карантинного мола тыловой
площадки для складирования и обработки контейнеров общей вместимостью до 3 тыс.
TEU. Необходимость в этой площадке вызвана общим ростом контейнерного грузопотока
терминала в 2017-2018 гг. и также ростом обработки грузов на новых причалах 1-к и 2-к
(свыше 40 % от всего грузооборота ДП "КТО"). ...
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua




ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Обновленный логотип Укрзализныци
презентован в Киеве

Киев намерен в 2018г закупить 25
больших автобусов
24.09.2018

Коммунальное предприятие «Киевпасстранс» объявило тендер на
закупку 25 полностью низкопольных 12-метровых автобусов, ожидаемая
сумма закупки – 146,25 млн. грн.
Согласно информации с Prozorro, конечный срок подачи тендерных предложений –
22 октября, аукцион намечен на 27 ноября. В то же время срок поставки автобусов - до 26
декабря текущего года. Техническими условиями предусмотрено, что автобусы первого
класса должны быть выпущены не ранее 2018 года, иметь длину не менее 11,9 м,
рассчитаны на перевозку не менее 100 пассажиров, в том числе 25 сидячих (из них не менее
4-приоритетных категорий). Автобус должен оснащаться дизельным двигателем
мощностью не менее 209 кВт экологического стандарта Евро-5. По данным на сайте
«Киевпастранса», в настоящее время в Киеве эксплуатируются полностью низкопольные
12-метровые автобусы МАЗ 203-065 (с 2011 года) и автобусы ЛАЗ А183-D1 (с 2007 года).
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
КМДА розподілить 32 автобусних маршрути між
приватними перевізниками
25.09.2018

Комунальна служба перевезень КМДА оголосила два конкурси на
визначення приватних перевізників на 32 міських автобусних маршрутах,
повідомляє газета Хрещатик.
Перший конкурс стосується маршрутів 11, 18, 27, 28, 37, 37а, 41, 43, 43к, 45, 47, 48, 49,
62, 70, 75, 77, 79, 81, 87, 88, 91, 95, 97, 98, 104. Умови передбачають наявність у перевізника
автобусів з пасажиромісткістю не менше 80 осіб. Другий конкурс оголошено для маршрутів
1, 39, 52, 62к, 97к, 117. Автобуси мають вміщувати щонайменше 50 пасажирів. Як видно з
таблиці, деякі автобуси мають інтервал руху більший за годину, наприклад, №1 із Теремків
до метро Голосіївська, №79 з Троєщини до метро Лісова, №21 з Троєщини до метро
Почайна. Як зазначив експерт з міського транспорту Іван Черниш у групі «Транспорт
Києва», у список не потрапив жоден маршрут із пакета рекомендацій Світового банку.
Зокрема, було рекомендовано об’єднати маршрутку 249 та автобус 49 від метро
Лівобережна до Позняків в один маршрут. Натомість договір із маршруткою 249 розірвано,
а на маршруті 49 передбачено лише три автобуси з інтервалом руху 18 хвилин. На думку
Черниша, у Київпастрансі консервують чинний статус-кво, в той час як основні
пасажиропотоки віддаються маршрутним таксі.
Читати повністю >>>
За матеріалами hmarochos.kiev.ua
Строительство метро на Виноградарь:
новый виток скандала

28.09.2018

На киевском Центральном железнодорожном вокзале состоялась
презентация обновленного корпоративного логотипа Укрзализныци. Об
этом сообщает портал glavnoe.ua
Символ, который сохранил основные элементы прошлого, меняется впервые за
последние двадцать лет, отметили в пресс-службе УЗ. Он должен консолидировать все
подразделения акционерного общества, многие из которых ранее имели свои отдельные
логотипы. Обновленный визуальный образ будет поэтапно воплощен на всех объектах
инфраструктуры, подвижном составе, инвентаре и форме железнодорожников. Над
обновлением логотипа компании работали профессионалы из креативного агентства
Galagan. После доработки концепции с учетом пожеланий железнодорожников,
обновленный логотип был одобрен согласно внутренних процедур акционерного общества
и зарегистрирован в установленном порядке. Лаконичность логотипа позволит ему быть
более узнаваемым, удобным в воспроизведении, более эффективным для дальнейшей
коммуникации. Уникальную айдентику также подчеркивает фирменный колорит, за
основу которого был взят цвет индиго.
Читать полностью >>>
По материалам glavnoe.ua
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26.09.2018

Начало широко разрекламированного строительства линии
метрополитена на столичный жилмассив Виноградарь затягивается. Об
этом сообщает портал kiev.sq.com.ua
Организаторы в лице предприятия "Киевский метрополитен" не в состоянии
провести тендер и определить подрядчика. Ранее назначенные торги были отменены из-за
того, что участники были "сняты с дистанции" из-за различных нарушений, обнаруженных
в поданной документации. Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" 10
августа отклонило предложение мукачевского предприятия "Строительная Компания
"Адамант", подавшего заявку на участие в торгах. В свою очередь "Адамант" подал жалобу в
Антимонопольный комитет Украины на еще одного участника торгов "Киевметрострой". 6
сентября "Кеивский метрополитен" отменил тендер. 25 сентября Антимонопольный
комитет на сайте prozorro опубликовал решение о том, что жалоба "Адаманта" отклонена.
"Кеивметрострой" снова может участвовать в торгах. Первоначально аукцион был
назначен на 27 марта 2018 года. Однако после несколько раз переносился на 7, 29 мая, 19
июня, 4 июля, 20 августа. Напомним, что подрядчик должен построить две станции метро
"мостицкая" и "проспект Правды". Цена вопроса 5,99 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам kiev.sq.com.ua

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

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



ПОШТА & КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА. ЛОГІСТИЧНИЙ БІЗНЕС & 3PL ОПЕРАТОР

Укртелекому разрешили дважды
поднять тарифы
20.09.2018

ПАО "Укрпочта" планирует выдавать собственные
банковские карты
19.09.2018

ПАО "Укрпочта" планирует выдать 5-7 миллионов банковских карт в
случае получения права предоставлять банковские услуги. Об этом заявил
руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский.
На сегодня в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается
уполномочить "Укрпочту" предоставлять услуги по обслуживанию почтовых счетов и
осуществлять эмиссию электронных платежных средств, а также предоставлять отдельные
банковские услуги без необходимости получения банковской лицензии. Смелянский
отметил, что в случае принятия закона "Укрпочта" запустит обслуживание своих карт в
течение года. Сейчас "Укрпочта" устанавливает 5 тысяч терминалов для приема банковских
карт. 18 апреля этого года Нацбанк Украины выдал "Укрпочте" лицензию на перевод
средств в национальной валюте без открытия счетов, а также зарегистрировал договоры
об участии ПАО "Укрпочта" в международных платежных системах VISA и MasterCard. Также
общество присоединилось к Национальной платежной системе "Простір".
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Нова пошта построит инновационные терминалы
в Хмельницком, Львове и Харькове
26.09.2018

Компания начала строительство терминалов в Хмельницком и
Львове, а также подтвердила планы строительства терминала в Харкове. Об
этом сообщает портал rau.ua
Как рассказали в Нова пошта, скоро кроме Киевского инновационного терминала
(КИТ), компания запустит еще три аналогичных объекта: в Хмельницком и Львове
строительство уже идет, а в Харькове скоро начнется. Также находится на завершающем
этапе строительства вторая очередь КИТ: его планируют завершить в середине 2019-го . В
терминал Нова пошта инвестировала 15 млн евро и планирует окупить вложения в течение
семи лет. Идет строительство терминала в Хмельницком — он будет меньше по площади.
Инвестиции в него составят около 9 млн евро. На нем будет установлено такое же
оборудование как на КИТ, но с еще более автоматизированными процессами. У Нова пошта
уже работают центральные терминалы в Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Хмельницком.
Еще один терминал в Хмельницком позволит ускорить доставку в регионе — Ровно,
Житомир, Винница, Черновцы, Ивано-Франковск. Во Львове строительство терминала
находится на финальном этапе и завершится в мае следующего года. Компания уже
заказала туда сортировочное оборудование. «Планируем построить во всех миллионниках
такие терминалы. На следующий год в плане — терминал в Харькове, следующим,
возможно, станет Днепр», — отмечают в пресс-службе компании.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua

ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
 ПРОВАЙДЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Группа «Триолан» впервые официально назвала
своего реального бенефициара
14.09.2018

Второй игрок на рынке кабельного телевидения Украины - группа
компаний «Триолан» - впервые назвал своего конечного бенефициарного
собственника. Об этом пишет bin.ua
Это Алексей Липчанский, он владеет условным холдингом через кипрскую
компанию «Эйс холдинг лимитед». Соответствующие изменения внесены Нацсоветом по
вопросам телевидения и радиовещания в провайдерские лицензии компании «Контент
трейдинг», которая входит в пул компаний из группы «Триолан». Компания указала
бенефициара, поскольку оформляла новые лицензии на услуги кабельного ТВ в с.
Черкасская Лозовая и Докучаевске Харьковской области (две отдельные лицензии), а также
лицензию на предоставление программной услуги в 4-х селах Полтавской области
(Щербани, Рассошенцы, Горбаневка и Супруновка). До этого компания владела только
лицензий в Харькове. Согласно закону о прозрачности медиасобственности, регулятор не
может выдавать лицензии компаниям с непрозрачной структурой собственности. Согласно
открытым источникам, структура собственности провайдера поменялась в мае этого года:
до кипрской компании им владела лондонская «Триолан бродкастинг лимитед» без
указания бенефициара. При этом у других компаний холдинга указана старая структура
собственности - компания «Гайеза Ассетс лимитед» из Эдинбурга. По информации в СМИ,
реальный владелец группы компаний - Алексей Липчанский, ранее бывший соратником
мэра Харькова Геннадия Кернеса, а до этого - соратником нынешнего министра МВД
Арсена Авакова. Он долгое время находился за границей из-за связей с сепаратистской
организацией «Оплот». По данным агентства BigDataUA, условная группа «Триолан» второй игрок кабельного телевидения, по состоянию на второй квартал этого года у нее
было 385 тысяч абонентов. Всего в группе 9 компаний, имеющих провайдерские лицензии:
ООО «Запорізькі Цифрові Комунікації», ООО «Дніпропетровські цифрові комунікації», ООО
«Одеські цифрові комунікації», ООО «ПТК-Системи», ООО «Юнікаст Інвест», ООО «КС Плюс»,
ООО «ТРК «Епсілон ТВ», ООО «Берізка-Телесистема» и ООО «ІТ.Сервіс». Компании из группы
«Триолан» не раскрывали собственность три года, из-за чего Нацсовет выписывал им
штрафы (5% лицензионного сбора), которые так и остались неоплаченными - регулятор
готовится обратиться в суд. Также у регулятора были вопросы к четырем компаниям
группы на предмет наличиея договора с абонентами. Вопрос по компании «Контент
трейдинг» был решен на прошлой неделе.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере
связи и информатизации (НКРСИ), утвердила двухэтапное повышение
тарифов на фиксированную телефонную связь.
"Комиссия приняла решение об утверждении граничных тарифов на общедоступные
телекоммуникационные услуги и признании утратившим силу решения НКРСИ от 28
ноября 2017 №606", – говорится в сообщении регулятора. Директор департамента
корпоративных коммуникаций Укртелекома Михаил Шуранов в комментарии УНИАН
отметил, что сейчас предложение по тарифам передано на окончательное утверждение в
Министерство юстиции. "После утверждения и публикации тарифы вступят в силу", –
сообщил он. Изменения предусматривают два этапа: с ноября текущего года на 17%
вырастет тариф для населения в городе (от 3-7 грн), а в селах - на 18,8% (3-7 грн). С начала
2019 года – для населения и юридических лиц в городах повышение составит 9% (от 2 до 5
грн), для сельских юридических лиц – 12% (3-6 грн), для бюджетных учреждений – 14,7%
(3-7 грн), для сельского населения тариф повысится на 18,7% (4-9 грн) в зависимости от
типа подключения (отдельная линия, спаренная, почасовой или без почасовой
тарификации и т.п.). По словам Шуранова, последний раз граничные тарифы менялись
осенью 2017 года: "Они базировались на себестоимости услуг четвертого квартала 2016
года. Учитывая изменения затрат на содержание и обслуживание сетей в 2017 и 2018 годах,
в частности, значительного роста размера минимальной заработной платы, цен на
энергоносители, компания вынуждена была обратиться в НКРСИ с просьбой о пересмотре
предельных тарифов на фиксированную телефонию". Укртелеком – монополист на
украинском рынке фиксированной связи. Также компания является крупнейшим в стране
интернет-провайдером и единственным учредителем и участником компании ТриМоб –
мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
Ощадбанк програв апеляцію на арешт
коштів і майна Укртелекому
24.09.2018

Київський апеляційний госпсуд відмовився задовольнити скаргу
Ощадбанку на арешт майна та коштів Укртелекому. Відповідне рішення суд
прийняв 13 вересня, пише профільне видання Finbalance.
Суд залишив без змін ухвалу Господарського суду Києва, якою Ощадбанку було
відмовлено в задоволенні заяви про накладення арешту на кошти Укртелекома у
банківських установах та накладання арешту на все майно компанії в межах розміру
позовних вимог. У суді відзначили, що таке рішення прийнято з урахуванням того, що
Ощадбанк не надав жодних доказів того, що Укртелеком вчиняє або має намір вчинити дії
щодо відчуження належного йому майна, а також дії, що можуть істотно ускладнити чи
унеможливити виконання майбутнього рішення суду. Нагадаємо, що у липні Ощадбанк
домігся у Верховному суді скасування судових рішень, за якими Укртелеком мав право не
сплатити банку 1,1 млрд грн. Раніше повідомлялося, що державний Ощадбанк в Верховному
суді України виграв ще одну справу, стягнувши більш 960 млн грн з акціонера Укртелекому.
Нагадаємо, в 2011 р., коли президентом був Віктор Янукович, Укртелеком викупив єдиний
учасник торгів - компанія ЄСУ, яким володіла австрійська компанія EPIC. Новий власник
найбільшого фіксованого оператора заплатив за 92,8% акцій номінальну ціну в 10,6 млрд
грн. Через два роки після тендера, в 2013 р. СКМ Ріната Ахметова придбала ЄСУ. Народний
депутат Сергій Лещенко провів розслідування і встановив, що до приватизації Укртелекому
мали відношення Дмитро Фірташ і Сергій Льовочкін. У 2015 році Укртелеком взяв на себе
зобов'язання викупити у двох держбанків (Ощадбанку та Укрексімбанку) облігації своєї
материнської компанії ЄСУ ("дочка" СКМ) на суму 2 млрд грн. Терміни виплати боргу
минули. Телеком-оператору так і не вдалося продати свій мобільний актив - Трімоб, тому у
компанії не було грошей на покриття облігацій. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
 СИСТЕМНІ ІНТЕГРАТОРИ (ОБЛАДНАННЯ + ПРОГРАМИ + ПОСЛУГИ)

Horizon Capital приобрела долю в украинской
IT-компании Intellias
28.09.2018

Инвестиционный фонд Horizon Capital приобрел миноритарную долю
в украинской IT-компании Intellias. Об этом сообщается в пресс-релизе
компании, передает портал biz.liga.net
Подробности сделки стороны не разглашают. Компания намерена создать новые
центры разработки дополнительно к главному офису во Львове, а также открыть офисы в
Харькове и Ивано-Франковске, а в будущем и в странах Центральной и Восточной Европы.
Компания Intellias была основана во Львове в 2002 году. По состоянию на 2018 год
компания предоставляет полный комплекс услуг по разработке программных продуктов,
насчитывает более 1100 сотрудников и базируется в Украине. Кроме Львова Intellias имеет
офисы в Одессе и Киеве. Компанию основали Виталий Седлер и Михаил Пузраков, которые
продолжают ею руководить. Horizon Capital был основан в 2006 году. Соучредителями
фонда являются Джеффри Нил и Елена Кошарная. Команда начала сотрудничество с
инвестиционного фонда Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) с капиталом в размере $150
млн, созданного в 1994 году для Украины и Молдовы. Затем в 2006 был создан Emerging
Europe Growth Fund, LP (EEGF), фонд с капиталом в размере $132 млн, в который WNISEF
осуществил начальную инвестицию в размере $25 млн, а дополнительный капитал был
предоставлен международными институциональными и частными инвесторами. Второй
фонд, Emerging Europe Growth Fund II, LP (EEGF II), был создан с общим капиталом в размере
$370 млн осенью 2008 года. EEGF II привлек целый ряд высококачественных
институциональных инвесторов, которые инвестировали в этот регион впервые.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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ФІНАНСОВІ РИНКИ
РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
 МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ


Степан Кубів підписав угоду на отримання гранту Міжнародного
банку реконструкції та розвитку
27.09.2018

ЕБРР готов дать $4 млн на механизм «зеленых»
аукционов в Украине
25.09.2018

ЕБРР намерен выделить от $2 млн до $4 млн в разработку
инфраструктуры проведения аукционов при стимулировании развития
возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ).
«Это те деньги, которые мы уже сейчас просим у доноров, чтобы сделать
качественный аукцион», - сообщила заместитель директора ЕБРР в Украине Марина
Петровю Она пояснила, что некачественно проведенные аукционы могут быть не
восприняты участниками рынка. «Очень важно (при проведении аукционов) соблюсти
баланс интересов, чтобы получить максимально качественный результат», - отметила
заместитель директора ЕБРР в Украине. Она подчеркнула, что аукционы должны быть
прозрачными, понятными и правильно юридически прописанными. По ее словам, банк при
переходе Украины на аукционы по стимулированию ВИЭ готов поделиться опытом
проведения подобных аукционов в тех странах, которые были пионерами в организации
подобных мероприятий. Петров уточнила, что аналогичные или схожие механизмы
аукционов действуют в Турции, Польше, Болгарии, Иордании, Египте, Армении. Петров
отметила, что эти средства предусмотрены в рамках одобренной банков в июле этого года
программы USELF-III на EUR250 млн для поддержки частных проектов в возобновляемой
энергетике в Украине. Представитель ЕБРР добавила, что вопрос на рынке также вызывает,
кто будет балансирующим игроком. По словам Петров, банк совместно с USAID работает
над тем, как обеспечить создание рынка балансирующих мощностей и обеспечить
инвестиции в более мобильные части системы - аккумуляторы, газовые турбины. «Это тема
следующего года», - отметила Петров. …
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
В НБУ озвучили требования МВФ для предоставления
Украине очередного транша
26.09.2018

Украина должна повысить тарифы на газ до рыночного уровня и
окончательного урегулировать отдельные вопросы государственного
бюджета, если хочет получить от МВФ очередной транш.
П равление НБУ во главе с председателем Яковом Смолием провело встречу с
руководителями сорока крупнейших украинских банков. В рамках встречи обсуждались
вопросы перспектив развития экономической ситуации и банковского сектора,
регуляторные новации Национального банка, а также наиболее ожидаемые финансовые
законопроекты на осень-2018. Также сообщается, что на встрече Смолий подвел итоги
визита миссии МВФ в Киев, и рассказал о конструктивности диалога и об ожиданиях МВФ.
"Переговоры продолжаются. Вопросов к Национальному банку нет, ждем необходимые
шаги - приведение тарифов на газ до рыночного уровня, а также на окончательное
урегулирование отдельных вопросов государственного бюджета. Мы настроены
оптимистично", - заявил Смолий. Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заместитель
исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован
заявил, что Украине следует пересмотреть отношение к перечню объектов, которые якобы
невозможно приватизировать. Отметим, достижение соглашения с Международным
валютным фондом (МВФ) позволит Украине сохранить финансовую стабильность и
доверие инвесторов. Об этом заявил управляющий директор Европейского банка
реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж. "Очень
важно достичь хотя бы предварительного соглашения с МВФ. Если этого не произойдет, то
возникает большой риск для финансовой стабильности в стране", - сказал он. По словам
господина Малижа, положительным результатом переговоров с Фондом также может стать
заключение новой, более гибкой программы вместо действующей, что будет
способствовать финансовой стабильности Украины, сохранит доверие инвесторов.
Наличие такой программы также важно для продолжения сотрудничества с ЕС. "В
противном случае Украина потеряет доверие инвесторов и может повториться ситуация,
которая сейчас происходит в Турции или в Аргентине", - отметил представитель ЕБРР.
Читать полностью >>>
По материалам mignews.com.ua
ЄІБ виділить «Укрзалізниці» і «Укравтодору»
50 мільйонів євро
27.09.2018

Європейський інвестиційний банк схвалив виділення кредитної лінії
в 50 млн євро, щоб допомогти «Укрзалізниці» і «Укравтодору» ліквідувати
вузькі місця в європейських транспортних мережах.
Відповідне рішення рада директорів банку схвалила 19 вересня, інформує
«Інтерфакс-Україна». Згідно з документом, мова йде про проекти малої транспортної
інфраструктури об'ємом до 20 млн євро. Інвестиції призначені для поліпшення взаємодії в
рамках Східного сусідства і забезпечують істотну підтримку для невеликих за розмірами,
але локально значущих проектів. Передбачається також, що таке фінансування поліпшить
безпеку дорожнього руху. У документі ЄІБ вказується, що загальна вартість цього
рамкового проекту становить приблизно 110 млн євро, однак інші джерела
співфінансування не уточнюються. До слова, у липні Україна та Європейський
інвестиційний банк підписали фінансову угоду на підвищення безпеки українських
автомобільних доріг. ЄІБ виділив 75 млн євро, які отримали п'ять найбільших міст України Дніпро, Київ, Львів, Одеса та Харків. Як інформував ZAXID.NET, Європейський інвестиційний
банк надав кредит львівському АТП-1. Комунальне отримає 12 млн євро на придбання у
2019 році ста великих автобусів.
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net
Світовий банк назвав умову для отримання
Україною $800 млн
27.09.2018

Продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом
(МВФ) є обов'язковою умовою для отримання бюджетних гарантій від
Світового банку на суму $800 млн.
"Ми намагаємося отримати ці гроші від ринків для України, щоб підтримати
реформи, які зараз впроваджуються. Щоб ми могли рухатися з нашою гарантією, повинна
бути впроваджена належним чином програма співпраці з МВФ", - повідомила директор
Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен, додавши, що
виконавчий директорат Світового банку очікує позитивного результату переговорів
України з МВФ. Раніше повідомлялося, що Світовий банк на прохання уряду України
здійснює підготовку гарантійної операції на $650 млн на підтримку основних реформ для
економічного зростання, фіскальної стійкості і поліпшення управління.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів та Директор Світового
банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен підписали
угоду, яка передбачає надання Україні гранту на суму $2,85 млн.
Кошти будуть використані на поліпшення доступу вразливих груп населення до
соціальних послуг в 30 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) окремих районів
Тернопільської та Одеської обл. Ці ОТГ були відібрані Світовим банком за методологію
вразливості та ризиками соціального відчуження. Степан Кубів підкреслив, що підписання
Угоди допоможе регіональним громадам України посилити власну інституційну
спроможність щодо надання соціальних послуг у віддалених селах та малих містах, послуг
для особливо вразливого та соціально незахищеного населення. Спільними зусиллями
будуть вирішені ключові проблеми доступу до соціальних послуг та сформовані
передумови для створення стратегії для цієї сфери на середньострокову перспективу.
«Розвиток людського капіталу, його всебічна підтримка є одним з ключових завдань, які
сьогодні активно реалізує українська влада завдяки спільній роботі Президента, Уряду та
Парламенту. Ми готові уже в жовтні цього року презентувати візію України щодо стратегії
розвитку людського капіталу України під час Щорічних зборів країн-членів МВФ та
Світового банку, які відбудуться в Індонезії», - зазначив С.Кубів. Грант Міжнародного банку
для «Проекту надання соціальних послуг в громаді» фінансується за рахунок коштів
Японського фонду соціального розвитку. Реципієнт гранту - Український фонд соціальних
інвестицій (УФСІ), бенефіціаром проекту – Мінсоцполітики.
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua
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Инвестор выдвинул требование к
приватизации Укргазбанка
20.09.2018

Инвестор выдвинул требование к приватизации Укргазбанка. Об
этом завила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова на Украинском
финансовом форуме, организованном ICU.
«Любой частный инвестор выдвигает требования к структуре активов. Что касается
Укргазбанка, который сейчас развивается как эко-банк, инвесторы хотят, чтобы баланс
банка был уменьшен на долю государственных монополий. Не секрет, что госмонополии
обслуживаются и кредитуются в госбанках» - сказала Катерина Рожкова. Она уточнила, что
Укргазбанк ближе остальных государственных банков приблизился к приватизации.
Катерина Рожкова считает, что вопрос приватизации госбанков напрямую связан с
корпоративным управлением в госмонополиях. «Та же "Укрзализныця" платит одним
банкам и не платит другим. Куда в такой ситуации деваться госмонополиям? Где они будут
обслуживаться? Где будут получать финансирование? Внешние рынки для них закрыты: у
этих компаний есть проблемы с обслуживанием долгов», - пояснила топ-менеджер НБУ.
После того как госмонополии получат независимые набсоветы, будут сформированы
стратегии развития этих компаний. «Тогда эти компании смогут выйти на открытые
рынки, привлекать финансирование, организовывать конкурсы, а не использовать единую
возможность – обслуживание в госбанках», - сказала Катерина Рожкова.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.infoі
Швейцарский инвестор вошел в
капитал банка «Львов»
25.09.2018

Швейцарский акционер responAbility Participations AG оформил
покупку пакета акций банка «Львов» в размере 40%. Об этом свидетельствует
информация из реестра юрлиц, физлиц-предпринимателей.
Контрольный пакет акций остался в собственности исландского инвестора
Маргеира Петурсона. Как сообщает пресс-служба банка, на следующем этапе responAbility
купит акции новой эмиссии, в результате которой станет мажоритарным владельцем банка
«Львов» с 51% акций. responAbility Participations AG получила разрешение от НБУ на
получение контроля над банком «Львов» в июне. Эта компания управляет инвестициями
свыше $3 млрд в 90 странах. Офисы компании находятся в Цюрихе и Женеве, а также в ЕС,
Китае, Индии, Африке и Латинской Америке. responsAbility инвестирует в компании в сфере
энергетики, сельского хозяйства и финансов. Банк «Львов» является первым
инвестиционным проектом responsAbility Participations AG в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Фонд гарантирования выставит на продажу на иностранных
площадках кредиты на 20 миллиардов
27.09.2018

Фонд гарантирования вкладов физлиц переходит к пакетной продаже
корпоративных кредитов банков, которые ликвидируются, через
иностранные площадки.
"Сегодня из нереализованных на индивидуальных торгах лотов будут
сформированы пулы, к продаже которых будут привлечены иностранные площадки. Сейчас
в Фонде при их участии начата реализация сразу трех пилотных проектов", – сообщила
заместитель директора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут. По словам Рекрут, первый
аукцион по продаже залоговых активов НБУ состоится на FFN 16 октября. На втором
аукционе на площадке DebtX будут выставлены на продажу другие залоговое активы НБУ.
"Что касается третьего, то он состоится на площадке Exito Partners Cohen в декабре. В пул
кредитов войдут активы юрлиц 21 банка, права требования по 200 кредитам с
задолженностью более 8 млрд грн. Пул был сформирован по календарному подходу: в его
состав вошли активы, которые торговались на голландских аукционах и не были проданы.
Эти кредиты не находятся в залоге у НБУ", – добавила Рекрут. В частности, в ходе первого
аукциона американская площадка First Financial Network сообщила о продаже пакета из 39
кредитов трех неплатежеспособных украинских банков на сумму $240 млн (6,6 млрд грн),
тогда как стартовая цена составляет примерно $42 млн(1,18 млрд грн). То есть продавец
рассчитывает получить 17,8% от суммы долга по кредитам. При этом оценщики оценили
активы в 508,9 млн грн. Due Diligence пула начался 24 сентября, аукцион запланирован на
16 октября. По данным FinClub, в пакет вошли кредиты "Дельта Банка", "Еврогазбанка" и
"Актив-банка" (наибольшая задолженность по займам Еврогазбанка – более 3,5 млрд грн).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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НБУ: Через ТАСкомбанк обналичено
4 млрд грн

RETAIL & HORECA
28.09.2018

Национальный банк объяснил, за что он признал руководителей
ТАСкомбанка несоответствующими требованиям законодательства. Об этом
сообщает портал finclub.net
«Основанием для принятия таких решений является ненадлежащее исполнение
руководителями ПАО «ТАСкомбанк» своих служебных обязанностей, что привело к
осуществлению этим банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Более того, банк был обязан отказаться от обслуживания клиентов в случаях,
предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга, но не сделал
этого», - сообщил НБУ в пятницу вечером. Нацбанк установил, что 23 юрлица с февраля по
октябрь 2017 года со своих счетов в ТАСкомбанке сняли наличку в размере 3,9 млрд грн на
закупку вторичного сырья. «Это почти 80% всех выданных банком за этот период
наличных со счетов юридических лиц», - отмечают в Нацбанке. При этом ТАСкомбанк
установил этим клиентам «значительно меньшие тарифы на выдачу наличных средств с их
текущих счетов, чем предусмотренные соответствующим тарифным пакетом банка»: они
платили 0,4% при стандартной комиссии в 1-1,3%. Это не единственные подозрительные
факты. НБУ называет еще пять странных совпадений: 1) Часть этих клиентов была
зарегистрирована почти одновременно: в том числе восемь клиентов зарегистрировано
12.05.2016, двое - 24.06.2016, пять - в августе-сентябре 2016 года. 2) 20 из 23 клиентов на
дату государственной регистрации имели незначительный размер уставного капитала (от
100 до 4000 грн). 3) Счета в ТАСкомбанке открыты клиентами в феврале-мае 2017 года. 4)
Часть клиентов на дату государственной регистрации имела общих учредителей/конечных
бенефициарных собственников (контролеров) и/или директоров; к тому же перед
открытием счетов в банке у клиентов изменился состав учредителей. 5) Клиенты имели
общих доверенных лиц, а часть из них - общий адрес регистрации местонахождения.
«Большинство наличных средств, которые якобы потом клиенты банка платили
контрагентам-физическим лицам (подавляющее большинство которых имеет регистрацию
в оккупированном Крыму, некоторые из них фигурировали в уголовных процессах, причем
среди них есть одна известная певица) за вторсырье, получали шесть физических лиц!», установил Нацбанк. Вышеупомянутые контрагенты якобы собрали 612 000 тонн (!)
вторсырья. Для их перевозки нужно было воспользоваться услугами 284 КамАЗов за один
день деятельности, но нет никаких данных, подтверждающих оплату таких перевозок.
«Стоит подчеркнуть, что упомянутые финансовые операции похожи на схемы
деятельности конвертационных центров, описанные в разделе IV Типологического
исследования Государственной службы финансового мониторинга Украины "Риски
использования налички" за 2017 год», - подчеркнули в Нацбанке.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net




НЕ БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ З ПОСЛУГАМИ БАНКІВ
ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ

Mastercard призначила нового
гендиректора в Україні
27.09.2018

Платіжний гігант Mastercard оголосив про призначення нового
генерального директора представництва Masterсard Europe в Україні. Про
це повідомляє портал ua.news
З 26 вересня цю посаду зайняла Інга Андрєєва, яка працює в секторі понад 16 років і
раніше була директором по роботі з клієнтами Mastercard в Україні та Молдові. Інга
Андрєєва має намір і далі розвивати стратегію Mastercard на українському ринку,
спрямовану на інновації, digital і фінансову інклюзію, поінформували в компанії. «Наша
подальша стратегія – продовжувати розвивати потенціал ринку і максимально розширювати можливості для безготівкових платежів», – підкреслила новий гендиректор Masterсard
Europe в Україні. Як відомо, Masterсard брала участь в запуску низки новацій на українському ринку: в Дніпрі та Івано-Франківську стартувала оплата парковки по Masterpass.
Крім цього, власники Mastercard зможуть безкоштовно проїхати в метро у п’ятницю.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua.news

 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ


ЛОТОРЕЇ

Компания М.С.Л. запускает для своих игроков
новый сервис от Mastercard
24.09.2018

Пользователи сайта www.msl.ua получили еще одну возможность
пополнять
свой
игровой
счет
для
приобретения
билетов
государственных лотерей от оператора М.С.Л.
Напомним, что ранее это можно было сделать банковской картой, через точки
продаж и с помощью баланса мобильного телефона. А теперь игроки с этой целью могут
воспользоваться также сервисом «Цифровой кошелек Masterpass» от Mastercard. Об этом
сообщает пресс-служба оператора государственных лотерей М.С.Л. «Компания М.С.Л.
находится в авангарде инновационных разработок и специализированных сервисов на
лотерейном рынке Украины. Мы не только стабильно расширяем линейку наших брендов,
но и, в соответствии с прогрессивными тенденциями развития современных технологий,
предоставляем игрокам новые возможности. Уверены, что они по достоинству оценят
новинку в нашем арсенале услуг. Отныне «Цифровой кошелек Masterpass» от Mastercard
доступен для поклонников наших лотерей на сайте www.msl.ua. Мы планируем и в
дальнейшем предлагать украинцам лучшие решения в этой сфере, максимально приближая
уровень обслуживания в нашей стране к мировым стандартам лотерейной индустрии», —
констатировали в компании. Пополнение депозита осуществляется по привычному
алгоритму: попадая в «Личный кабинет», игрок переходит в раздел «Баланс», вводит сумму
пополнения и выбирает платежный метод Мasterpass. Важным отличием от простого
пополнения банковской картой является удобство и быстрота — теперь для внесения
средств на депозит даже не надо держать карту в руках. Все, что необходимо сделать, – это
лишь один раз ввести данные банковских карт в кошелек Masterpass. Важно, что это могут
быть карты разных платежных систем. Как и раньше, оплата совершается без комиссий.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
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Крупнейшие продуктовые ритейлеры просят ввести
параллельный импорт для снижения цен
18.09.2018

Metro C&C, Ашан, Сильпо, Novus и Billa обратились к премьер-министру
и председателю Парламента с просьбой поддержать правительственный
законопроект №4614 о введении параллельного импорта.
Параллельный импорт предусматривает ввоз оригинальных товаров параллельно с
импортом производителя-правообладателя и дистрибуторов. «При модели параллельного
импорта потребители получат доступ к более низким ценам… В связи с этим принятие
законопроекта № 4614 улучшит уровень конкуренции и обеспечит свободную торговлю
оригинальными товарами на таможенной территории Украины», - сказал гендиректор
«Метро Кеш энд Керри Украина» Оливье Лангле. Предлагается расширить перечень
объектов права интеллектуальной собственности, которые защищаются после ввоза на
таможенную территорию Украины, добавив пункт «фирменные наименования». Кроме
того, законопроект меняет определение контрафактных товаров. В эту категорию
предлагается зачислять товары, нарушающие права, связанные с торговой маркой, и
пиратские товары (нелегальные копии авторских товаров). Таможенное оформление таких
товаров на границе будет приостанавливаться. Согласно пояснительной записке, меры по
защите прав интеллектуальной собственности не будут применяться к «параллельному
импорту» и к товарам, перемещаемым через таможенную границу Украины в режиме
транзита. По информации на сайте Верховной Рады, законопроект №4614 об изменениях в
Таможенный кодекс относительно защиты прав интеллектуальной собственности при
перемещении товаров через таможенную границу Украины был зарегистрирован в мае
2016 года. Автором изменений является экс-министр финансов Александр Данилюк. В
марте-2018 рассмотрение законопроекта было отложено.
Читать полностью >>>
Читайте також: Законопроект № 4614 >>>
По материалам allretail.ua
Продовольственных магазинов в Украине
все меньше: куда они деваются
18.09.2018

Сайт "Сегодня" решил разобраться, почему открывается все меньше
продовольственных магазинов, с чем связана такая тенденция и сохранится
ли она в дальнейшем.
Количество магазинов сокращается с каждым годом. Продовольственные
ритейлеры замедлили темпы развития и открывают в Украине все меньше и меньше
магазинов. В исследовательской компании GT Partners Ukraine подсчитали, что за первое
полугодие 2018 г. был открыт всего 201 магазин, тогда как за аналогичный период в
прошлом году эта цифра достигала 229. "За первые 6 месяцев 2018 г. в Украине сетевые
продовольственные операторы Украины открыли 201 магазин, при этом 160 из них были
совершенно новыми, а остальные сменили вывеску другой торговой сети в результате
процесса ребрендинга или сделки по поглощению. Для сравнения отметим, что в первом
полугодии 2017 г. было открыто 229 магазинов (из них совершенно новыми были 136
торговых точек)", – отмечает в комментарии "Сегодня" Игорь Гугля, директор GT Partners
Ukraine. Помимо того, что торговые точки открываются все реже, количество закрытых
магазинов растет. По данным Госстата, на 1 января 2017 г. в стране было 38 439 тыс.
торговых точек, тогда как на 1 января 2018 г. цифра сократилась до 32 662. Правда, здесь
речь идет о всех предприятиях, основной вид деятельности которых – это розничная
торговля. Несмотря на это, можно заметить общие тенденции к сокращению количества
торговых точек. Эксперты отмечают, что это продолжается уже не первый год. Так,
директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко
говорит, что на такое положение влияет покупательная способность украинцев. "Чем
меньше покупательная способность у людей, соответственно, тем меньше магазинов
нужно, чтобы обеспечить людей теми товарами и продуктами, которые они хотят купить.
Например, официальная статистика за прошлый год показала, что торговых точек стало на
20% меньше, чем год назад", – поясняет Дорошенко.
Главные причины: насыщенный рынок и нехватка площадей. Даже крупные
продовольственные ритейлеры сейчас открывают гораздо меньше торговых точек,
несмотря на то, что у них есть огромное преимущество на рынке. Это связывают с разными
факторами: начиная от нехватки места и больших площадей под магазины и
пресыщенности рынка, и заканчивая низкой покупательной способностью украинцев.
Алексей Дорошенко добавляет, что кроме снижения покупательной способности есть еще
один важный фактор – закрывается большое количество торговых точек, а на их месте
открывается, например, один магазин крупной торговой сети, который может обеспечить
такой товарооборот, как 30 или 50 мелких торговых точек. "Это еще одна тенденция.
Потому что сейчас многие торговые сети идут вглубь территорий, они открываются в
сельских районах, где раньше, например, были только рынки, маленькие магазинчики. И на
их месте сейчас появляется один магазин, который все это может убить, потому что он
конкурентный по цене и там есть сервис. Здесь две тенденции идут одновременно одна
навстречу другой: и снижение покупательской способности, и выход торговых сетей в
регионы", – отметил Дорошенко. Еще один интересный факт состоит в том, что торговля
продовольственными товарами становится все более невыгодной. Так, раньше мы писали,
что магазинов, которые торгуют непродовольственными товарами в стране насчитывается
19,2 тыс., тогда как количество продмагов намного меньше – 12,6 тыс. Игорь Гугля
добавляет, что украинский рынок на грани насыщения, поэтому ритейлерам становится
все сложнее найти нужную площадку под тот или иной магазин. "На наш взгляд, здесь нет
особых причин говорить о каких-то закономерностях: в принципе, динамика схожа с
результатами прошлого года. С другой стороны, как ни крути, но рынок направляется в
грани насыщения (она все ближе) – поэтому находить качественные площадки для
ритейлеров с каждым годом все труднее и труднее", – говорит Гугля.В комментарии сайту
"Сегодня" Иван Зайцев, представитель Ассоциации ритейлеров Украины" рассказал, что
тенденция к сокращению количества магазинов сейчас очень выражена по нескольким
причинам. "Действительно, такая тенденция есть, и она очень ярко выражена. Причин
несколько. Во-первых, многие сети активно обновляют свои торговые точки, а не
сосредоточены на открытии новых. Во-вторых, существует проблема с качественными
локациями под магазины: за время экстенсивного роста ведущие операторы уже заняли
лучшие места и сейчас найти подходящие помещения уже не так просто", – говорит Зайцев.
В свою очередь, Дорошенко считает, что в крупных торговых центрах огромные площади
продолжают пустовать, т.к. открывая тот или иной магазин, многие сталкиваются тем, что
они попросту становятся нерентабельными и не могут себя окупить, ведь приходится
делать много обязательных платежей: аренда помещения, коммунальные услуги, зарплата
персоналу и т.д. "Мы видим, какая вакантность торговых площадей в ТРЦ. Если это не
какой-то суперпрофессиональный, суперраскрученный торговый центр, то там очень
много свободных площадей. Потому что раньше все искали, где взять площадь, и все
скупали, то сейчас, откровенно говоря, чем бы ты не торговал – не факт, что ты сможешь
выжить", – заявил эксперт. Правда, цены на аренду в торговых центрах продолжают
неумолимо расти. Так, по данным компании CBRE Ukraine ставки в лучших торговых
центрах Киева продолжали увеличиваться, показывая рост на 8-10% с начала года. Именно
поэтому ритейлеры сейчас выходят на региональный уровень. "В ключевых городах
Украины уже достаточно высокая плотность продуктовых магазинов любого формата – от
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гипермаркетов cash&сarry до небольших магазинчиков у дома. Поэтому лидеры рынка
осваивают небольшие города, прежде всего в южных и западных областях. В том числе,
опять же, путем поглощения местных игроков", – добавил Зайцев. Действительно, еще в
прошлом году в Ассоциации ритейлеров Украины говорили о том, что крупные игроки
потеряли интерес к Киеву и начинают динамично развивать свои сети на западной и в
центральной Украине.
Что будет дальше? Несмотря на то что украинскому рынку еще есть куда
развиваться, ожидать, что ситуация вскоре изменится – не приходится. Игорь Гугля
отмечает, что с каждым годом динамика открытия новых современных маркетов в Украине
будет чуть-чуть сокращаться. Покупательная способность в ближайшее время также не
будет расти, уверен Алексей Дорошенко. "Это реальный факт, от которого мы не избавимся
в ближайшие года три. Потому что даже если покупательная способность начнет расти, то
эти 2-4% роста не дадут возможности под такой вялый экономический рост открывать
новые торговые точки", – заметил эксперт. Сейчас между продовольственными
ритейлерами наблюдается динамичная конкуренция. Чтобы удержать клиентов и
увеличить их количество, ритейлеры начинают открывать новые форматы магазинов и
расширять свои сети. В дальнейшем эта конкуренция будет только усиливаться, если
учесть еще и то, что на украинский рынок сейчас заходят крупные иностранные игроки,
конкурировать с которыми довольно сложно. К тому же, остается открытым вопрос
площадей, ведь крупные ТРЦ с оптимальным расположением открывают не так часто,
тогда как есть много желающих отхватить место именно в них. Иван Зайцев добавляет, что
глобальных предпосылок для изменения ситуации пока что нет, т.к. места в ТРЦ
заинтересованные ритейлеры занимают еще на стадии строительства. "Глобальных
предпосылок для изменения ситуации нет: места в строящихся торговых центрах
занимают еще на стадии строительства, самостоятельно строить новые объекты
ритейлеры не сильно спешат. Так что можно предположить, что в ближайшие год два все
сети несколько замедлят темпы открытия новых магазинов, сосредоточившись на
повышении качества, улучшении логистики и бизнес-процессов, обновлении и
переформатировании торговых точек", – заверил Зайцев и подытожил, что новые
дискаунтеры будут открываться дальше, но, вероятнее всего, за счет поглощения других
операторов или же вытеснения конкурентов с самых выгодных локаций.
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
Топ-10: самые дорогие бренды
украинского ритейла
19.09.2018

Журнал Корреспондент составил список 33-х самых дорогих брендов,
работающих в нашей стране. Почти треть списка осталась за ритейлерами,
сообщает портал rau.ua
Составлять разнообразные рейтинги самых богатых, самых доходных, самых
уважаемых и так далее – одно из любимых занятий журналистов в любой стране. Украина –
не исключение, разнообразные «топ-100» появляются едва ли не каждый месяц. К примеру,
журнал Новое Время в конце августа опубликовал свою версию сотни самых влиятельных
украинцев, в которой нашлось место и представителям ритейла и девелопмента. А в
середине сентября очередной рейтинг представил уже журнал Корреспондент. Сотрудники
издания отобрали и оценили 33 самых дорогих украинских бренда. Правда, методология
оценки осталась непрозрачной. Ссылаясь на отсутствие в Украине развитого фондового
рынка, закрытость подавляющего большинства компаний и нежелание предпринимателей
называть какие-либо цифры, журналисты оценили бренды по косвенным показателям. Как
пишет портал AIN.ua, сначала журнал разослал запросы в компании — но из 50 писем
получил всего 3 ответа. Ввиду закрытости информации, сведения черпали из других
источников: сравнивали стоимость брендов из других стран, провели анкетирование среди
маркетологов, оценили рекламную активность и другие бизнес-показатели. Многие
бренды из участия исключили. Фокус сместился на компании, «которые работают для
обычного потребителя, предоставляя товары и услуги». Таким образом, не попали в шортлист зарубежные бренды и их украинские представительства. Прямым текстом
упоминаются два исключенных бренда: Vodafone и «Укрзалізниця». Также «под
сокращение» попали несколько успешных банков, многочисленные бренды продуктов и
одежды. Логику такого решения составители рейтинга не объясняют. Учитывая эти
оговорки, к списку самых дорогих украинских брендов стоит относиться с определенной
осторожностью: не известна методика подсчета, удельный вес критериев, ставка сделана
на субъективные оценки участников рынка. Проще говоря: реальная стоимость
представленных в рейтинге брендов может отличаться в разы как в большую, так и в
меньшую стороны. Но определенное представление о стоимости торговых марок
отечественных компаний получить можно. RAU выбрала из списка 33-х лучших бренды,
прямо или косвенно связанные с ритейлом. Их оказалась ровно 10. Что примечательно: они
представляют все ключевые сферы розничной торговли. Кроме, разве что, fashion-ритейла
– по каким-то причинам журналисты даже не стали включать одежные бренды в свой
рейтинг. Зато продавцы техники, электроники и гаджетов делегировали в «топ-33» сети
Фокстрот, Цитрус и Алло. Опять-таки, не зная критериев, сложно судить, почему в рейтинге
нет таких заметных игроков как Эльдорадо или Comfy. Один из самых быстрорастущих
сегментов украинского ритейла – e-commerce – представлен крупнейшим интернетмагазином страны Rozetka.ua и классифайдом OLX. Маркетплейсы Prom.ua, F.ua и другие в
список также не попали. Развитие e-commerce невозможно без наличия мощного почтового
оператора. Пока государственная Укрпошта изо всех сил пытается трансформироваться и
стать более современной, частный оператор Нова пошта регулярно появляется во
всевозможных списках и рейтингах. Вот и сейчас корреспонденты оценили бренд компании
в $117,4 млн. Есть среди самых дорогих отечественных брендов и продуктовая розница –
самые большие по количеству магазинов и суммарной торговой площади сети АТБ и
Сільпо. Сложно с этим поспорить. Бренд Roshen традиционно воспринимается как
производитель кондитерских изделий, но в то же время компании принадлежит
собственная крупная специализированная розничная сеть. Не мог остаться вне перечня
самых дорогих брендов и Эпицентр К. Компания стремительно развивается, осваивает
новые форматы, выходит в новые регионы и стабильно приносит своим владельцам
Александру и Галине Герега миллиардные прибыли. Действительно ли бренд Эпицентр
стоит на почти 50% меньше, чем Фокстрот – можно спорить.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам rau.ua
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Nielsen: Что украинские потребители ждут
от FMCG-ритейлеров
25.09.2018

Директор по работе с розничными сетями Nielsen Украина о переходе
от торговли продуктами к торговле сервисом и впечатлениями,
диджитализации розничной торговли и новой сути многих бизнес-понятий.
Компания Nielsen провела ежегодную конференцию Shopportunities, которая уже
не первый год становится масштабной площадкой для общения, обмена идеями, инсайдами
и кейсами представителей FMCG-бизнеса. Среди прочих с презентацией «Retailers 360» на
мероприятии выступил Юрий Лищук — директор по работе с розничными сетями Nielsen
Украина. RAU подготовила ключевые выдержки выступления. Первенство в ритейле
перешло от производства и бренда к сервису и маркетингу. Уже практически никто не
продает продукт. Все продают сервис, опыт и впечатления. Сервис – это новый продукт. На
данном этапе розничный рынок Украины пестрит яркой рекламой, громкими открытиями,
инновациями и экспериментами. Рынок не стоит на месте и эволюционирует очень
динамично. В эпоху digital при колоссальном ускорении темпа в бизнесе меняется не
только покупатель, но и суть многих бизнес-понятий.
Цена. Вопрос цены, ценовых войн и восприятия покупателем был, есть и будет
самым главным вопросом для любого ритейлера в нашей стране. При этом восприятие
магазинов с низкими ценами постоянно меняется. Так, в 2010 году лидером среди
«дешевых» был Ашан – 33%, заметная доля была также у Metro (18%) и Сільпо (15%).
Теперь лишь 20% киевлян воспринимают Ашан как магазин, предлагающий самые низкие
цены на продукты питания и товары повседневного спроса. Неоспоримые лидерские
позиции в восприятии как магазина с самыми низкими ценами занял АТБ — практически
половина (46%) в 2018 году.
Товарные новинки. Меняется восприятие покупателями инновационных продуктов.
Более 80% новых продуктов прекращают продаваться в течение трех лет с момента выхода
на рынок. В топ-5 продовольственных категорий в прошлом году было выпущено 1500
новых продуктов, в топ-5 непродовольственных – 1800. Только 6-8% всех новинок сделали
80% продаж, хотя усилия и средства вкладывались и в оставшиеся 92% продуктов. Так
происходит, потому что в новинках не было ничего инновационного. Только 1,4 % новых
запусков воспринимаются как действительно инновационные. Но отказываться от новинок
не стоит. Такие продукты могут продвигать продажи категории, поскольку они предлагают
ценность, которая не может быть заменена существующими продуктами, и, как правило,
позволяют устанавливать премиальную цену на них. Перед запуском такого продукта
ритейлерам следует задаться вопросом, действительно ли новый, выпускаемый ими
продукт дает новую ценность, функциональность клиенту. Инновационные продукты — те,
которые: предлагают новое использование; изменяют привычки покупателя; создают
новые категории.
Изменения на рынке собственных торговых марок (СТМ). Доля СТМ в Украине
ниже, чем в большинстве стран Европы. В ряде европейских стран она составляет от 20%
до 40% общего предложения. 30-летнему тренду на рынке США, когда СТМ выросла с 5% до
30%, вполне может последовать и Украина. Сейчас доля продаж private label по стране
варьируется в районе 12-13%. Динамика доли СТМ в деньгах уменьшается, но в объемах –
растет. С наиболее высокой долей СТМ в продуктовом кластере на украинском рынке
представлена сушеная упакованная рыба к пиву (57,3%), не шоколадное сладкое дражже
(51,5%), готовая к употреблению рыба (49,4%). В непродуктовом кластере – хозяйственные
отбеливатели (88,7%), детские влажные салфетки (53,3%), салфетки для лица (40,6%).
Революция СТМ на отечественном рынке происходит активно. Все больше сетей реагирует
на новые потребности рынка. Очертить развитие революции СТМ можно по четырем
направлениям: прозрачность и локализация: предоставление информации о регионе
происхождения продукции, сотрудничество с локальными производителями; здоровая
продукция: Облегчение процесса принятия решения покупателю путем демонстрации
статуса эксперта (разработка стеллажей и выкладка ассортимента согласно
потребительским исследованиям и опросам, рецепты блюд из продуктов СТМ); забота о
покупателе через обучение: Выпуск безлактозной молочной продукции, фокус на
безглютеновых товарах, использование проэкологических методов сбора сырья, отказ от
генетически модифицированной пищи, синтетических красителей, усилителей вкуса и т.п.;
премиальность: Появление эксклюзивной продукции, применение инноваций,
привлечение известных людей, проведение промо-кампаний.
Удобство покупки. Имея доступ к любому продукту, товару, источнику данных на
расстоянии одного клика, покупатель становится более требовательным к понятию
удобства. Более того, 25% украинцев не имеют свободных денежных средств после
покрытия базовых потребностей, а значит расставаться с последними деньгами
покупателю хотелось бы максимально приятно. В связи с этим, простоту и удобство стоит
рассматривать в разрезе трех аспектов: скорость удовлетворения потребности, физическая
доступность и ментальная близость. Удобство совершения покупки в первую очередь
касается физической доступности магазина или товара. Можно выделить топ-5 тенденций,
усиливающих значимость магазинов формата Convenient: урбанизация; питание вне дома;
перераспределение роли в обществе между мужчиной и женщиной; проникновение
мобильных устройств и интернета; уменьшение среднего размера домохозяйств …
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 ТОРГІВЛЯ
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Auchan может запустить в Украине
маркетплейс
12.09.2018

Девелоперское подразделение французской группы Auchan–
компания Ceetrusможет запустить в Украине маркетплейс. Об этом сообщает
служба новостей портала sostav.ua
«Мы также думаем о маркет-плейсе. Это тот формат, который уже был внедрен
нашими французскими коллегами. То есть, это возможность представить торговый центр
не только офлайн, но и обеспечить взаимодействие между ТЦ и клиентами онлайн», рассказала коммерческий директор CeetrusАнна Корягина. Такая модель уже работает во
Франции с 2015 года. Создание маркетплейса было частью глобальной стратегии Auchan,
связанной с расширением присутствия и в других странах. На сайте маркетплейса
представлены различные категории товаров: от продуктов питания до детских игрушек,
мебели и техники. Согласно Mirakl, бизнес-модель маркет-плейса позволяет расширить
ассортимент гипермаркета без инвестиций в складские помещения. Первыми ритейлерами,
которые стали продаваться и на маркет-плейсе Auchan, стали поставщик кофе Les Cafes
Henri и шоколад The Knights of Argouges. Auchan маркет-плейс во Франции не
ограничивается только электронной торговлей. Он интегрирован в существующую кроссканальную стратегию компании, поэтому покупки и возврат возможны из физических
магазинов. Продукты питания - это быстрорастущий сегмент рынка, и даже такие
компании, как Amazon, стараются открывать свои маркет-плейсы. …
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua

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

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

Varus открыл супермаркет
в Кривом Роге

 NOT-FOOD
 С&S (CLOSED. SHOES)

Giuliа поглощает торговую сеть Gatta и планирует
расшириться до 250 магазинов

21.09.2018

Новый торговый объект сети магазинов Varus стал уже 67-м для
компании. Как сообщает пресс-служба ритейлера, супермаркет начал
работу 20 сентября по адресу пр. Южный, 35 в Кривом Роге.
Торговая площадь магазина составила чуть более 700 м². Ассортимент супермаркета
состоит из более чем 10 000 товаров и включает фреш-зону, широкий выбор свежего мяса,
сыров, колбас, бакалеи, а также собственную выпечку, кондитерский цех и отдел
кулинарии. Время работы магазина с 7:00 до 23:00, обслуживать посетителей будет шесть
касс. Напомним, ранее сеть Varus объявила о начале «цифровой трансформации» и запуске
бота в мессенджере Viber. Varus - национальная сеть супермаркетов, представленная на
рынке продуктовой розницы Украины компанией Омега. Первый супермаркет сети
открылся в 2003 году в Днепре. Сейчас сеть насчитывает 67 магазинов в Киеве, Днепре,
Кривом Роге, Запорожье, Павлограде, Каменском, Никополе, Новомосковске, Марганце,
Долинской, Першотравенске, Вышгороде и Броварах. Общая торговая площадь сети
превышает 75 000 кв. м, а количество сотрудников достигает 5 000 человек.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua

26.09.2018

Владелец украинского бренда Giuliа Михаил Ющенко о планах
развития компании, проблемах активного роста и поглощении торговых
точек сети Gatta. Об этом пишет rau.ua
История бренда колготок, бесшовного белья и чулочно-носочных изделий Giuliа
началась с Новомосковской трикотажной фабрики, основанной в 1998 г. в
Днепропетровской области. Долгое время украинский производитель ориентировался
преимущественно на экспорт, отшивая private label для многих мировых брендов, однако в
2013 году запустил собственную розничную сеть. С тех пор ритейл-бизнес Giulia вырос до
60 торговых точек, а теперь компания планирует новый виток развития. О том, почему
бренд делает ставку на собственную розницу, какие форматы магазинов развивает и с
какими проблемами сталкивается в процессе активного роста, в блиц-интервью RAU
рассказал собственник компании Михаил Ющенко.
Читать интервью полностью >>>
По материалам rau.ua
Спорт – сила: как Эпицентр развивает
сеть магазинов Intersport

Компания «Пакко Холдинг» открыла
первый «Вопак экспресс»
24.09.2018

Компания «Пакко Холдинг» открыла первый экспресс-маркет «Вопак
экспресс» в новом формате. Новый торговый объект открыт в ИваноФранковске по адресу: ул. Галицкая, 67.
Торжественное открытие состоялось 22 сентября. Торговая площадь экспрессмаркета - 268 м.кв. Для покупателей работает две кассы. В прикассовой зоне расположена
фуд-зона. На специальном кофейном островке покупатели смогут приобрести ароматный
кофе и разнообразные пирожные, кексы и пончики, а для гурманов в маркете
представлены самые современные вкусные новинки - слаш с различными наполнителями
на основе натуральных фруктовых экстрактов, которые придутся по вкусу как взрослым,
так и детям. В «Вопак экспресс» покупатели найдут широкий ассортимент продуктов
питания и товаров для дома - свежие овощи и фрукты, молочную и мясную продукцию,
бакалею, крупы, конфеты и печенье, различные напитки и выпечку. В новом магазине
создано 18 новых рабочих мест. Все сотрудники прошли обучение по всем направлениям
работы по стандартам сети «Вопак». В новом супермаркете "Вопак экспресс" действует
программа лояльности, которая позволит покупателям накапливать бонусы и экономить
на следующих покупках.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

27.09.2018

Топ-менеджер компании Intersport Украина о развитии сети магазинов,
внедрении нового формата торговых точек, открытии в столичном ЦУМ и
других ТРЦ, а также конкуренции на украинском рынке спорттоваров.
Эпицентр К вывел на украинский рынок швейцарский бренд Intersport в 2016 году, и
менее чем за два года сумел расширить сеть до 23 торговых точек в стране. Для быстрого
масштабирования компания использовала спортивные отделы торговых центров
Эпицентр, на месте которых открывались магазины Intersport. При этом руководство
Intersport Украина не останавливается на достигнутом, продолжая развиваться. В прошлом
году компания вышла за пределы сети Эпицентр, открыв магазин в столичном ТРЦ Lavina
Mall, а также разработала и внедрила новый формат торговых точек. Новая концепция
была высоко оценена экспертами рынка – на церемонии Retail & Development Business
Awards Intersport занял второе место в номинации «Лучший shop-concept года». Об
особенностях нового формата магазинов, дальнейших планах развития в стране, и многом
другом в интервью RAU рассказала директор Intersport Украина Юлия Максименко.
Читать интервью полностью >>>
По материалам rau.ua
 Т&Е

Eldorado откроет магазин в
ТРЦ Retroville
21.09.2018

 FOOD
 АЛКОГОЛЬ (ВИНО. ПИВО. ІНШЕ)

Винний маркет виходить на окупність
через 1-3 роки
24.09.2018

Окупність винного маркету в умовах столичного ринку складе від
одного до трьох років. Багато чого залежить від локації, рівня орендної
плати за приміщення, економічної та політичної ситуації в країні.
Про це свідчить досвід мережі OKwine, яка за 6 років відкрила в Києві 18 винних
точок і зайшла на ринок Харкова. Як розповідає в інтерв’ю Асоціації рітейлерів Олександр
Андрощук, власник OKwine, зараз вже можна орендувати локацію, зробити мінімальний
ремонт, згадати в назві «вино» і виставляти товар на стелажі, очікуючи продажів. За останні
5 років портрет споживача в Україні значно змінився. Він став більш розпещений, добре
розбирається у вині і цінах на нього. «Також новий клієнт вимогливий щодо сервісу. Якщо
ми не задовольнимо його запити, він піде», — говорить Андрощук. Тому до точки продажів
варто підходити концептуально, добре продумати асортимент, цінову пропозицію, навчити
співробітників. В основному на розвиток однієї винної точки йде не менше трьох років, але
вже через півроку за показниками продажів можна судити, яке в неї майбутнє. При цьому
власник OKwine зазначає, що серед українців зустрічаються досить різні споживачі. Хтось
купує вино раз в день або бере пляшку до вечері, хтось — раз на 2 тижні, а дехто
закуповується відразу ящиками. Приблизно 50/50 це чоловіки і жінки. Але якщо перші
віддають перевагу міцній групі, то жінки частіше вибирають вино та ігристі напої.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroday.com.ua
Litra открывает новый магазин, планирует эксперимент
с форматом и собственный импорт
25.09.2018

Сеть магазинов Litra расширила сеть до семи торговых точек, открыв
новый магазин в столичном торговом центре Ашан Беличи. Об этом
сообщила компания Retail&Development Advisors.
Как уточнил директор по маркетингу Litra Дмитрий Козлов, техническое открытие
нового магазина в ТЦ Ашан на улице Берковецкой, 6 уже состоялось. Однако пока магазин
работает в тестовом режиме и без полного ассортимента. Официальное открытие торговой
точки должно состояться ближе к концу текущей недели. К тому времени в магазине
площадью 100 м² будет представлено 70 видов разливного пива, около 300 – бутылочного,
порядка 300 позиций виски, а также небольшой ассортимент других алкогольных напитков
и снековая группа. Комментируя дальнейшие планы по расширению сети, маркетингдиректор Litra отметил, что до конца года компания планирует расширить сеть до 10
торговых точек в Киевском регионе. Ближайшее открытие магазина сети планируется в
столичном жилом массиве Борщаговка. Здесь компания планирует протестировать
уменьшенный формат магазина площадью около 40 кв. м. «Уже подписали договор аренды
помещения площадью около 40 кв. м на Борщаговке. Учитывая специфику района и
размещения в стрит-ритейле, решили испробовать новый, экспериментальный формат с
меньшей площадью и ассортиментом. В этом магазине будет около 40 видов разливного
пива, и порядка 70 позиций виски», — уточнил Дмитрий Козлов. Сейчас в сети работают
торговые точки площадью от 90 кв. м до 200 кв. м как в стрит-ритейле, так и в рамках ТЦ.
При этом, как уверяет представитель Litra, более эффективными для компании на данном
этапе являются торговые точки большего размера. ...
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
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Сеть Eldorado - арендовала помещение площадью порядка 1000 кв. м
для открытия магазина в строящемся в Киеве торгово-развлекательном
центре Retroville.
Об этом сообщила пресс-служба международной компании Colliers International,
которая выступает брокером ТРЦ Retroville. Согласно сообщению, торговая точка Eldorado
откроется в новой концепции на первом этаже ТРЦ в зоне товаров для дома. В этой
категории уже подписаны несколько арендаторов, в частности, еще один крупный
ритейлер сегмента техники и электроники – торговая сеть Фокстрот. На очереди –
подписание магазинов электроники и супермаркета товаров для дома. Помимо этого, в
пресс-службе Colliers International сообщили о подписании договора аренды с арендатором
сегмента drogerie – сетью Космо. Ее магазин в ТРЦ Retroville также будет реализован в
новом концепте и займет площадь в 177 кв. м на первом этаже торгово-развлекательного
центра рядом с гипермаркетом Novus. ...
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Сеть магазинов электроники "Алло" возглавит
Александр Пащенко
24.09.2018

Коллективу "Алло" представили нового руководителя вместо
Валерия Золотухина. Им стал Александр Пащенко, который до этого
занимал должность HR-директора в компании.
Пащенко работает в ГК "Алло" более пяти лет, рассказали в компании. Опыт в
управлении розницы начинал с позиции HRgeneralist центрального региона. Последние 2,5
года отвечал за показатели группы компаний (выручка, производительность, текучесть – в
основном по розничному направлению), из которых 2 года на позиции HR-директора.
"Валерий Золотухин руководил мультиканальной розницей и вышеописанными вопросами
(выручка, производительность, текучесть – в основном по розничному направлению - Ред.)
в том числе, в то время как Александр занимался их имплементацией", - подчеркнули в
компании. До работы в "Алло" Александр Пащенко проработал в компании "Руш" (сеть
парфюмерии и косметики Eva), где вырос с должности менеджера по оценке персонала до
ведущего менеджера по развитию персонала. За это время занимался построением оценки
руководящего звена розницы Eva. В 2005 - 2007 годах работал в компании "Фокстрот"
региональным аудитором, в чьи обязанности входил операционный контроль стандартов
мерчендайзинга по розничным точкам центрального региона.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
 DIY

JYSK планирует за год расширить сеть
в Украине на 12 магазинов
20.09.2018

Первый из запланированных магазинов JYSK откроет в хмельницком
ТРЦ Woodmall. Торговая точка известного датского бренда разместится на
1050 кв. м по адресу: ул. Трудовая 6А.
Покупатели смогут выбрать среди широкого ассортимента товаров все, что нужно
для создания уютной атмосферы: мебель для дома и сада, текстиль, товары для сна и декор.
ТРЦ Woodmall, в котором расположится магазин, находится в 100 м от остановок
общественного транспорта. На территории есть наземный паркинг на 200 паркомест с
простой схемой заезда-выезда, станция заправки электромобилей и автомойка. В ТРЦ
также находится большой супермаркет, ресторан и несколько кафе. Для досуга в ТРЦ есть
кинотеатр SmartCinema. По словам Евгения Иваницы, исполнительный директор JYSK в
Украине, первый магазин JYSK в Хмельницком появился еще в 2014 году. «Как только мы
услышали о возведении нового ТРЦ Woodmall в городе с удобной инфраструктурой и
подъездом, решили открыть еще один JYSK, чтобы делать покупки было удобно и легко
еще большему количеству людей. Всего с сентября 2018-го до августа 2019-го планируем
увеличить нашу сеть еще на 11 магазинов», — поясняет топ-менеджер.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
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Топ-менеджер IKEA про причини появи в Україні:
ця країна "переходить до нової ери"

Крупнейший бизнес-центр Киева выставлен на продажу
за долги в 18 миллиардов
27.09.2018

Топ-менеджер найбільшого світового торговця меблями IKEA Стефан
Вановербеке пояснив, чому саме зараз компанія вирішила вийти на
український ринок.
В інтерв'ю журналу «Новое время страны» він відзначив «позитивні зрушення» в
Україні за останні роки. «Є кілька елементів, на які ми звертаємо увагу. По-перше, Україна –
це важлива країна для Європи. Тут 40 млн населення, це великий ринок. По-друге, ми
знаємо, що ваша економіка стикалася з певними викликами. Але вже в 2015-2017 роках
були позитивні зрушення. І ми вважаємо їх стійкими. Чому? Проводиться дуже багато
реформ, і вони йдуть у правильному напрямку», – сказав Вановербеке. За його оцінкою,
також сприятливо і підписання Угоди про асоціацію з ЄС, після якої країна в процесі зміни
законодавства – приводить його у відповідність з європейськими стандартами. «Також не
можу не відзначити дуже потужного руху до прозорості. Якщо говорити про
макроекономічні показники, то вони позитивні. Я зараз веду мову про зростання ВВП,
питання з валютою, про зниження інфляції. Також з'являються нові сектори економіки.
Наприклад, дуже динамічно розвивається IT. А це майбутнє і дуже хвилюючий момент.
Україна дуже довго займалася важкою промисловістю і сільським господарством. Зараз ви
переходите до нової ери», – додав топ-менеджер IKEA. Відзначимо, найбільша в світі
торгова мережа з продажу меблів і товарів для дому IKEA була створена у Швеції в 1943
році. В даний час загальне число магазинів групи IKEA з урахуванням франшиз становить
403 одиниці в 49 країнах світу. У 2017 році магазини IKEA відвідали по всьому світу 936
мільйонів чоловік, і більше 2 мільярдів чоловік зайшли на сайти компанії. Загальний обсяг
продажів групи в минулому році склав 34,1 мільярда євро.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua

27.09.2018

Самый крупный торговый центр столицы "Гулливер" на площади
Спортивной выставили на продажу в системе электронных торгов СЕТАМ.
Стартовая цена торгового центра - 18,17 млрд грн.
Для участия в торгах предлагается внести гарантированный взнос в размере почти
910 млн грн. Лот выставили на продажу государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк", у
которых этот торговый центр находился в залоге. На продажу выставлены права
требования по кредитному договору и по договорам обеспечения. В частности, банкам
принадлежит ипотека земельного участка 1,1379 га и расположенного на нем торговоофисного комплекса площадью 151 805,3 кв.м, по адресу: г. Киев, площадь Спортивная;
залог корпоративных (имущественных) прав, связанных с правом собственности на долю в
уставном капитале заемщика – 100%. Также отмечается, что цена составляет остаток
задолженности по кредитному договору (основная сумма задолженности, проценты,
комиссии, пени и штрафные санкции) по состоянию на дату проведения публичных торгов
(возможность снижения начальной цены не предполагается). Торги состоятся 16 октября.
Как сообщала "Страна", бизнес-центр "Гулливер" в Киеве арестовали повторно в 2017 году.
Ранее глава МВД Арсен Аваков прогнозировал блокирование имущества экс-министра
доходов и сборов Александра Клименко после обысков в "Гулливере". Также "Страна"
писала, к чему приведут обыски в "Вестях" и у "структур Клименко".
Читать полностью >>>
По материалам strana.ua
 E-COMMERCE

Аналитика Nielsen: как растут онлайнпродажи в сегменте FMCG

 ТОРГІВЕЛЬНА НЕРУХОМІСТЬ

20.09.2018

Budhouse Group: Рассчитываем открыть
ТРЦ Никольский в 2019 году
20.09.2018

Топ-менеджер девелоперской компании Budhouse Group о планах
строительства новых ТРЦ, выходе в страну международных брендов и
тенденциях на рынке торговой недвижимости в мире и Украине.
Коммерческий директор Budhouse Group и председатель Национального Комитета
ICSC в Украине Максим Гаврюшин – один из наиболее авторитетных украинских
управленцев в сфере торговой недвижимости. Второй год кряду участники рынка
признают его «Персоной года в девелопменте» на отраслевой премии Retail&Development
Business Awards, а возглавляемая им компания постоянно улучшает показатели работы
подконтрольных ей торговых центров. При этом Budhouse Group продолжает
строительство нескольких новых торговых объектов, среди которых ТРЦ Никольский в
Харькове, одесский ТРЦ Yessa и Fabrika 2 в Запорожье. В интервью порталу Retailers Максим
Гаврюшин рассказал о том, на каких стадиях находится реализация этих проектов, а также
высказал свое мнение относительно индикаторов успешности ТРЦ, влиянии e-commerce на
ритейл и многом другом. RAU публикует ключевые тезисы материала. ...
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
Строительство ТЦ SmartPlaza Goloseevo
начнется в конце года
21.09.2018

Директор по маркетингу A Development Дарья Кухаренко сообщила,
что строительство WhiteLines (ранее – SmartPlaza Goloseevo), в составе
одноименного МФК начнется в IV квартале.
Арендная площадь двухуровневого торгового центра составит более 31 000 кв.м.
Якорными арендаторами станут супермаркет "Сільпо", кинотеатр Multiplex и фитнес-клуб
Energym. Примечательно, что ранее речь шла о площади объекта в 15 000 кв.м. МФК будет
располагаться на территории бывших корпусов "Довженко-Центр" возле метро Голосеево.
Он состоит из трех 24-этажных домов с ТЦ и двумя этажами подземного паркинга,
рассчитанного на 685 машиномест. Строительство планируется завершить в конце второго
полугодия 2021 года. Напомним, что возле метро Арсенальная планируется строительство
многофункционального комплекса, в состав которого войдет ТЦ SmartPlaza Arsenal
арендной площадью 15 000 кв. м. Дарья Кухаренко отметила, что по данному объекту пока
нет никакой новой информации. Инвестором проектов выступает компания UDP Василия
Хмельницкого, а девелопером – A Development.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
ТРЦ "Оазис" над ст. метро "Героев Днепра"
откроется в декабре-2018
25.09.2018

Киевский трехэтажный торгово-развлекательный центр (ТРЦ)
"Оазис" площадью 14,5 тыс. кв. м, размещенный на месте кольца возле ст.
метро "Героев Днепра" в Киеве, откроется в декабре 2018 года.
Как сообщила пресс-служба консалтинговой компании NAI Ukraine, в объекте будет
функциональная крыша с озеленением и большой фуд-корт с открытой террасой. Якорным
арендатором объекта выступит супермаркет Varus, арендаторами фуд-корта - "ПузатаХата" и KFC, среди других арендторов – KyivStar, "Сота", Yves Rocher, "Золотой Век".
Арендная площадь ТРЦ "Оазис" - 13,2 тыс. кв. м. По данным NAI Ukraine, размещение над
станцией метрополитена обеспечит ТРЦ высокую посещаемость: ежедневный поток в
районе метро – более 100 тыс. чел. в сутки. Как сообщалось, строительство трехэтажного
ТРЦ "Оазис" на месте кольца возле ст. метро "Героев Днепра" в Киеве началось в 2016 г.
Проект предполагал, что четыре выхода из станции будут связаны с торговым центром.
Строительство объекта планировалось завершить в 2018 году. Его заказчиком является
ООО "Фирма Эликон Лтд.", генподрядчиком – ООО "Мегалайн Инжиниринг", подрядчиком –
ЧАО "Метробуд". Как сообщалось со ссылкой на директора ООО "Эликон" Александра
Шерстюка, часть торговых площадей в ТРЦ "Оазис" предполагалось предоставить "по
льготной цене предпринимателям, которые ведут легальный бизнес в этом районе", так
как "основная цель концепции ТРЦ "Оазис" – организация, упорядочение, централизация и
расширение торговых зон, что позволит решить проблему стихийной торговли".
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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Глобальные онлайн-продажи товаров повседневного спроса растут в
четыре раза быстрее, чем традиционные. Ожидается, что к 2022 году они
достигнут $400 млрд.
Согласно новому отчету исследовательской компании Nielsen, в ближайшие годы на
европейских рынках будет наблюдаться увеличение онлайн-продаж в FMCG индустрии за
счет тренда активного образа жизни, увеличения спроса и растущей потребности удобства
во всем. Отчет Nielsen Future Opportunities in FMCG E-commerce Report, который исследует
текущие факторы роста онлайн-продаж товаров повседневного спроса (FMCG) на 34
рынках, указывает на быстрые темпы роста электронной коммерции FMCG в ближайшие
годы (18,4% совокупный среднегодовой темп роста). По оценкам Nielsen, глобальные
онлайн-продажи товаров повседневного спроса достигнут $400 млрд к 2022 году.
Ожидается, что рынки Европы обеспечат возможности роста для онлайн-FMCG в течение
следующих пяти лет, причем более четверти потребителей (26%) уже используют
платформы онлайн-продаж для доставки продуктов на дом. Великобритания возглавляет
основную долю онлайн-продаж FMCG (6,3%), за ней следует Франция (6,1% категории
FMCG было продано онлайн), которая с начала 2000-х годов с успехом использует
общенациональную модель электронной торговли, несмотря на низкую плотность
населения. Швейцария, Италия и Нидерланды также входят в первую пятерку по рыночной
доле продаж FMCG в режиме онлайн (1,8%, 1,7% и 1,5% соответственно) в Западной Европе.
В отчете Nielsen указаны некоторые из будущих ключевых драйверов роста электронной
коммерции FMCG, в том числе: основополагающие факторы роста: размер рынка,
использование банковского счета, использование интернета, использование смартфонов;
макроэкономические факторы роста: простота ведения бизнеса, плотность населения,
надежность почты; стимулы социального роста: доверие, культура сбережений; динамика
роста предложений: развитые игроки онлайн-продаж FMCG. На скандинавских рынках
более четверти потребителей (25%) готовы покупать продукты онлайн для доставки на
дом, что указывает на значительные перспективы для электронной коммерции FMCG. В
Норвегии есть более эффективные общественные услуги, прогрессивные социальные
установки и качественная инфраструктура. Кроме того, потребители готовы принять
новые онлайн-модели, и в стране присутствуют возможности для большей трансграничной
онлайн-торговли с другими скандинавскими рынками, особенно для специализированных
категорий и продуктов. В Польше недавний экономический рост, улучшение перспектив
трудоустройства и увеличение доходов являются движущей силой здорового потребления.
По оценкам Nielsen, доля электронной торговли Польши в 2017 г. в общем объеме продаж
FMCG (менее 1%) возрастет до 1,9% ($637 млн) к 2022 г. «На европейских рынках
присутствуют значительные социальные показатели, которые создают условия для
электронной коммерции в FMCG сегменте. Дальнейшее проникновение и увеличение
онлайн-продаж FMCG обусловлено возрастом, большей занятостью, урбанизацией и
крупными компаниями, которые в настоящее время активно вкладывают средства в
электронную коммерцию», – комментирует Матиас Бернхардт, глобальный бизнеспартнер, департамент розничных услуг Nielsen. Отметим, что отчет The Nielsen Future
Opportunities in FMCG E-commerce показывает изменения онлайн-торговли в сегменте FMCG
на основе ключевых, макроэкономических, социальных и продовольственных факторов
роста. Проникновение смартфонов, доступ в интернет, онлайн-банкинг, инфраструктура
доставки и необходимость удобства побудили потребителей покупать товары
повседневного спроса онлайн на многих рынках. Отчет дает понять производителям и
розничным торговцам, что нужно развивать стратегии онлайн-торговли FMCG, которые
помогут поддерживать и максимизировать рост возможностей в ближайшие годы.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua

Читайте также: Главные тренды e-commerce2020: экспансия, цифровые платежи и бизнесмодель Online to Offline >>>

Выйти за «кирпич»: как Fozzy, Auchan и другие
торгуют через интернет
21.09.2018

Перспективен ли украинский рынок для такого проекта? Насколько
популярны в Украине продуктовые онлайн-маркеты? Как «кирпичный» ритейл
осваивает онлайн-продажи? На эти и другие вопросы искал ответы Mind.
Рейтинг площадок. Mind промониторил работающие продуктовые офлайн-сети в
Украине. Пока ситуация не впечатляющая. Сейчас только шесть «кирпичных» ритейлеров
запустили свои интернет-магазины или работают в партнерстве с сервисом Zakaz.ua. (Эта
онлайн-платформа предоставляет сетям площадку для онлайн-торговли в обмен на 5-10%
комиссионных от продаж. Ее основал предприниматель Егор Анчишкин в 2010 г. Через
четыре года он привлек $2,5 млн от компании
Chernovetskiy Investment Group).
Популярность продуктовых онлайн-маркетов, по сравнению с лидерами е-commerce, также
пока хромает. По данным Similarweb, за август 2018 года самое большое число посещений
(552 390) получил metro.zakaz.ua. На втором месте – fozzyshop.com.ua (287 480). Замыкает
тройку лидеров созданный в июле этого года shop.auchan.ua (272 940). Для сравнения: за
тот же период сайт Rozetka посетили 57,5 млн раз, Аllo – 12,8 млн, Citrus – 11,9 млн.
Географический охват. Доставка еды из онлайн-маркетов сейчас доступна не для
всех населенных пунктов страны. Генеральный директор исследовательской компании GT
Partners Ukraine Игорь Гугля отмечает, что более 60% рынка сегодня сконцентрировано в
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Киеве – приоритетном городе для развития онлайн-торговли продуктами питания. Вместе
с тем, ритейлеры постепенно расширяют радиус покрытия. К примеру, в прошлом году
сеть Metro C&C запустила онлайн-доставку для жителей Винницы, Житомира и Запорожья.
Также сервис доступен в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе и Львове. Заместитель
коммерческого директора FOZZY C&C Игорь Стеценко рассказывает, что сейчас их
доставкой можно воспользоваться в трех городах – Киеве, Одессе и Днепре. «В наши планы
входит дальнейшее расширение бизнеса и организация онлайн-доставки в других городах
Украины. Прежде всего, мы ориентируемся на города, где есть гипермаркеты FOZZY C&C», –
отмечает он. По словам руководителя проекта интернет-магазина «Наш Край» Антона
Кондратенко, сегодня онлайн-маркет их сети работает в 18 городах Украины (Луцке,
Ковеле, Ровно, Дрогобыче, Черновцах, Хмельницком, Шепетовке и т.д.).
Какие категории товаров лидируют в онлайн-продажах? «Сейчас наиболее
перспективными с точки зрения объемов продаж выглядят алкогольные напитки,
продукты с длительным сроком хранения (кондитерские изделия, бакалея), а также
непродовольственная группа товаров, аналогичная ассортименту в традиционных
супермаркетах. О перспективности данных категорий свидетельствует то, что крупнейшие
игроки рынка электронной коммерции, к примеру, Rozetka уже предлагают в своем
ассортименте алкогольные напитки и продукты питания длительного срока хранения», –
отмечает Игорь Гугля. Антон Кондратенко рассказывает, что в их интернет-магазине чаще
всего заказывают овощи, фрукты, бакалею, мясо, молокопродукты и кондитерские
изделия. В зависимости от сезона набор товаров может меняться.
Какова доля онлайн-продаж в общем объеме? Этот вопрос Mind задал всем
торгующим онлайн-ритейлерам. Ответили немногие. По словам менеджера по e-commerce
Metro C&C Вячеслава Огнёва, на данный момент доля онлайн-продаж незначительна. «Но
она демонстрирует рост, что отражает изменения поведения клиентов в сторону онлайншоппинга в продуктовой категории», – говорит он. «В среднем сегодня этот показатель
составляет 2,5% (данные по регионам разнятся). За 2017 год доля онлайн-продаж возросла
на 25%, по сравнению с 2016-м», – отмечает руководитель проекта интернет-магазина
«Наш Край». Заместитель коммерческого директора FOZZY C&C рассказывает, что общий
рост онлайн-продаж показывает отличный результат. «В прошлом году он составил
практически 100%. В этом году мы увеличили долю на 50%, при этом рост по отдельным
площадкам дошел до 200%», – говорит Игорь Стеценко, не уточняя долю в обороте. По
словам Игоря Гугли, доля онлайн-продаж у крупных национальных ритейлеров находится
в пределах 2% (у большинства – менее 1%). «Доля продаж продовольственных товаров
через сеть в Украине никогда не приблизится к доле в таких сегментах, как бытовая
техника, электроника, одежда и т.п. Сегодня лишь 6% украинцев закупают продукты
питания онлайн. Причем такие покупки совершаются достаточно редко. Объем данного
сегмента очень невысок», – рассказывает спикер.
Какие факторы тормозят рост продаж продуктов питания через интернет?
СЕО WebPromo (компании, которая работает с ритейлерами в онлайне) Юрий
Копишинский выделяет немало барьеров: «не знаю, как выглядит продукт на самом деле»
(касается овощей – фруктов), «не уверен в сроках годности», «неудобно», «встречай еще
курьера – подвязывайся под время», доступность офлайн-магазинов и рынков у дома. «Вот
с этими барьерами и ведут борьбу торговые сети. Ведь мы не привыкли покупать продукты
питания в онлайне. Мы живем в одной из немногих стран Европы, где нет проблемы с
продуктовыми магазинами у дома. Плюс сами города не огромные, что упрощает поездку в
любой удобный магазин», – рассказывает Юрий Копишинский. По словам Вячеслава
Огнёва, сейчас у потребителей только формируется доверие и осознание того, что
доставленный товар будет качественным. «Но одной из ключевых преград является
сложная логистика, которая связана с необходимостью поддержания специального
температурного режима на всех этапах: от момента сборки до момента доставки заказа к
двери клиента», – рассказывает спикер. У Антона Кондратенко схожее мнение.
«Неготовность потребителей покупать продукты питания онлайн связана, в первую
очередь, с неуверенностью в качестве «виртуальных» товаров и невозможностью
самостоятельно выбрать продукты. Поэтому для продуктового ритейла очень важно
оставить позитивное впечатление от первой покупки и поощрять клиента, чтобы
интернет-пользователь стал постоянным клиентом. Также важную роль играют сроки
доставки заказа», – говорит он. «Есть определенные трудности в логистике замороженных
и хрупких товаров. Основная из них состоит в том, что эти категории продуктов важно
доставлять быстро. Но по причине ежедневных пробок в городе этот процесс
затягивается», – уточняет Игорь Стеценко. Игорь Гугля выделяет еще один барьер: «В
отличие от других секторов, покупка еды в интернет-магазине потребителю не обходится
дешевле, чем в «кирпичных» супермаркетах». Впрочем, некоторые сети учли эту
«недоработку» и предлагают скидки за «не хождение по магазинам».
Зачем сетям такая ниша? Ритейлеры все же пытаются завоевать и онлайнаудиторию. «Мы обязаны отвечать современным требованиям покупателей. Клиент будет
выбирать способ покупки продуктов питания, исходя из разных обстоятельств: экономия
времени, удобство доставки, выгодные цены и доставка заказа непосредственно к двери,
что делает сервис значительно привлекательнее для клиентов, особенно для семей с
меленькими детьми», – рассказывает Вячеслав Огнёв. Игорь Стеценко поясняет, что в
онлайне предложения сети становятся более доступными. «Так, мы можем переместить
полки с товарами в каждый дом и офис, где есть интернет. Онлайн-пользователей
значительно больше, чем гостей, которых могут обслужить кассы наших торговых
объектов», – считает заместитель коммерческого директора FOZZY C&C. «Развитие онлайнторговли – один из ключевых факторов успеха на сегодня. Уже не достаточно иметь сайт в
интернете или выкладывать акционные предложения. Необходимо давать покупателям
больше – возможность приобрести эти товары онлайн, при этом с оперативной и
качественной доставкой», – говорит Антон Кондратенко. Хотя некоторые крупные сети уже
успели свернуть проекты. К примеру, входящий в ТОП-10 крупнейших ритейлеров «Эко
маркет», с 2015 г. пытался торговать продуктами через Zakaz.ua. Недавно президент сети
«ЭКО» Виктор Повница сообщил, что проект был в большей степени маркетинговым – до
заработков в нем было очень далеко. Теперь компания продает онлайн только в Чернигове.
Каковы шансы на успех маркетплейса «Ашан»? На фоне этой красочной картины
они в ближайшей перспективе выглядят очень туманно. В самой компании пока не
комментируют детали. По мнению СЕО WebPromo, у бренда всегда больше шансов сделать
успешный проект, чем у любого стартапа. «Ашан» в Украине имеет достаточно большую
лояльную аудиторию, и это может положительно сказаться при старте проекта. Опять же,
онлайн-платформа – это коммуникация с новым поколением клиентов, которые все
больше покупают в сети. Важно не упустить этот момент и получить своего клиента», –
полагает Юрий Копишинский.
Чем ритейлеры могут заманивать покупателей в онлайн? «Один из самых
ценных факторов – время. Продукты мы покупаем постоянно. Если сложить все время,
потраченное на покупки в магазинах, то мы увидим, что этот процесс отнимает
существенную часть нашей жизни. Поэтому предлагаемый онлайн-сервис дает
возможность перераспределить время и посвятить его семье, а не тратить на поход в
магазин. Ценность времени можно назвать тем фактором, который будет постоянно
толкать вперед онлайн-продажи», – поясняет Игорь Стеценко. Юрий Копишинский также
считает, что сети сделают ставку на этот стимул. «Сейчас времени катастрофически не
хватает. Уверен, что оптимизация времени будет одним из факторов роста популярности
покупок в онлайне. Также поможет формирование привычки, что это удобно, быстро,
комфортно и обыденно», – считает спикер. По его словам, уже сейчас ритейлеры
предлагают различные стимулы для онлайн-покупателей: специальные предложения,
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скидки, бонусы. «Для сетей онлайн – это возможность достучаться до новых покупателей и
перейти в современный формат коммуникации с новым поколением целевой аудитории.
Данное направление будет развиваться. Но, наверное, более поступательно, чем
агрессивно», – полагает СЕО WebPromo. Заместитель коммерческого директора FOZZY C&C
приводит конкретные примеры. «Мы запустили ряд преимуществ, благодаря которым
покупателям интересно и выгодно совершать онлайн-покупки. Во-первых, понятное и
конкурентное предложение по стоимости доставки. Во-вторых, ежедневно предлагаем
более тысячи акционных товаров. В-третьих, ведем диалог с каждым гостем, чтобы товары
в его корзине полностью соответствовали его потребностям. В-четвертых, для жителей
Днепра более семи месяцев действует бесплатная доставка», – перечисляет он. Менеджер
по e-commerce Metro C&C сообщает, что компания предлагает разный ценник: клиент
платит меньше, покупая большое количество товара. «Также периодически мы проводим
дни бесплатной доставки, чтобы новые клиенты смогли протестировать наш сервис.
Предоставляем покупателям не просто доставку, а комплексную услугу заботы:
персональный сборщик отбирает самые свежие продукты и упаковывает их в термобоксы,
соблюдая товарное соседство. Заказ приезжает в нужный день и в один из семи временных
слотов, которые выберет клиент», – перечисляет Вячеслав Огнёв. Руководитель проекта
интернет-магазина «Наш Край» рассказывает, что они пытаются привлекать клиентов
несколькими «магнитами». «Оперативность доставки – экономия времени клиента,
отсутствие очередей и удобство осуществления покупок, не выходя из дома или офиса.
Клиенты все больше убеждаются в оперативности и надежности онлайн-покупок, что
однозначно способствует увеличению продаж. Кроме того, у нас действует акция на
бесплатную доставку от 250 грн», – перечисляет Антон Кондратенко.
Читать полностью >>>
© Евгения Подгайная
По материалам mind.ua

 HORECA
 ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ

Ресторанний ринок зростатиме, але ми більше
розраховуємо на щось “вибухове”
11.09.2018

В Україні працює близько 15 тис. закладів, а обсяг ринку оцінюється
у більш ніж 30 млрд грн. Наскільки він насичений? Якщо виходити з
кількості гравців та поточної купівельної спроможності, ринок виглядає
доволі висококонкурентним.
Але через низку трендів я радше назвав би його ненасиченим. По-перше, зараз
поширюється культура споживання поза домом. Темп життя високий і пришвидшується з
кожним днем, люди не хочуть витрачати час на приготування їжі. У багатьох містах,
наприклад у Лондоні, дуже популярні формати, коли можна щось “схопити” та просто на
ходу з’їсти, вибігши на 5 хвилин з офісу. І це соціальне явище створює величезний обсяг та
потенціал ринку. І зважаючи на потенційний попит, кількість подібних форматів в Україні
доволі невелика. Тому тут є потенціал для росту, і, я б сказав, дуже великий. Втім, питання
ще й у тому, що далі буде відбуватися на ринку та у економіці. Якщо добробут населення
зростатиме, економічні катаклізми, як мінімум, не будуть значними, створюватимуться
умови для притоку неспекулятивних інвестицій, то цей потенціал цілком можна
реалізувати. Якщо все буде плюс-мінус як зараз, то, чесно кажучи, я б не прогнозував нічого,
щоб можна було б назвати потенціалом. Ринок хоч нерівномірно, але насичений певними
операторами, вони так чи інакше задовольняють чийсь попит. І поки у людей не з’явиться
більше не девальвованих грошей, навряд чи можна очікувати вибухового зростання обсягів
пропозиції. Хоча не виключений і перерозподіл всередині ринку. Радше за все частка take
away та доставки має зростати за будь-яких умов, в той же час ми стаємо свідками
розчарування у життєздатності окремих ресторанних форматів,зокрема, у Києві, у тому
числі кризи довіри інвесторів до відомих ресторанних експертів-брендів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами business.ua
Группа компании "Лига" приобрела долю
в сети кофеен Aroma Kava
19.09.2018

Группа компании "Лига" стала собственником миноритарной доли в
сети кофеен Aroma Kava, говорится в интервью соосновательницы группы
Марины Бондаренко, опубликованном liga.net.
По словам Бондаренко, несмотря на то, что доля не мажоритарная, группа чувствует
эффект от нее. Это бизнес, генерирующий хороший денежный поток. Она добавила, что
также не исключает инвестирование в другие проекты из сферы HoReCa. “Новые проекты
будем развивать, возможно, в финансовой сфере, в сфере экологии. Не оставим без
внимания Legal Tech, машинное обучение, искусственный интеллект, контент-анализ”, –
уточнила она. Сеть AROMA KAVA - сеть кофеен, работающая в более чем 20-ти городах
Украины, в том числе Киев, Львов, Харьков, Одесса, Днепр, предоставляющая широкий
выбор кофейных напитков, десертов и сэндвичей по доступной цене. Она развивается как
самостоятельно, так и по франчайзингу.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
Правила жизни и бизнеса основателей
сети ресторанов Mafia
27.09.2018

Известные украинские рестораторы – супруги Тарас и Оксана
Середюк – рассказали о первом ресторане и ошибках на старте бизнеса,
работе в кризис и успехе сети Mafia, а также о важности персонала и
будущих трендах отрасли.
Журнал Новое время опубликовал очередной материал спецпроекта «Двенадцать
лучших рестораторов Украины». На этот раз его героями стали основатели сети Mafia,
ресторанов ВАО, NAM и других проектов Тарас и Оксана Середюк. В интервью изданию они
рассказали об ошибках, которые совершили на старте бизнеса, секретах успеха в
ресторанном бизнесе и многом другом. RAU публикует ключевые тезисы интервью.
Отметим, что Оксана Середюк будет одним из спикеров Retail&Development Business Summit
2018 - крупнейшего итогового события года рынка розничной торговли и коммерческой
недвижимости. В этом году главная тема мероприятия - «Женщины в ритейле». ...
Читать интервью 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
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 TURIZM & REST

 ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ.

Леонід Гілевич виступив з доповіддю на
International Compliance Forum III

Мінекономрозвитку жорсткіше перевірятиме
туроператорів

20.09.2018

19.09.2018

Уряд підтримав ініційовані Мінекономрозвитку рішення, спрямовані
на вдосконалення системи державного контролю над здійсненням
туроператорської діяльності в Україні.
Так, по-перше, Уряд включив Мінекономрозвитку до переліку контролюючих
органів, на яких не поширюється дія мораторію на перевірки бізнесу, в частині надання
Міністерству права проведення планових перевірок дотримання туристичним бізнесом
ліцензійних умов здійснення туроператорської діяльності до кінця 2018 р. По-друге, Уряд
ввів нові критерії оцінки ступеня ризиків від здійснення туроператорами діяльності, що
підлягає ліцензуванню. Від цієї оцінки залежатиме встановлення періодичності здійснення
Мінекономрозвитку перевірок самих туроператорів з урахуванням: виду туроператорської
діяльності (виїзний, в’їзний та внутрішній туризм), де виїзний туризм визначається із
найвищим ступенем ризику; обсягу наданих туристичних послуг туроператором (кількість
туристів, що скористалися туристичними послугами протягом року) - чим більша кількість
споживачів послуг, тим вищий ризик для них від провадження туроператорами своєї
діяльності; наявності протягом останніх 3 років порушень ліцензійних умов
туроператором; наявності судового рішення про задоволення цивільного позову споживача
туристичних послуг. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
МЕРТ заплатить 6 млн невідомій фірмі за розкрутку
туристичних принад України у світі
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 24 вересня
повідомило про намір укласти угоду з ТОВ «Графіум» на проведення на
міжнародному та внутрішньому ринках презентацій про туристичні
можливості України.
Загальна вартість угоди - 6,44 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на
систему ProZorro. Протягом 2018 року переможець тендера повинен продемонструвати
туристичний потенціал України в рамках міжнародних туристичних виставок і ярмарок. Це
- презентації у Японії, Франції, Білорусії, Сінгапурі, Канаді, Великобританії, Польщі, Іспанії.
Також сюди входить організація «днів України» у Швеції, Австрії, Литві, Латвії та Молдові. У
вартість послуг включили авіаперельоти економ класом, добові витрати та проживання у
готелях категорії не нижче 4*для учасників делегації у кількостіі до 5 осіб. Участь у тендері
брали 6 учасників. Під час аукціону ТОВ «Графіум» знизило стартову пропозицію з 14,07
млн грн – до 6,44 млн грн. За даними аналітичної системи YouControl, київське ТОВ
«Графіум» зі статутним фондом 1 тис. грн створено у липні 2013 року. Засновником
записана мешканка столиці Юлія Сівак. Основний вид діяльності підприємства виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій. Крім того, номер
телефону ТОВ «Графіум» 380680617405 співпадає з номерами ТОВ «Універсал-Монтажбуд»,
ТОВ «Індепендент Експо Україна», ТОВ «Агентство Арт-Бланш» і ТОВ «Альпака Експо».
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua




Антимонопольний комітет України дав дозвіл юридичній фірмі
«Астерс» та «ЕПАП Україна» на об'єднання діяльності та активів. Про це
повідомляє Інтерфакс, передає mind.ua
У результаті об'єднання група «Астерс» та окремі суб'єкти групи «ЕПАП Україна»
встановлять спільний контроль над адвокатським об'єднанням «Меджистерс» (Magisters).
Юридична фірма Magisters була заснована в Києві в 1997 році, як «Магістр & Партнери»,
потім змінила свою назву на Magisters і розширила свою діяльність на всю територію СНД.
Влітку 2011 фірма об'єдналася з адвокатським бюро «Єгоров Пугинський, Афанасьєв і
партнери» (ЕПАП). Об'єднана фірма з офісами в Києві та Вашингтоні стане найбільшою в
Україні – з 26 партнерами та понад 140 юристами. «Астерс» діє на українському ринку з
1995 року. Визнана «Юридичною фірмою року в Україні» (Whois Who Legal Awards 2018).
Фірма фігурує в міжнароднихта вітчизняних дослідженнях та рейтингах: The Legal 500,
Chambers Global, Chambers Europe, IFLR 1000, Who's Who Legal,"50 провідних юридичних
фірм України». «ЕПАП Україна» рекомендували «Палати та партнери», Legal 500, IFLR 1000,
GAR 100, GIR 100, Who's Who Legal. В 2018 році фірма стала переможцем премії The Lawyer
European Awards в категорії «Юридична фірма року в Росії, Україні та СНД». Нагадаємо:
«Астерс» та «ЕПАП Україна» заявили про намір об'єднатися в серпні. Планувалося, що
об'єднання відбудеться з 1 жовтня 2018 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ. ПОЛІГРАФІЯ & ДРУК

Міста-мільйонери: скільки найбільші міста
України заробляють на рекламі

СПОРТ & АЗАРТНІ ІГРИ
СПОРТ
ІНФРАСТРУКТУРА.

18.09.2018

Киев объявил конкурс для создания девяти
станций проката каяков
17.09.2018

Департамент
экономики
и
инвестиций
КГГА
объявил
инвестиционный конкурс на создание девяти станций проката каяков,
каноэ и другого снаряжения для водного спорта в Киеве ориентировочной
стоимостью 95,4 млн грн.
Согласно сообщению КГГА в газете "Крещатик" от 14 сентября, станции проката
будут расположены в Днепровском, Деснянском, Дарницком, Голосеевском и Оболонском
районах. Ориентировочная стоимость одной станции – 10,6 млн грн. Инвестор также
должен обустроить лавочки, урны для мусора и уличные фонари (по 15 шт.) возле каждой
станции стоимостью 231 тыс. грн. Конкурсные предложения принимаются до 14 октября.
Согласно условиям конкурса, станция проката будет состоять из двух одноэтажных
сооружений из облегченных конструкций без фундамента. На каждой станции будет пять
помещений для хранения каяков, биотуалет и камера хранения. Общая площадь станции –
183 кв. м. Договор заключается на 10 лет в течение месяца после определения победителя
конкурса. Срок строительства станций проката – не больше года с момента заключения
договора, объектов благоустройства (лавочки, урны и фонари) – девять месяцев. Инвестор
должен предоставлять ежеквартальный отчет о реализации проекта. После окончания
срока действия договора инвестор обязан за свой счет демонтировать станции проката в
течение 20 дней. Согласно условиям, взнос инвестора на развитие инфраструктуры
составляет 150 тыс. грн и рассчитывается с площади станций проката. Заказчик (КП
"Киевский центр развития городской среды") может увеличить взнос, если инвестору
необходимо увеличить площадь объектов. При необходимости инвестор обязан построить
новые инженерные сети и бесплатно передать городу. В то же время, инвестор имеет право
дополнительно обустроить на станциях точки продажи безалкогольных напитков, еды и
пр. Основной критерий определения победителя – лучшее предложение по размеру взноса
на инфраструктуру. Дополнительные критерии – лучшее предложение по благоустройству,
доля собственных средств инвестора в финансировании станций проката, надежность
инвестора и лучшие условия использования станций проката. По условиям конкурса,
инвестор компенсирует заказчику прединвестиционных работ (КП "Киевское
инвестиционное агентство") их стоимость в размере 390 тыс. грн. Штраф за
несвоевременное выполнение договора, нарушение государственных строительных норм
или утвержденных проектных решений составляет 10% окончательной стоимости станции
проката, невыполнение обязанностей по благоустройству – 100%, несвоевременный ответ
на запрос заказчика – 0,05% стоимости проекта. Регистрационный взнос для участия в
конкурсе составляет 2,5 тыс. грн, Участники обязаны предоставить банковскую гарантию.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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АМКУ схвалила створення найбільшої української
юридичної компанії
27.09.2018

24.09.2018



Леонід Гілевич, юрист юридичної фірми «Ілляшев та Партнери»
виступив з доповіддю «Як зобов'язати співробітників дотримуватися
правил комплаенс роботодавця» на III International Compliance Forum.
У своєму виступі Леонід Гілевич прокоментував найпоширеніші вимоги до
співробітників, межі контролю роботодавця у конкретних ситуаціях та перспективи
виконання встановлених вимог. Окремо він зупинився на нюансах застосування санкцій та
заохочувальних заходів, а також розповів про алгоритми притягнення співробітників до
відповідальності з урахуванням вимог трудового законодавства. «Питання комплаенсу в
українському трудовому праві відносяться до «сірої «зоні» – зазначив Леонід Гілевич. –
Український Кодекс законів про працю не містить визначення «комплаенс», проте де-факто
в ньому є норми, які регулюють належну поведінку співробітників, в тому числі у розрізі
комплаенс-політик». Леонід Гілевич зазначив, що правила комплаенсу можуть міститися у
найрізноманітніших документах, які мають обов'язкову силу для працівника: установчих
документах роботодавця, колективному договорі, трудовому договорі (контракті),
правилах внутрішнього трудового розпорядку, кодексі корпоративної етики та комплаенсполітиках, а також інших документах роботодавця.
Читати повністю >>>
За матеріалами attorneys.ua

Тема зовнішньої реклами в містах часто зосереджується навколо її
засилля та закликів звільнити центри міст від рекламних конструкцій. Про
це пише Артем Данильченко на BBC News Україна
Багато говорять про те, що зовнішня реклама псує зовнішній вигляд міст і необхідно
впроваджувати жорсткіші правила її розміщення. У деяких містах активісти говорять про
непрозорість схем продажу рекламних місць. BBC News Україна вирішили розібратись у
вартості причини розбрату - скільки ж грошей приносить міським бюджетам зовнішня
реклама.
Мільйони для бюджету. Рекордсменом за прибутками від реклами, очікувано, є
місто Київ. За укладання договорів на розміщення реклами та отримання плати по них в
Києві відповідає комунальне підприємство "Київреклама". Доходи столиці від реклами
більші за сукупні доходи інших чотирьох найбільших міст України. У січні-липні 2018 року
бюджет Києва отримав від реклами 93 млн грн. На другому місці за рівнем прибутків від
реклами місто Харків. Там за рекламу відповідає КП "Міський інформаційний центр". У
першому півріччі 2018 року місто отримало 18,2 млн грн. Таким чином, різниця між їхніми
прибутками більше ніж у п'ять разів. Головний експерт групи Муніципальний розвиток
громадської платформи "Реанімаційний Пакет Реформ" Олександр Пліва в коментарі BBC
News Україна пояснює таку перевагу Києва тим, що тут розташовані центральні офіси
найбільших компаній. Відповідно вони й виступають "найбільшими замовниками
реклами". За словами експерта, понад 50% рекламних конструкцій України також
сконцентровані саме в Києві, усі ці фактори сукупно й призводять до такої переваги над
іншими містами України. При цьому цікаво, що тарифи за використання рекламних
конструкцій у столиці не мінялись з 2013 року, попри зміну вартості землі, на якій вони
розташовані. Третя в рейтингу доходів від реклами - Одеса, яка у січні-липні 2018 року
отримала майже 16,6 млн грн. Місто Львів отримало за той самий період майже 15 млн грн.
"Особливий" Дніпро. На тлі інших міст-мільйонерів виділяється ситуація з рекламою
у Дніпрі. За розміщення реклами там відповідає комунальне підприємство "Земград", яке
почало працювати з червня 2017 року. З червня 2017 по серпень 2018 р. КП перерахувало в
бюджет міста 1,3 млн грн. Тобто прибутки Дніпра за більш ніж рік у 10 разів менші за
доходи Львова та у 70 разів менші за доходи Києва тільки за 6 місяців цього року.
Керівниця ГО "Асоціація розповсюджувачів реклами" Тетяна Суворова в коментарі BBC
News Україна пояснила, що в місті укладається мала кількість договорів на розміщення
реклами. За її словами, більшість коштів, які надходять від реклами, не перераховуються в
міський бюджет, а використовується на потреби самого комунального підприємства. У
відповіді міської влади Дніпра на запит BBC News Україна з приводу доходів від реклами,
говориться, що плата за використання рекламних конструкцій почала надходити до
міського бюджету саме з червня 2017 р. Тетяна Суворова відзначила, що до червня 2017 р.
КП "Земград" знаходився в стані створення, а попереднє підприємство, яке відповідало за
рекламу в місті, КП "Адміністративно-технічне управління" з січня 2016 року знаходилося в
стані ліквідації. При цьому передачі документів від одного підприємства до іншого не
відбулося і довгий час жодних нових договорів на рекламу в місті не укладали. Виплати
надходили тільки від укладених раніше договорів про рекламу. Пані Суворова не знає на
рахунок якого підприємства потрапляли ці кошти. BBC News Україна звернулася до міської
ради Дніпра та КП "Земград" із проханням назвати причини, чому доходи міста від реклами
складають таку незначну суму, проте вони відмовились це коментувати.
Читати повністю >>>
© Артем Данильченко
За матеріалами BBC News Україна

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

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

В Україні запрацювала передова система
в сфері зовнішньої реклами

ПРОФЕСІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
19.09.2018

Сервіс має назву ooh.expert і працює за принципом хаба між
замовником реклами та агентствами. Даний стартап, є революційним
проектом в сфері зовнішньої реклами та не має аналогів в Україні.
Нова онлайн-платформа створена з метою максимально спростити процес
планування та покупки зовнішньої реклами. Після реєстрації, Ви зможете працювати з
десятками рекламних агентств, які використовують найповнішу та найактуальнішу базу
носіїв зовнішньої реклами України - а це близько 100 тис. конструкцій з усіх областей. Ви
отримуєте пропозиції від агентств в єдиному форматі, можете легко провести повноцінний
тендер, швидко порівняти і вибрати найкращий варіант для своєї рекламної кампанії. І все
це абсолютно безкоштовно! Реєстрація особистого кабінету займає не більше хвилини. При
створенні заявки ви вказуєте всю важливу інформацію: регіон, сюжет, переважні типи
конструкцій, терміни тендера і проведення рекламної кампанії, додаткові послуги та
особливі побажання, орієнтовний бюджет. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами tsn.ua
В Киеве более 25 тысяч опор наружного освещения
очистили от незаконной рекламы
26.09.2018

За 8 мес. 2018 г. работники КП «Киевмиськсвитло» очистили 26,4
тысячи опор наружного освещения от несанкционированной рекламы. Об
этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.
«Огромное количество несанкционированной рекламы превращает город в базар - в
худшем смысле этого слова. Значительная часть таких «объявлений» располагалась на
столбах и опорах, а это не только незаконно, но и может быть опасно. Мы систематически
снимаем их, но в отдельных местах через несколько дней некоторые из них снова
возвращаются. Но в этом противостоянии уже определен победитель - опоры наружного
освещения будут без навязчивой и незаконной рекламы», - подчеркнул заместитель
председателя КГГА. Отмечается, что размещение рекламы на опорах наружного освещения
приводит к визуальному засорению улиц, площадей и парков, исторического и культурного
ансамбля столицы, а также требует дополнительных затрат на приведение опор в
надлежащий вид. Кроме того, это отвлекает работников от основных функций обеспечения внешнего освещения при дефиците работников, а именно электромонтеров», отметил директор КП «Киевмиськсвитло» Владимир Круценко. Добавим, что в июле 2018
года Верховная Рада внесла изменения в закон Украины «О рекламе» относительно
использования отдельных элементов благоустройства и контактной сети при
осуществлении рекламной деятельности. Согласно документу, размещение рекламы или
рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на
средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения запрещается.
Напомним, бороться с незаконными объявлениями в городе будут с помощью
«автодозвона». Как сообщалось ранее, в Киеве все опоры наружного освещения и
электросетей будут пронумерованы.
Читать полностью >>>
По материалам bigkiev.com.ua

ЗМІ & ВИДАВНИЧА СПРАВА
 ТВ КАНАЛИ

НСТУ заявляє, що не може оплатити
трансляцію UA:Перший

НАД ГРОМАДСЬКІСТЮ ЗГУЩАЮТЬСЯ
ХМАРИ
26.09.2018

Згідно інформації, яка надійшла до головного офісу Громадської
організації «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки», стало відомо про те,
що Приватне підприємство «ВІ АЙ ПІ ДЕПАРТАМЕНТ», яке виступає
оператором авторизованого Фондом державного майна України
електронного майданчика «ОЦІНКА.online», звернулося до Господарського суду міста
Києва із позовною заявою про захист своєї честі, гідності, ділової репутації та
відшкодування моральної шкоди.
Як вбачається із тексту позовної заяви від 11.09.2018 р. про захист ділової репутації
юридичної особи та стягнення моральної шкоди, у серпні 2018 р. підприємству «ВІ АЙ ПІ
ДЕПАРТАМЕНТ» (далі – Позивач) стало відомо про те, що ГО «Всеукраїнська Асоціація
Фахівців Оцінки» (далі – Відповідач) через мережу Інтернет на своєму сайті під заголовком
«Звернення до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана» розповсюдила інформацію,
яка на думку Позивача не відповідає дійсності, є недостовірною та такою, що принижує
ділову репутацію Позивача. В основу обґрунтування позову Позивачем покладено норми
постанови Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 за №1, відповідно до п.15 якої,
зокрема зазначено, що при розгляді справ про захист гідності та честі фізичної особи, а
також ділової репутації фізичної та юридичної особи, суди повинні мати на увазі, що
юридичним складом правопорушення, наявність якого може бути підставою для задоволення позову, є сукупність таких обставин: а) поширення інформації, тобто доведення її до
відома хоча б одній особі у будь-який спосіб; б) поширена інформація стосується певної
фізичної чи юридичної особи, тобто позивача; в) поширення недостовірної інформації,
тобто такої, яка не відповідає дійсності; г) поширення інформації, що порушує особисті
немайнові права, тобто або завдає шкоди відповідним особистим немайновим благам, або
перешкоджає особі повно і своєчасно здійснювати своє особисте немайнове право. Як
наслідок, згідно з положеннями ст. 277 Цивільного кодексу та ст. 10 Цивільного
процесуального кодексу обов'язок довести, що поширена інформація є достовірною,
покладається на Відповідача, проте Позивач має право подати докази недостовірності
поширеної інформації. Водночас, Позивач повинен довести не лише факт самого
поширення інформації Відповідачем, а також й те, що внаслідок цього було порушено його
особисті немайнові права. У підсумку, Позивач звертається до Суду із проханням визнати
поширену інформацію недостовірною та такою, що завдає шкоди діловій репутації
Позивача, зобов’язати Відповідача спростувати недостовірну інформацію шляхом
розміщення на тій самій сторінці резолютивної частини рішення Суду під заголовком
«Спростування» з посиланням на спростовану статтю, а також стягнути з Відповідача на
користь Позивача грошові кошти у якості відшкодування моральної шкоди. На даний
момент Судом запропоновано Сторонам вжити можливих заходів до врегулювання спору
мирним шляхом, визначити строк для подання відзиву на позов – протягом 15 днів з дня
вручення відповідної ухвали, для подання відповіді на відзив та заперечень (якщо такі буде
подано) – протягом 5 днів з дня отримання відзиву та/або відповіді.
Читати повністю >>>
Читайте також: Звернення до Прем’єр-міністра
України Володимира Гройсмана >>>
За матеріалами ГО «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки»

АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ
25.09.2018

НСТУ заявляє, що не має жодної фінансової можливості виконати свої
зобов’язання та оплатити Концерну РРТ послуги трансляції. Про це йдеться
у заяві НСТУ щодо відключення телеканалу “UA:Перший”.
“Національна суспільна телерадіокомпанія України розуміє цей вимушений крок з
боку Концерну РРТ і, на жаль, не має жодної фінансової можливості виконати свої
зобов’язання та оплатити послуги трансляції”, заявили в НСТУ. Зазначається, що Концерн
РРТ, який надає послуги трансляції телевізійного сигналу Національній суспільній
телерадіокомпанії України, повідомив про припинення аналогової трансляції телепрограм
каналу “UA: Перший” з 06:27 ранку 25 вересня 2018 року. У цьому ж листі Концерн РРТ
повідомив, що заборгованість НСТУ за отримані послуги з трансляції телепрограм
становить майже 69,4 млн грн. У зв'язку з цим в НСТУ заявили, що з квітня 2018 року
грошей на оплату аналогової трансляції в бюджеті, виділеному Верховною Радою для
Суспільного, не передбачено зовсім, що і призвело до появи заборгованості перед
державним Концерном РРТ. Водночас, як йдеться в заяві, попри відсутність коштів у ПАТ
"НСТУ", Концерн РРТ продовжував аналогову трансляцію телеканалу “UA:Перший”.
Оскільки заборгованість НСТУ зростала, Концерн РРТ був змушений призупинити
аналогову трансляцію UA:Перший у часові проміжки з 6:00 ранку до 18:00 вечора у кількох
містах (Білопілля, Вінниця, Дніпро, Ізюм, Київ, Ковель, Одеса, Тернопіль та Чернігів) з 18
червня 2018 року, оскільки передавачі у цих містах дуже енерговитратні, а несплата НСТУ
за послуги Концерну РРТ своєю чергою призводить до появи боргів Концерну перед
енергопостачальними організаціями”, - зазначили в телерадіокомпанії, підкресливши, що
навіть попри цей крок борг Концерну РРТ перед енергопостачальними організаціями
продовжує зростати, що може призвести до відключення об’єктів Концерну РРТ від мереж
електроживлення. У випадку такого відключення припиниться трансляція не тільки
телерадіопрограм НСТУ, а й великої кількості інших загальнонаціональних телевізійних і
радіоканалів, зокрема й цифрове телебачення, наголосили у Суспільному і пояснили, що з
огляду на таку загрозу та зростання заборгованості Концерн РРТ і змушений був
припинити трансляцію телеканалу “UA:Перший” з 25 вересня 2018 року. При цьому в НСТУ
заявили, що неодноразово зверталися до уряду з приводу критичної ситуації через
незаконне недофінансування Суспільного та попереджали, що це може призвести до
відключення аналогового мовлення. Як нагадали в телерадіокомпанії, згідно з розподілом
видатків державного бюджету на 2018 рік, фінансова підтримка НСТУ становить лише 776
563,1 грн, що вдвічі менше від суми, гарантованої законом "Про суспільне телебачення і
радіомовлення України". “Урізане вдвічі фінансування не передбачає необхідних коштів на
оплату трансляцій. Для оплати всіх трансляцій НСТУ необхідно 330 млн грн на рік, проте
виділено і передбачено в плані бюджетних асигнувань лише 54,7 млн грн”, заявили у
Суспільному і додали, що “наразі правління ПАТ "НСТУ" змушене констатувати небажання
влади профінансувати суспільне мовлення, що спричинило призупинення аналогової
трансляції телеканалу UA:Перший”. Як повідомлялося, голова правління Національної
суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія заявив, що концерн РРТ вранці 25 вересня
відключив мовлення телеканалу «UA:Перший» за борги.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Индекс потребительского доверия в Украине оживился
во втором квартале 2018 года
13.09.2018

Настроения потребителей в Украине улучшились после падения в
начале года, следует из исследования глобального потребительского
доверия The Conference Board®, подготовленного в сотрудничестве с Nielsen.
«Доверие украинского потребителя неуклонно растет с 2015, когда индекс показал
рекордно низкий 41 пункт, и вырос до 62 во втором квартале 2018 г. Такая растущая
тенденция обнадеживает, при этом потребители явно остаются очень осторожными в
связи с нестабильной экономической ситуацией в стране», – прокомментировал Вайос
Диморагас, Генеральный директор Nielsen, Украина и Беларусь. 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. Улучшение индекса обусловлено тем, что по двум показателям, а
именно оценке перспектив на рынке труда и своего финансового благополучия,
зафиксирован рост. Индикатор готовности тратить относительно стабилен уже четвертый
квартал подряд. Абсолютное большинство украинцев продолжает считать, что страна
находится в состоянии кризиса, при этом число таковых снизилось – 92% во ІІ квартале
2018 г. по сравнению с 95% в I квартале 2018 г. Количество тех потребителей, которые
считают, что страна не выйдет из кризиса в ближайшие 12 месяцев, стабильно. …
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
Какой бизнес самый в Украине
прибыльный?
24.09.2018

Финансовый результат крупных и средних предприятий за январьиюнь 2018 года составил 189,780 млрд гривен. Об этом сообщает
Государственная служба статистики Украины.
По данным ведомства, прибыльными стали 71,7% предприятий. Их финансовый
результат составил около 290 млрд гривен. 28,3% предприятия получили убыток почти
100 млрд гривен. За полгода средний уровень рентабельности составил 9,1%. По данным
госстата, самый высокий уровень рентабельности обеспечивают операции с недвижимым
имуществом — 38,2%. Уровень рентабельности в некоторых секторах экономики
составляет: оптовая и розничная торговля — 26,6%; информация и телекоммуникации —
19,4%; сельское хозяйство — 6%; строительство — 2,5%; транспорт, почтовая и курьерская
деятельность — -3,4%; искусство, спорт, развлечения и отдых — -29,5. Напомним, в 2017
году финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий
составил 153,2 млрд грн прибыли (в 2016 г. — 94 млрд грн).
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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У украинских олигархов руки
растут из…
20.09.2018

ICU назвала самые привлекательные
отрасли для инвестиций
20.09.2018

Управляющий партнер группы ICU Макар Пасенюк отмечает,
что самыми привлекательными для инвестиций являются
агропромышленный комплекс, энергетика и инфраструктура. Об
этом он сообщил в ходе дискуссии на Украинском финансовом
М. ПАСЕНЮК
форуме (UkrFinForum2018), организованном группой ICU.
"Прямые инвестиции остаются главным реальным драйвером роста ВВП в Украине
на фоне сегодняшних экономических реалий, внешней конъюнктуры и обязательств,
которые Украина приняла на себя перед международными кредиторами", — сказал он. По
мнению Пасенюка, для качественного рывка в росте экономики нужен прорыв в размере и
сроках притока инвестиций. Они помогут относительно быстро запустить промышленное
производство, увеличить потребление и нарастить базу собственного капитала, на
который можно будет привлекать долговое финансирование как внутри страны, так и
извне, увеличивая темпы роста. Самым большим качественным потенциалом по
привлечению инвестиций и влиянию на экономическую стабильность, по словам эксперта,
обладает аграрный комплекс, на который уже приходится около 15% ВВП. Основной
вопрос, подчеркивает управляющий партнер группы ICU, это отмена моратория на продажу
земли сельхозназначения. "В Украине объем сельскохозяйственного земельного банка
составляет около 25 млн га, около 10 млн га из которых находится в госсобственности.
Средняя ставка коммерческой аренды составляет около 140-150 долларов/га в год, а
значит, стоимость с/х земли в Украине находится в диапазоне 1500-2000 долларов/га.
Таким образом, стоимость всей государственной земли составляет 15-20 млрд долларов,
что сопоставимо с существующей программой МВФ Extended Fund Facility в сумме 17,5 млрд
долларов и более чем вдвое превышает нетто-резервы НБУ, составляющие 6.8 млрд
долларов", - подсчитал Пасенюк. На второе место он поставил энергетический сектор, доля
которого составляет около 8% ВВП Украины, но при этом сектор является стратегически
важным для суверенитета страны и оказывает существенное влияние на торговый
дефицит. Третий по масштабам и значимости сектор - транспорт и инфраструктура, на
который приходится около 6% ВВП. "Учитывая географическое расположение, этот сектор
является безусловно перспективным направлением инвестирования. Он выиграет от
принятия и запуска частно-государственных партнерств и реформы Укрзализныци", убежден Пасенюк. По его мнению, унаследованная от СССР изношенная и неэффективная
инфраструктура негативно влияет на конкурентные позиции украинского бизнеса, а ее
обновление требует значительных инвестиций. Например, модернизация железных дорог
может потребовать 2 млрд долларов, а ремонт автомобильных дорог - свыше 4 млрд
долларов. Чтобы инвесторы готовы были вкладывать средства в украинскую
инфраструктуру, нужны прозрачные рыночные механизмы и равные правила игры,
убежден Макар Пасенюк.
Читать полностью >>>
Читайте также: Гонтарева запускает
стартап в сфере образования >>>
По материалам stockworld.com.ua
ІНТЕРВ’Ю

Владимир Цой, MTI: 50-60% экономики
находится в тени
25.09.2018

Президент одного из лидирующих игроков украинского
рынка ритейла об изменениях в инвестиционном климате и
экономике, проблемах на таможне и перспективах бизнеса в
Украине.

В. ЦОЙ

MTI – многопрофильный холдинг, но потребителям известен в первую очередь по
сетям магазинов Intertop, Ecco, Skechers и Pandora. При этом холдинг остается одним из
крупнейших импортеров страны, и может много рассказать, как и что происходит на
украинских таможнях. В интервью порталу Новое Время президент MTI Владимир Цой
рассказал почему недостаток развития производства компенсируется за счет импорта, о
реформах в экономике, и о выгоде от налога на выведенный капитал. RAU публикует
сокращенную версию материала. ...
– Как изменился с 2013 года бизнес-климат и инвестиционный климат в Украине?
Стало работать проще или сложнее?
– С какой-то стороны стало работать легче. Люди, которые пришли в политику,
изначально провозгласили более открытую позицию к развитию бизнеса в стране. Это
касается и налоговых проверок, и реформ в экономике, и регуляторной политики. Таким
образом, где-то влияние государства на бизнес стало меньше и от этого стало легче
работать. С другой стороны, после событий 2014 года, мы потеряли часть территории,
произошла глубокая девальвация национальной валюты, уровень ВВП упал более чем в два
раза. Конечно, в такой ситуации, приходилось предпринимать много усилий, чтобы
удержать бизнес на плаву или хотя бы в том состоянии, в котором он бы мог еще
развиваться далее.
– А как вы вообще оцениваете ход реформ в экономике?
– Много реформ, которые были провозглашены, к сожалению, реализованы только
частично. Власть не проявила достаточно настойчивости для того, чтобы эти реформы
смогли воплотиться в жизнь. Одной из самых больших реформ, касающихся бизнеса, была
реформа налоговой системы. К сожалению, дело закончилось только снижением
подоходного налога и ЕСВ. Наша налоговая система является архаичной и не учитывает ту
стадию развития экономики, на которой Украина находится сейчас. Та же ставка НДС,
которая составляет 20%, по своему первоначальному замыслу, призвана регулировать
уровень потребления и производства. Но у нас настолько низкий этот уровень, что нужно
не сдерживать, а стимулировать и производство, и потребление. Я уже не говорю о
коррупционной составляющей этого налога. Очень много дебатов ведется по поводу налога
на прибыль. На мой взгляд, переход к налогу на выведенный капитал даст хороший стимул
для развития предпринимательства в стране. Ведь известно, что Украина имеет высокий
уровень теневой экономики. Официальная статистика называет цифры 30-40%. Я склонен
больше верить неофициальной, думаю, что 50-60% находится в тени.
– То есть мы можем валовой внутренний продукт умножить на 50%?
– Да. Если смотреть на количество дорогих машин в стране, уровень потребления и
соизмерять уровень ВВП на душу населения с тем же Казахстаном, где этот показатель в
два раза выше, то есть ощущение, что что-то не сходится в математике. Но если страна
хочет развиваться, она должна создавать условия для того, чтобы экономика выходила из
тени, должна стимулировать предпринимателей работать в легальном поле. Чтобы не
было необходимости прятать свои доходы и активы.
Читать интервью полностью >>>
По материалам rau.ua
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Отечественный крупный бизнес довольно неэффективен. Этот вывод
напрашивается после изучения отчета “Как увеличить экспорт и помочь
экономическому росту частного сектора в Украине?”, подготовленного Киевской
школой экономики (КШЭ) для Европейского банка реконструкции и развития.
Документ посвящен препятствиям для роста в ключевых секторах украинской
экономики, ориентированных на экспорт: промышленности, агропрома и IT-сектора. Из
этой троицы именно индустрия сконцентрирована в руках украинского крупного капитала
и неудивительно, что на отрезке 2013-2016 годов она продемонстрировала негативную
динамику — падение производства в среднем на 7,1% в год. Традиционно в проблемах
нашей промышленности в этот период принято винить российскую аннексию Крыма и
войну на Донбассе. Однако, судя по исследованию КШЭ, это лишь часть картины.
Управляемый хаос. Если сравнивать со статистикой Евросоюза, в Украине очевидно
доминирование крупных фирм во всех трех исследуемых секторах. Это связано с тем, что
такие структуры эффективнее выживают в нашей неблагоприятной бизнес-среде (в
частности, защищают свои права собственности и получают доступ к ресурсам). В ходе
интервью, которые были проведены специалистами КШЭ, крупные фирмы-экспортеры
вообще не упоминали некоторые препятствия, которые обычно рассматриваются как
элементы неблагоприятной деловой среды, включая макроэкономическую ситуацию,
политические риски, дорогостоящий доступ к ограниченным ресурсам (земля, энергетическая инфраструктура). Это, скорее всего, означает, что они прекрасно приспособились к
условиям этой бизнес-среды и, возможно, даже заинтересованы в поддержании хаоса в масштабах всей страны с целью сдерживания роста потенциальных конкурентов. Например,
свои потенциальные проблемы с правами собственности на предприятия они “захеджировали” путем вертикальной интеграции. Сложно убрать Ахметова с конкретного меткомбината, поскольку он контролирует не только поставку кокса и ЖРС, но и сбыт его продукции.
Трампизация. Если внутри Украины у наших олигархов все “чики-пики”, то за ее
пределами они подвергаются тотальной обструкции. Это очевидно на примере нашей
металлургии. По данным КШЭ, против украинских метпредприятий на внешних рынках
действует множество косвенных торговых барьеров, которые давно устарели, но не
отменяются из-за лоббирования внутри стран-импортеров. В этом году к ним добавились
введенные Дональдом Трампом пошлины на сталь. В результате, Украина вместе с Индией
делит 3-4 место в мире по количеству введенных против нее торговых ограничений - 239
пропуская вперед лишь Китай (691) и Южную Корею (275). Здесь стоит отметить, что
объемы выплавки стали нашей страной несопоставимы с аналогичным показателем в
каждой из этих азиатских стран. Например, у Южной Кореи они более чем втрое выше.
Монополизация рынков. Учитывая столь скромные успехи лоббистов украинских
олигархов на внешних рынках, неудивительно, что исследование КШЭ продемонстрировало четкую взаимосвязь: чем более монополизирован сектор, в котором работает
конкретное украинское предприятие, тем ниже здесь темпы роста в сравнении с
отраслями, где уровень бизнес-концентрации ниже. Поскольку при отсутствии свободного
доступа к рынкам других стран внутренний, украинский зачастую не способен стать
(особенно для крупных производителей) хоть какой-то отдушиной просто по причине
своих небольших размеров. Приятные иключения, которые пока демонстрируют
положительную динамику, - продуктовый ритейл и недвижимость.
Выдаивание подрядчиков. Стартовавший в 2014 г. “банкоцид” вкупе с валом
официальных/технических дефолтов украинских крупных заемщиков привел к тому, что
все три сектора, являющихся объектом исследования КШЭ, научились жить без помощи
кредитно-финансовых институтов. При том, что на предприятия этих трех отраслей в
сравнении со всей украинской экономикой приходится более высокий уровень долга, доля
используемых банковских кредитов у них при этом значительно ниже чем “в среднем по
палате”. Очевидно, что в показателях долга сидят суммы тех самых дефолтов, а
потребность в адекватном объеме рабочего капитала у предприятий тем не менее остается.
При этом оставшиеся в живых банки в долг уже не дают. Что остается в этой ситуации:
максимально отсрочить оплату поставщикам и/или заставить покупателей как можно
раньше рассчитываться за поставленный им товар (в идеале - давать предоплату). На
практике все усилия по увеличению рабочего капитала оборачиваются выкручиванием рук
внешним (не входящим в один и тот же олигархический холдинг) подрядчикам в виде
стандартной отсрочки платежей за уже поставленную продукцию/услуги, как правило, на
полгода-год (так делают в “Метинвесте”). В данном случае мы имеем дело с еще одной
гримасой присущего нашей экономики монополизма - монопсонией (наличие только
одного покупателя и нескольких продавцов). Так, 77% продуктов предприятий индустрии
и агропрома являются промежуточными полуфабрикатами для других секторов и лишь
23% приобретаются конечными потребителями. Проблема монопсонии особенно серьезно
стоит в украинской энергетике, коммунальных услугах, железнодорожной и водной
инфраструктуре.
Токсичные инвестиции. Ключевой проблемой отечественной экономики на
сегодняшний день является отсутствие достаточного объема инвестиций. В теории — без
них невозможно существенное повышение производительности труда и, как следствие,
увеличение заработной платы. Однако, в наших условиях по мере того, как приходит в
негодность советская инфраструктура (в той же промышленности размер основных
средств неуклонно снижается уже который год подряд) речь скоро может пойти уже не о
росте уровня производительности и зарплат, а хотя бы об их удержании на прежнем
уровне. А значит, проблема трудовой эмиграции украинцев в перспективе будет только
обостряться. Как показывает исследование КШЭ, украинская экономика научилась жить в
условиях инвестиционного голода: с одной стороны, менее капиталоемкие секторы
вытесняют более капиталоемкие, с другой - одним из ключевых драйверов роста
производительности является микробизнес (фирмы с персоналом до 10 человек, у которых
по определению не может быть больших основных средств). При подобном положении
единственная возможность украинского бизнеса встроиться в международное разделение
труда - стать аутсорсером (то на чем фактически сегодня специализируется львиная доля
украинской IT-индустрии). В каком-то смысле это еще одна форма трудовой эмиграции.
Ужас ситуации в том, что даже часть тех мизерных прямых иностранных инвестиций,
которые достаются Украине (одна из руководителей КШЕ сравнила их годовой объем со
стоимостью строительства полутора торговых моллов), приводят не к росту
производительности, а наоборот - к снижению. Как показывает исследование, положительный эффект имеют инвестиции из Евросоюза (поскольку они зачастую связаны не просто с
передачей денег, но и технологий) и нейтральный - инвестиции из стран Таможенного
союза (что логично, поскольку сегодня львиная их доля - это различные формы
докапитализации местных “дочек” российских госбанков). А вот прямые инвестиции из
офшорных зон хоть и создают новые рабочие места, но негативно влияют на
производительность труда. Учитывая, что традиционно подобные вложения являются
ничем иным как репатриацией украинским бизнесом части выведенных из страны денег,
поневоле задумываешься об эффективности функционирования отечественных
олигархических структур. Даже возвращаемую домой (возможно, даже с благими
намерениями) валюту эти убогие умудряются превращать в дерьмо.
Читать полностью >>>
© Олег КАЛИТА
По материалам ukrrudprom.ua

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

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

