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Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал
науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество …
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Глобальный кризис уже не за горами:
Украине будет несладко
12.10.2018

Фондовый рынок Соединенных Штатов Америки (США) обвалился
на торгах 10 октября, на следующий день "эстафету" приняли азиатские
площадки. Об этом пишет портал economy.apostrophe.ua
Пока говорить о глобальном кризисе наподобие того, что был в 2008 г., рано, но это
уже определенный сигнал о приближении серьезных потрясений, предупреждают эксперты.
"Апостроф" выяснил, к чему нужно готовиться Украине.
Американские фондовые индексы обвалились на торгах в среду, 10 октября. Резкое
снижение котировок произошло на фоне роста доходности казначейских бумаг США
(Treasuries). Так, индекс Dow Jones Industrial Average упал почти на 832 пункта (3,15%),
Standard & Poor's 500 – почти на 95 пунктов (3,3%), Nasdaq Composite – на 316 (4%). При
этом для Nasdaq падение стало самым заметным за последние семь лет. Более всего
снизились котировки компаний высокотехнологического сектора – Amazon подешевел на
6,2%, Netflix – на 8,4%, Facebook – на 4,1%, Alphabet – на 4,6%, Microsoft – на 5,4%. Вслед за
Америкой начало лихорадить азиатские рынки. В четверг, 11 октября, шанхайский индекс
CSI 300 упал более чем на 4%, гонконгский Hang Seng – более чем на 3%, корейский Kospi –
более чем на 3,5%, японские Topix и Nikkei 225 – на 3,5% и 4% соответственно. В ходе
массовой распродажи на биржах китайский телекоммуникационный гигант Tencent
потерял почти 7%, акции японского IT-гиганта SoftBank обвалились на 6%. Президент США
Дональд Трамп в свойственной ему эпатажной манере обвинил в происходящем
Федеральную резервную систему (ФРС), которая в конце сентября в очередной, третий за
год, раз повысила учетную ставку – до 2-2,25%. "ФРС сошла с ума", - заявил американский
президент. Рост ключевой ставки способствует уменьшению фиксированного дохода по
облигациям, поэтому справедливо говорить о том, что этот фактор действительно сказался
на росте доходности американских ценных бумаг, которые перешагнули опасный (для
США) рубеж в 3%: на торгах 10 октября она установилась на уровне 3,22% (для сравнения,
доходность размещенных в августе украинских ценных бумаг составила более 9%). Однако
рынок скорее отреагировал не на сам рост ставки, а на заявления Трампа. К тому же,
аналитики считают, что падение фондовых индексов связано в первую очередь с торговой
политикой американского президента по отношению к Китаю, что, кстати, сам Трамп
категорически отрицает – именно отвечая на вопрос об отношениях с КНР, он сделал
приведенный выше выпад против ФРС.
Еще не кризис. Но можно ли сейчас говорить о том, что глобальный финансовый
кризис, о котором так много говорилось в последнее время, начался? Пока, вероятно, еще
нет. "Думаю, что это обычная коррекция рынков. Посмотрите на динамику S&P500 за год и
за 5 лет – у них был слишком длительный рост, в том числе вызванный налоговыми
реформами Трампа. Корпорации стали больше экономить на налогах и больше платить
дивидендов акционерам, это разогревало рынок, а сейчас произошло небольшое
охлаждение", - сказал в комментарии "Апострофу" член исполкома Украинского общества
финансовых аналитиков Виталий Шапран. По его словам, нынешний обвал на финансовых
рынках вряд ли является "предвестником глобальной катастрофы". С такой позицией
согласен аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко. "За прошлую
сессию американские фондовые площадки просели в среднем на 4%. Их распродажи
начались на фоне публикации сильных данных и более жесткой риторики ФРС, что вызвало
ожидание повышения процентных ставок и рост доходности по американским облигациям.
В случае этого роста бонды начинают приносить большую доходность, что и приводит к
перетеканию капитала в них", - сказал он изданию. Еще одним фактором, который мог
повлиять на распродажу ценных бумаг, Пархоменко назвал ухудшение прогноза МВФ роста
мировой экономики в 2018-2019 годах до 3,7% с ожидавшихся ранее 3,9%. "В целом данное
падение можно сравнить с падением в начале текущего года, а движение в общем стоит
воспринимать как небольшую коррекцию", - резюмировал эксперт.
Сигналы и предпосылки. Но относиться к произошедшему легкомысленно все же не
стоит. Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко в
разговоре с "Апострофом" заявил, что сегодня есть много сигналов, которые могут
свидетельствовать о том, что мировая экономика приближается к кризису. При этом он
сомневается, что "спусковым крючком будет внутренняя ситуация в США". "Триггером
может стать ситуация на глобальных рынках и взаимоотношения США с этими
глобальными рынками. То, что сейчас происходит на американском фондовом рынке,
скорее, является отражением этой ситуации", - сказал он. С этим согласен финансовый
эксперт Алексей Кущ. По его словам, сейчас мы можем видеть "общие контуры
приближающегося кризиса и те предпосылки, которые могут его создать". "Самый важный
фактор – резкое изменение монетарной политики США, переход от политики
количественного расширения, когда Америка заливала систему дешевыми, практически
бесплатными ресурсами под низкие процентные ставки. Сейчас же диаметрально
противоположная монетарная модель – это политика количественного сжатия, когда ФРС
будет изымать ликвидность из финансовой системы, будет повышать процентные ставки",
- рассказал он "Апострофу". По словам Куща, политика "дорого доллара" резко ударит по
развивающимся экономикам, а главный удар может быть по Китаю. К этому добавляются
такие факторы, как политика торгового протекционизма, торговые войны с тем же Китаем.
Все это в совокупности формирует кризисные ожидания. По словам специалиста, пока
непонятно, каким будет масштаб надвигающегося кризиса – какие страны он затронет и в
какой степени, захватит ли он только развивающиеся экономики или также отразится и на
развитых странах, в том числе США.
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Хуже, чем в прошлый раз. Украина относится к разряду развивающихся экономик,
а потому важно понять, как процессы на мировых рынках могут повлиять на нашу страну.
Пока, как отмечает Максим Пархоменко, опасаться нечего. Но если разразится настоящий
кризис, Украине придется очень несладко. По словам Виталия Шапрана, влияние будет
примерно таким же, как при экономических кризисах 1998 и 2008 годов. "С тех пор мы не
стали сильнее", - отметил он. Стоит напомнить, что в 2009 году, то есть когда последствия
мирового кризиса предыдущего года были особенно ощутимы, ВВП Украины обрушился
почти на 15%. Несмотря на то, что в 1999 году украинская экономика даже немного
выросла (на фоне предыдущего снижения на протяжении почти 10 лет) в обоих случаях
гривна девальвировала вдвое. Впрочем, Алексей Кущ убежден, что сейчас Украина готова к
кризису еще хуже, чем в 2008 году. "Тогда у нас еще была какая-то прослойка жировых
запасов, а сейчас экономический организм Украины практически истощен", - сказал он. По
мнению специалиста, Украине ближайший кризис принесет очень серьезные последствия,
поскольку за последние четыре года произошла существенная деиндустриализация
отечественной экономики. "Мы от товаров с высоким уровнем добавочной стоимости
перешли практически исключительно к экспорту сырья, резко вырос удельный вес
продукции сельского хозяйства, причем не готовых продуктов, а сырьевых – зерно,
кукуруза, подсолнечник. Металлургия – это тоже экспорт полуфабрикатов. А любой кризис
– это падение цен на сырье", - сказал он. При этом Кущ подчеркнул, что грядущий кризис
может иметь определенные особенности, когда цены на некоторые сырьевые товары,
например, на металлы, упадут, а на импортируемые Украиной энергоносители, в частности
на нефть, останутся на относительно высоком уровне из-за геополитических факторов (в
первую очередь из-за санкции США против Ирана). "Эти сырьевые ножницы будет обрезать
наш валовый продукт", - заявил эксперт. Олег Устенко также предвидит "колоссальный
удар" по отечественной экономике в результате развития мирового кризиса. Он напомнил,
что более трети ВВП Украины зависит от экспорта металлов, химической и аграрной
продукции. "Если цены на эту продукцию падают на 10%, страна теряет более 3% роста
ВВП. Учитывая, что по прогнозам правительства рост в следующем году должен составить
3%, то мы (вследствие кризиса) выйдем на нулевой рост. А если цены упадут более чем на
10%, то мы уйдем в минус", - заявил он. По словам Алексея Куща, любой кризис – это еще и
отток инвестиций и девальвация национальных валют. "Гривна также будет подвержена
этому девальвационному давлению, которое будет усиливаться напряженным графиком
выплат внешних долгов в следующем году", - предупредил он.
Раньше надо было думать. Как гласит народная мудрость, предупрежден – значит
вооружен. Но значит ли это, что Украина готова отразить кризис? Увы, Украина к кризису
не готова, уверен Олег Устенко. Отвечая на вопрос издания, что нужно делать властям,
чтобы хотя бы минимизировать потери, эксперт сказал: "Нужно менять модель
экономики". Но это невозможно сделать за несколько недель или за месяц. "Ко всему этому
нужно было готовиться заранее", - заявил Олег Устенко. Если в 2014-2015 годах было не до
того, то уже начиная с 2016 года (когда в стране возобновился экономический рост), можно
было проводить активные структурные реформы по созданию эндогенной (не зависящей
от внешней среды) модели экономического роста, считает Алексей Кущ. "В Украине сейчас
ярко выраженная экзогенная модель, основанная на использовании внешних факторов, и
это – очень неустойчивая модель, так как любой кризис на внешних рынках будет
ретранслироваться во внутреннее состояние нашей экономики, - рассказал эксперт. – За
оставшееся время практически ничего сделать нельзя, но определенные шаги по
герметизации национальной экономики предпринять можно, однако я не вижу сейчас
людей в правительстве, которые интеллектуально могли бы реализовать такие
масштабные идеи".
Читать полностью >>>

Читайте также: Украина в критической
ситуации, есть только два варианта >>>

© Виктор Авдеенко

По материалам economy.apostrophe.ua
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04.10.2018

Президент Петро Порошенко в інтерв’ю італійській газеті La
Repubblica підкреслив, що Україна захищає не лише свою
незалежність і територіальну цілісність, а й цінності демократії та
свободи в усій Європі.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ
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Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
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Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
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Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
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На Донбасі ми захищаємо не лише наш суверенітет, ми
стоїмо на захисті демократії в Європі

НА ПОЧАТОК

:: ВЛАДА

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

 КЕРІВНИЦТВО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ (СПІКЕР)

Контрольна функція Верховної Ради України повинна
реалізовуватися належним чином
03.10.2018

У системі справедливого розподілу ресурсів в державі та
контролю за діяльністю органів виконавчої влади щодо їх належного
використання одне із ключових місць належить Парламенту. На
цьому наголосив у середу Голова Верховної Ради України А.Парубій
на відкритті круглого столу «Парламентський контроль у сфері
А.ПАРУБІЙ
публічних фінансів».
«Вважаю проведення таких круглих столів і нарад на базі Комітетів Верховної Ради
із залученням представників виконавчої влади дуже правильним і дієвим інструментом, сказав він і підкреслив. - Я, як Голова Верховної Ради України, бачу потребу пошуку і
вироблення нових актуальних інструментів контролю Верховної Ради за використанням
публічних фінансів, і контрольна функція Верховної Ради України повинна тут належним
чином реалізовуватися». Голова Парламенту назвав «важливими» питання «створення
єдиної системи державного фінансового контролю та аудиту, посилення співпраці Уряду та
парламентських комітетів і Рахункової палати під час бюджетного процесу». А.Парубій
зазначив, що за увесь час незалежної державності Україна ніколи не перебувала у простих
умовах, тому перед усіма державними органами стоять непрості завдання забезпечити
належне виконання своїх повноважень задля безпеки та розвитку держави. «Для розвитку
потрібні ресурси. Україна багата ресурсами. Однак ресурси, навіть значні, потребують
обліку та контролю», - наголосив Голова Парламенту і пояснив, що «саме тому підтримав
ініціативу провідних українських вчених-правників, Комітету з питань бюджету щодо
проведення сьогоднішнього круглого столу». А.Парубій наголосив, що «зважаючи на
останні Урядові законодавчі ініціативи щодо основних засад фінансового контролю,
потрібно знайти виважене рішення: в першу чергу, щоб забезпечити неухильне
дотримання вимог Конституції щодо контролю за бюджетними ресурсами, а також вимог
Лімської декларації Вищих органів фінансового контролю щодо організаційної та
фінансової незалежності вищого органу фінансового контролю, яким в Україні є Рахункова
палата». Голова Парламенту звернув увагу Голови Рахункової палати Валерія Пацкана «на
необхідність продовження започаткованої новим складом палати практики здійснення
надзвичайно якісних та актуальних аудитів за сучасними міжнародними стандартами,
результати та рекомендації цих аудитів повинні бути враховані Кабінетом Міністрів
України під час прийняття усіх урядових рішень". ...
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ
----------------- ® -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

П.ПОРОШЕНКО

«Ми не просимо солдат. Ми лише просимо, щоб ЄС залишався на нашому боці, тому
що бути разом – єдиний спосіб, щоб бути сильніше. Розумієте, на Донбасі ми захищаємо не
лише наш національний суверенітет – ми стаємо на захисті демократії в Європі, яка
знаходиться під прицілом Москви», - підкреслив Петро Порошенко. «Я б хотів повезти
Сальвіні (міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні – ред.) на Донбас, щоб показати
йому школи та ринки після російських бомбардувань. Загиблих дітей, а також дітей-сиріт,
військових вдів та зруйновані міста. І я впевнений, що тоді він би зрозумів наскільки
потрібні санкції проти Москви», - також додав Президент. «Насправді, боюся, що ваш
міністр внутрішніх справ не знає про глибоку трагедію, яку, з вини Кремля, переживає
Україна», - зауважив Глава держави. Він підкреслив, що цінності завжди важливіші за гроші
і краще виконувати власні зобов’язання перед ЄС, аніж робити бізнес з Росією. Президент
зазначив, що Україна вже чотири роки є об’єктом російської агресії, «коли російські солдати
на нашій території вбивають наших солдат та наших мирних громадян». «Таке брутальне
порушення міжнародного права, яке вже призвело до одинадцяти тисяч загиблих, мало б
викликати протест у будь-якого політика, який себе поважає. Я б міг також розповісти
Сальвіні про жахливі умови, в яких перебувають українські в'язні в російських в'язницях,
або про переслідування 350 тисяч кримських татар, які не прийняли російськи паспорти
після незаконної анексії з боку Москви», - зазначив Президент. Він зауважив: «Путін – лише
імператор, який хоче приєднати мою країну, навіть не питаючи думку наших людей. Уявімо,
що завтра він захоче зробити теж саме із Сардинією. Може організувати фальшивий
референдум та заявити, що острів раптом став російським. Кожен італієць почав би
боротьбу, щоб отримати його назад та, звичайно, мав би підтримку всього світу. Так само і я
чекаю, щоб усі, включно з Італією, боролися проти російської військової окупації моєї
країни». Глава держави також підкреслив важливість економічних обмежувальних санкцій
проти країни-агресора, які напряму пов’язані з виконання Мінських домовленостей. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Автокефалія церкви – це найвагоміша подія подібна до українського
прагнення вступу до Євросоюзу та НАТО
14.10.2018

Президент наголосив, що питання Томосу та автокефалії української
православної церкви виходить далеко за межі церковного життя – це
питання української національної безпеки та державності.
«Ніхто не зупинить український народ. І ні в кого ми не будемо питати дозволу, бо
вирішувати має Україна і її народ, який бореться за волю, за свободу, за майбутнє.
Автокефалія – це найвагоміша подія з того ж ряду, що й наше прагнення до вступу до
Євросоюзу та НАТО, Угода про асоціацію, безвізовий режим з Європейським Союзом, вихід із
СНД, відмова від оманливого Договору про «дружбу» з Росією тощо», - сказав Президент під
час участі у молитовному заході за Україну. Він наголосив, що все це є основою українського
власного шляху розвитку, розвитку держави Україна і української нації. «Це – питання всієї
світової геополітики. І якщо це не так, то поясніть мені, а чому рішення Вселенського
Патріарха позавчора обговорювалося на раді безпеки Російської Федерації під
головуванням Путіна? Чи не тому, що в житті, як у тій російській казці: Кощій точно знає де
та голка, в якому яйці, в якій скрині і під яким дубом!», - додов Глава держави. «Реакція
Москви на дії Києва та Фанару свідчить про те, що ми на правильному шляху», - наголосив
Петро Порошенко. Глава держави підкреслив, що автокефалія є частиною державницької
проєвропейської та проукраїнської стратегії, яку влада послідовно втілює в життя останні
4,5 роки і буде продовжена й надалі. Відзначимо, Президент Петро Порошенко наголошує,
що його стратегією боротьби за мир і деокупацію є звільнення Донбасу політикодипломатичним шляхом. Глава держави зазначив, що саме таку стратегію підтримують
понад 60% українців. Під час урочистих проводів призовників до лав Збройних Сил України
в ході робочої поїздки до Донецької області Петро Порошенко нагадав про результати
великого опитування громадської думки, яке провели три дуже поважні та авторитетні
компанії. Серед питань, які ставили українцям, було питання якою люди бачать оптимальну
стратегію повернення Донбасу. «Бо Донбас треба повернути в Україну, а Україну треба
повернути на Донбас», - підкреслив Президент. «11,5%, це по всій країні, висловлювалися за
військовий наступ і повернення Донбасу силою. Природно, найменша кількість прибічників
такого сценарію, менше 6% – тут, на сході України. Це зрозуміло чому. Бо фронт тут, поруч,
у вісімнадцяти кілометрах. І ви знаєте, що таке днювати й ночувати під прицілом з ризиком
потрапити під артилеристський обстріл, або під удари систем залпового вогню. А по ту
лінію фронту живуть не лише вороги і найманці. Там - багатомільйонні міські агломерації, в
яких мешкають громадяни України, наші співвітчизники», - прокоментував він результати
досліджень. «І думаю, жоден український політик, в тому числі звичайно і я, ніколи не
прийме рішення перетворити Донецьк – на Грозний, Луганськ – на Грозний. Це
неприйнятно. Це неможливо. І цим ми відрізняємось від росіян», - наголосив Петро
Порошенко. Він додав: «Це Кремль легко винищував мирне населення «ковровим»
бомбардуванням. А Україна – не Росія. І ми належимо до іншої цивілізації, де цінують
людське життя і не приносять його в жертву імперським амбіціям». «Це Кремль, під
приводом нібито захисту російськомовних в Україні, перетворив на арену бойових дій
територію, де саме й проживає більшість російськомовних українців», - також сказав
Президент. За словами Глави держави, згідно з результатами опитування ще 9% вважають,
що взагалі не треба нікого і нічого повертати. «Я казав вже раніше, і ще раз повторюю: мир
в обмін на території – це абсолютна ілюзія, це самообман, бо не буде ані миру, ані територій.
І Путін суне до нас не за Кримом і не за Донбасом. Йому потрібна вся Україна», - підкреслив
він. «Як Президент та Верховний Головнокомандувач ЗСУ поділяю думку більшості
громадян, більше 60% відсотків, які висловлюються за політико-дипломатичне
врегулювання. Звільнення Донбасу політико-дипломатичним шляхом. Це і є моя стратегія
боротьби за мир і деокупацію», - підкреслив Петро Порошенко. Він зауважив, що за цю
позицію його критикують з різних сторін: з одного боку – яструби, які не усвідомлюють усіх
наслідків військового сценарію; з іншого боку – нападає п’ята колона та капітулянти, які
нав’язують Україні смертельно небезпечні російські умови так званого миру, миру в лапках.
«Я сьогодні вже згадував про свою військову службу і можу сказати, що це було на словах у
всіх замполітів, коли виступав на політінформації, він тоді російською мовою сказав:
«Запомните, солдаты и сержанты, нам, нашей стране нужен мир. Мир. И желательно весь».
Ось це російська модель бачення миру», - зауважив Петро Порошенко…
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА. ВІДОМСТВА
 МІНІСТЕРСТВА.

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

Мінсоцполітики ставить перед собою завдання створення
умов для повернення українських мігрантів

Глава Уряду - інвесторам: Ви потрібні Україні,
і Україна потрібна вам
11.10.2018

Обраний Урядом орієнтир зростання економіки в 5 і більше
відсотків вимагає залучення серйозного масиву інвестицій, і всі вони
можуть бути успішними. Про це сказав Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман під час зустрічі з підприємцями в рамках
щорічної зустрічі інвесторів фонду Horizon Capital.

В.ГРОЙСМАН

Отже, не тільки Україні потрібні інвестори, а й інвесторам потрібна Україна – як
майданчик ефективного і результативного підприємництва. Глава Уряду наголосив, що
більшість урядових реформ - фундаментальні. Вони проводяться в пострадянській країні.
Але їх мета – розкрити той потенціал, який Україна має. «Наш справжній економічний ріст
має бути більше 5%. Для цього потрібно вийти на достатній рівень інвестицій, а отже,
побудувати достойний інвестиційний клімат, - сказав Володимир Гройсман. - У нас є
потенціал, починаючи від космічних технологій до надр… Ми зрушили з місця багато сфер
життя, і зараз вони напрацьовують свою спроможність». Серед найбільш затребуваних
перетворень
Прем’єр-міністр
назвав
реформу
децентралізації,
формування
антикорупційної інфраструктури, соціальні зміни, передусім у пенсійній системі,
дерегуляцію, завдяки якій скасовано вже понад 700 нормативних актів. «Мені важливі
почуття інвесторів всередині країни. Я завжди стою на стороні легального бізнесу. Ситуація
в Україні, переконаний, буде тільки покращуватися. Україна буде демонструвати якісний і
стабільний ріст, - сказав Володимир Гройсман. - Ви потрібні Україні, і Україна потрібна
вам». Нагадаємо, Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і торгівлі
України Степан Кубів у Верховній Раді прозвітував про стан економіки та результати
економічних реформ. За словами Степана Кубіва, макростабілізація економіки дає бізнесу
та інвесторам впевненість у завтрашньому дні, а орієнтованість Уряду на реформування
економіки – позитивні сигнали як іноземним інвесторам, так і українським бізнесменам.
“Вони [інвестори та підприємці] стали більше вкладати в український бізнес. Капітальні
інвестиції в І півріччі 2018 року зросли на 26,6% проти І півріччя 2017 року. Майже
половина з 207 млрд грн була інвестована в нове обладнання, машини та інвентар”, повідомив Перший віце-прем’єр-міністр України. Степан Кубів додав, що підприємці
інвестують й виходять з тіні. За розрахунками Мінекономрозвитку, рівень тіньової
економіки у І півріччі 2018 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на
3 відсоткові пункти і склав 32% від обсягу офіційного ВВП. “Це великий прогрес порівняно з
піком тінізації економіки, який припав на 2014 рік. З того часу і до сьогодні тіньова
економіка скоротилася на 11 відсоткових пунктів. Це результат дії великої кількості
чинників: скорочення ЄСВ, підняття мінімальної заробітної плати, реформування сфери
державних фінансів, дерегуляції та багато чого іншого”, - наголосив Степан Кубів. Перший
віце-прем’єр-міністр підкреслив, що подальше зростання української економіки України
має відбуватися через залучення інвестицій, продовження структурних економічних
реформ, інновацій та модернізації виробництва, підтримку малого та середнього бізнесу та
збільшення обсягів експорту. Відзначимо, успіх в економіці – це необхідна і ключова
передумова відновлення суверенітету, територіальної цілісності та протидії агресії третіх
країн для країн-членів регіонального об'єднання чотирьох держав, Грузії, України,
Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова, за демократію та економічний
розвиток – ГУАМ. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час
пленарного засідання саміту глав урядів держав ГУАМ, який проходить сьогодні, 5 жовтня,
в столиці Молдови Кишиневі. Це вже друга зустріч. Перша відбулася рік тому в Києві.
Учасники саміту відзначали, що такий формат перемовин – на рівні прем’єр-міністрів - є
вельми ефективним, оскільки дозволяє обговорювати і вирішувати більшість питань
економічної співпраці, потенціал якої далеко не вичерпано. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ

ЄС має і надалі бути активно залученим у процес реформ в Україні,
- Іванна Климпуш-Цинцадзе
09.10.2018

Україна та ЄС ніколи в минулому не були так близько один до
одного, як зараз. Про це заявила Віце-прем’єр-міністр з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна
І.КЛИМПУШКлимпуш-Цинцадзе, виступаючи на круглому столі в Королівському
ЦИНЦАДЗЕ
інституті міжнародних справ Chatham House в Лондоні.
Вона зазначила, що протягом останніх років Україні вдалося плавно розпочати низку
структурних реформ, які охоплюють майже всі сфери суспільного життя - від охорони
здоров'я та освіти, державного управління та децентралізації до судової системи,
безпекових інституцій та правоохоронних органів. «Ми робимо більше, ніж закріплюємо
хребет демократії: ми нарощуємо м'язи на кістки», - зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Темпи реформ в Україні не такі швидкі, як би хотілося. Однак пріоритетом має бути
постійна еволюція, а не радикальні непідготовлені зміни, які можуть мати негативний
ефект або бути легко скасовані після чергових виборів. «Маємо бути наполегливими, вимогливими, а також терплячими в наших зусиллях», - наголосила Віце-прем’єр. Вона зазначила, що реформи в Україні - це не лише зміна законів, правил та процедур. Йдеться про
подолання радянської та імперської спадщини, протистояння клептократії влади та патріарххальних тенденцій українського суспільства. «Ми рятуємося від впливу ідей «руського
миру», які Кремль намагався нав'язати нам століттями», - наголосила Віце-прем’єр-міністр.
Співпраця між Україною та ЄС є надзвичайно насиченою, однак Іванна Климпуш-Цинцадзе
підкреслила, що у 2019 р., оскільки і Україна, і ЄС входять у виборчий сезон, ЄС має і надалі
бути чітко та активно залученим до підтримки реформ в Україні. «Нам потрібен сильний
сигнал з Європи, що Україна є рівноправним партнером, що наше майбутнє - в європейській
сім'ї», - підкреслила Іванна Климпуш-Цинцадзе.Наразі популісти всіх типів використовують
тези про начебто несправджені очікування від європейської та євроатлантичної інтеграції.
«Вони намагатимуться переконати, що ЄС не піклується про Україну, що там нас ніхто не
чекає тощо. І в цьому контексті будь-яка невизначеність з боку ЄС лише підриває зусилля
українських реформаторів та озброює проросійські та популістичні сили аргументами
проти європейського майбутнього України». Іванна Климпуш-Цинцадзе детально розповіла
про плани щодо подальшої інтеграції з ЄС та зазначила, що мета України - зробити
європейську інтеграцію добре спланованим, системним, позитивно-бюрократичним
процесом, який здатний вистояти за будь-яких політичних умов. Серед важливих прикладів
успіху Іванна Климпуш-Цинцадзе назвала економічну користь від антикорупційних заходів,
які склали, за даними Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, 6%
ВВП, або понад 6 млрд доларів, економію до 39% вартості ліків з державного бюджету
завдяки запровадженню закупівлі через міжнародні організації, відповідно - збільшення
закупівлі медичного обладнання, зокрема, стентів серця, що вперше за багато років
привело до зменшення смертності від серцевих нападів. Ще одним здобутком вона назвала
підйом України за барометром Open Data на друге місце серед країн, які досягли
найбільшого прогресу за останні чотири роки у сфері відкритих даних.
Читати повністю >>>
За матеріалами Служби Віце-прем'єр-міністра України
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Мінсоцполітики ставить перед собою завдання створення умов для
повернення українських мігрантів. Про це заявила перший заступник
Міністра соціальної політики України Ольга Крентовська.
Під час зустрічі з польськими журналістами, вона зазначила, що повернення в
Україну кваліфікованих працівників є одним з пріоритетних напрямків роботи Уряду, яка
полягає у створенні відповідних соціально-економічних умов, що усунуть основні причини
для майбутньої міграції та мотивуватимуть тих, хто вже виїхав, повертатися. "Уряд ставить
за мету повернути громадян для того, щоб вони могли реалізувати себе в Україні. Основна
причина міграції полягає у різниці рівня зарплат, саме це мотивує громадян виїжджати
працювати за кордон. Тому Уряд проводить активну роботу в цьому напрямку, приймаючи
важливі рішення щодо стрімкого підвищення заробітних плат, у тому числі рівня
мінімальної зарплати. Але й українські роботодавці, які вже зіткнулися з нестачею
кваліфікованих працівників на ринку праці, зробили правильні висновки та збільшують
видатки на підвищення зарплат своїм працівникам", – розповіла Ольга Крентовська. За її
словами, вивчається також досвід інших країн Європи, що розробляють програми з
повернення мігрантів, які довго проживали за кордоном. З ініціативою допомогти Україні у
розробленні такої програми виступила Міжнародна організація з міграції, яка
запропонувала провести відповідні дослідження.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінсоцполітики
Поглиблення співпраці між Мінагрополітики та ФАО сприятиме
досягненню глобальних цілей сталого розвитку 2030
04.10.2018

Україна прийняла участь в роботі сесії Комітету ФАО з сільського
господарстві, направленої на вирішення глобальних проблем в галузі с/г,
харчування та розробки пропозицій щодо узгоджених дій.
Ключовими завданнями роботи 26-ої сесії Комітету було визначено забезпечення
сталого виробництва продовольства та ведення сільського господарства, адаптованого до
умов змін клімату. «Людство постало перед безпрецедентним подвійним викликом:
необхідність викорінення голоду і пом’якшення наслідків зміни клімату на аграрне
виробництво. Підтримуючи Стратегію ФАО щодо зміни клімату, направлену на
стимулювання глобальних перетворень в підтримку сталого сільського господарства,
Україна впроваджує національну Стратегію державної політики у сфері адаптації до змін
клімату на період до 2030 року», - зазначила заступник Міністра аграрної політики та
продовольства України Олена Ковальова під час зустрічі з Генеральним директором ФАО
Жозе Граціану да Сілва в рамках роботи 26-ої сесії Комітету. Паном Жозе Граціану да Сілва
підтримано напрями діяльності Міністерства в рамках Рамкової програми співробітництва
між Україною та ФАО на 2016-2019 роки, зокрема, розвиток органічного виробництва,
земельна реформа, підтримка малих та середніх виробників, а також зусилля, направлені
для забезпечення епізоотичного та фітосанітарного благополуччя в рамках глобальної
ініціативи попередження транскордонних і нових виникаючих загроз для сільського
господарства і продовольчих систем.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінагрополітики
Степан Кубів назвав пріоритетні напрямки
бюджетного фінансування у 2019 р.
05.10.2018

Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і
торгівлі України Степан Кубів у Верховній Раді назвав ключові пріоритети
для бюджетного фінансування у 2019 році.
За словами Степана Кубіва основою для визначення пріоритетних напрямків
бюджетного фінансування став макропрогноз на 2018-2020 року та принцип
середньострокового бюджетного планування, який вперше запроваджений чинним Урядом
на всіх рівнях бюджетної системи. “Вперше Уряд запропонував трирічне планування
бюджету, що дає чіткі макроекономічні орієнтири для бізнесу та інвесторів, дозволяє краще
планувати великі інфраструктурні проекти. Серед пріоритетних напрямків фінансування
на 2019 рік ми визначили безпеку і оборону, енергоефективність, інфраструктуру, АПК,
децентралізацію, соціальний захист, освіту і охорону здоров'я, культуру. Це виконання
зобов'язань Уряду щодо розпочатих реформ, які ми проводимо”, - наголосив Степан Кубів.
Перший віце-прем’єр-міністр України також назвав ключові результати за підсумками
бюджетного фінансування у попередні роки у соціальній сфері, освіті та медицині. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінекономрозвитку
Наша мета - увійти у ТОП-20 Doing Business за показником
«Отримання дозволів на будівництво»
09.10.2018

В кінці жовтня Світовий банк опублікує новий рейтинг легкості
ведення бізнесу Doing Business-2019, який враховує дерегуляційні зміни,
зроблені за рік в різних країнах.
Наша мета – щоб Україна увійшла в ТОП-20 країн у рейтингу за показником
«Отримання дозволів на будівництво». Про це повідомив заступник міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе,
виступаючи на конференції Bimex Innovation Polygon 2018 в Києві. «Будівельна галузь
вимірюється за отриманням дозволів на будівництво. Ми в позаминулому році були на 140
місці серед 190 країн світу. У минулому році — піднялися на 105 пунктів до 35 місця. І наша
мета, над якою ми активно працюємо, в цьому році потрапити в ТОП-20 країн з отримання
дозволів на будівництво», — сказав він. За його словами, минулого року в рейтингу були
враховані не всі позитивні зміни, що були зроблені і вже реально працюють. Наприклад,
скасування процедури реєстрації декларацій і подвійної процедури отримання техумов
пожежної та техногенної безпеки від ДСНС для проектування. Також, введення обов’язкової
вимоги про наявність вищої освіти у розробників проекту будівництва та інженерів
технічного нагляду, що підвищує якість контролю. «Зараз це вже реально працює, тому ми
сподіваємося, що в цьому році їх буде включено до рейтингу», — додав Парцхаладзе. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінрегіонбуду
----------------- ® -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
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ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
 НАБУ

10.10.2018

Завдяки впровадженню реформи державного управління за останні
кілька років комунікація між міністерствами та держорганами стала більш
якісною і ефективною. Про це повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.
«За 4 роки ми разом запровадили дійсно важливу реформу, пов’язану з
запровадженням цивілізованого процесу прийняття актів Урядом, міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади. Від цього значно зросла ефективність
як Уряду, так і кожного державного відомства. І в цьому велика заслуга саме юридичної
спільноти», - наголосив очільник Мін’юсту. Він пригадав, що 4 роки тому будь-який
документ проходив довгий шлях від розробника до прийняття рішення Урядом. У
середньому цей процес займав більше 160 днів. А окремі акти могли «ходити» по столах
чиновників більше року. «Це одна з ключових реформ, які нині реалізуються в Україні. Її
результати ми побачимо в найближчі роки. Адже зараз продовжується формування нового
складу і нового обличчя держслужбовця в країні», - додав Павло Петренко. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінюсту
Україна, Грузія та Молдова отримають фінансову допомогу
від ЄС на розвиток екологічної сфери
10.10.2018

У Люксембурзі розпочалася друга Міністерська зустріч «Східного
Партнерства» з питань довкілля та змін клімату. У ній бере участь
українська делегація під головуванням Міністра екології Остапа Семерака.
«Насправді у екологічній сфері є багато проблем, спільних для України та країн ЄС.
Усе це говорить, що ЄС має переходити до політики «більше за більше». Зокрема, для
України, Молдови, Грузії, які порівняно з іншими країнами «Східного Партнерства» мають
амбітніший порядок денний з огляду на Угоди про асоціацію з ЄС. Водночас успішні
приклади держав ЄС, які пройшли цей складний шлях, додадуть поштовх як Україні, так і
Грузії і Молдові, з якими сьогодні домовилися координувати виконання Угод про асоціацію
та залучення допомоги ЄС», - сказав Остап Семерак. Окремо у своєму виступі Остап Семерак
зупинився на здобутках України у процесі впровадження нового законодавства і, зокрема,
на двох важливих євроінтеграційних законах «Про оцінку впливу на довкілля» та «Про
впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим
принципом», які були ухвалені українським Парламентом протягом останніх років….
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінприроди
Ефективна транспортна інфраструктура – пріоритет
для нашої країни, - Володимир Омелян

Підсумки вересня: у роботі НАБУ і САП –
670 проваджень
10.10.2018

Cтаном на 30 вересня ц.р. детективи Національного антикорупційного
бюро України розслідують 670 кримінальних проваджень, в межах яких 156
осіб підозрюються у вчиненні правопорушень.
Зокрема, у вересні про підозру у незаконному збагаченні та декларуванні
недостовірної інформації (ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 Кримінального кодексу України)
повідомлено чинному міністру інфраструктури України. Статус підозрюваного у вересні
отримав і колишній оперуповноважений ГУ Служби безпеки України в м. Києві та Київській
області, який наразі працює в органах Державної фіскальної служби. За даними слідства, він
зловживав впливом та вимагав 50 тис. дол. США неправомірної вигоди за «допомогу» у
поверненні обладнання, вилученого у комерційної компанії під час обшуку (ч.3 ст.368 та ч.2
ст.369-2 КК України). Детективи НАБУ та прокурори САП минулого місяця повідомили про
підозру колишньому арбітражному керуючому ПАТ «Одеська ТЕЦ» (99,989% належать
державі). За версією слідства, ця особа причетна до розтрати 28 млн грн підприємства (ч.5
ст.191 КК України). Крім того, впродовж вересня 2018 року правоохоронці завершили
досудове розслідування низки кримінальних проваджень. Зокрема, стороні захисту
відкрито для ознайомлення матеріали проваджень: за фактом завдання збитків
«Укрзалізниці» при закупівлі дизпалива (п’ятеро підозрюваних); за фактом заволодіння
понад 300 млн куб. м природного газу НАК «Нафтогаз України (п’ятеро підозрюваних).
Станом на 30 вересня у судових інстанціях на різних стадіях розгляду перебуває 159 справ,
переданих НАБУ і САП. Зокрема, у вересні до суду скеровано обвинувальні акти стосовно:
судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, викритого на одержанні
неправомірної вигоди (ч 3 ст.368 КК України); двох посадовців ДП «Управління
промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України»,
через дії яких «Укрзалізниця» незаконно переплатила 26,7 млн грн під час закупівлі
метизної продукції (ч.2 ст.364 КК України); семи осіб, ймовірно задіяних у корупційній схемі
з заволодіння 247 млн грн ДП «Адміністрація морських портів України» (ч.5 ст.191 КК
України). Актуальна інформація про ключові показники діяльності НАБУ доступна на
головній сторінці офіційного веб-сайту.
Читати повністю >>>
За матеріалами НАБУ
ЕКС-ТОП-ЧИНОВНИКИ

10.10.2018

Ефективна транспортна інфраструктура – пріоритет для нашої
країни. Про це заявив Міністр інфраструктури Володимир Омелян під час
виступу на Бізнес Конференції в Лондоні.
Володимир Омелян наголосив, що побудова сучасної та ефективної держави вимагає
революційних підходів. Національною транспортною стратегією передбачено будівництво
10 автобанів та мережі сучасних автошляхів по всій країні, 50 працюючих аеропортів із 350
напрямками польотів, частка лоукостів в авіаперевезеннях повинна складати більше 50%,
повністю електричний громадський транспорт, 100% оновлення рухомого складу
Укрзалізниці та побудова високошвидкісної євроколії від український портів
Чорноморського басейну в напрямку ЄС, а також розвиток морських портів України та
вантажних перевезень річковим транспортом. Він також підкреслив, що Україна відкрита
для інвесторів та співпраці: «Ми віримо в проекти, які ми втілюємо. Національна
транспортна стратегія України до 2030 року покликана дати цю впевненість інвесторам, що
в Україну безпечно і варто інвестувати. Drive Ukraine 2030 є потужним сигналом
міжнародним партнерам та інвесторам, що Україна впевнено дивиться у майбутнє і бачить
себе важливою частиною світових транспортно-логістичних процесів».
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінінфраструктури
Ігор Насалик бере участь у Саміті лідерів
світової енергетики
11.10.2018

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик
бере участь у саміті лідерів світової енергетики, що проходить 11 жовтня
2018 року в Мілані.
У рамках саміту міністр провів робочі зустрічі з представниками урядів Об’єднаних
Арабських Еміратів, Алжиру та Королівства Марокко. На них йшлося про перспективні
напрямки співробітництва та активізацію практичної взаємодії в енергетичному секторі.
Принагідно Ігор Насалик запросив своїх колег взяти участь у IX Міжнародному форумі з
енергетики для сталого розвитку, що відбудеться 12-15 листопада 2018 року в Києві.
Основна доповідь cаміту була присвячена відстеженню тенденцій у сфері енергетики.
Учасники обговорили також можливості та виклики для майбутньої енергетичної стійкості.
Також було приділено значну увагу питанням формування нового енергетичного
майбутнього, інновацій в енергетиці та обговорено нові проекти енергетичного переходу.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
КОЛЕГІАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Рахункова палата готова сприяти належному фінансовому
урядуванню на всіх рівнях
03.10.2018

Українці очікують від усіх без виключення державних органів
ефективного використання своїх коштів. І Рахункова палата готова сприяти
належному фінансовому урядуванню на всіх рівнях.
«Досвід усіх демократичних країн світу показує, що обсяг повноважень вищого
органу фінансового контролю відображає внутрішній суверенітет держави, відображає
силу та позицію парламенту. Наші люди певною мірою стомилися від повідомлень, що
хтось десь щось не зробив. Вони очікують від влади не обіцянок, а дій», – підкреслив Голова
Рахункової палати Валерій Пацкан під час круглого столу на тему: «Парламентський
контроль у сфері публічних фінансів» у Верховній Раді України. Говорячи про роль
Рахункової палати, він відзначив, що оновлена інституція тільки починає бути сучасною та
такою, з якою повинні усі рахуватися. «Головне завдання, яке новий склад поставив перед
собою, - це нова якість аудитів та нова якість аудиторів. Щоб наші рішення користувалися
високим рівнем довіри серед усіх: і органів влади, і суспільства», – наголосив Валерій
Пацкан. Він зауважив, що вперше за 22 роки розпочато комплексну функціональну оцінку
діяльності Рахункової палати, яку проводять найкращі фахівці Національного
аудиторського офісу Великої Британії та Німецького товариства міжнародного
співробітництва (GIZ). На основі результатів функціональної оцінки буде напрацьована
стратегія розвитку Рахункової палати. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Рахункової палати України
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Азарова з сином підозрюють в отриманні 140 мільйонів
за призначення віце-прем'єра
04.10.2018

Прем'єр-міністра України Миколу Азарова та його сина Олексія
підозрюють в отримання хабаря в особливо великому розмірі за
призначення віце-прем'єр-міністра. Про це йдеться у повідомленні
Н. АЗАРОВ
Генеральної прокуратури.
Зазначається, що колишній прем'єр-міністр та його син, екс-депутат Верховної Ради,
2010 року одержали 140 мільйонів гривень за призначення іншої особи на посаду першого
віце-прем'єр-міністра України. Прокуратура має достатньо доказів для оголошення
зазначеним особам про підозру за фактом незаконного збагачення. Наразі здійснюється
досудове розслідування справи. Раніше Генпрокуратура України ГПУ викликала на допит
Пшонку з сином, Азарова-молодшого та Іванющенка ГПУ викликала на допит Пшонку з
сином, Азарова-молодшого та Іванющенка викликала на допит екс-генпрокурора Віктора
Пшонку та його сина Артема, екс-нардепа Юрія Іванющенка та сина екс-прем'єр-міністра
Миколи Азарова Олексія. Відзначимо, рішення англійського суду повернути на повторний
розгляд справу щодо 3-мільярдного доларового кредиту РФ для України в часи Віктора
Януковича руйнує віру в неупередженість Феміди у Великій Британії. Так вважає колишній
прем’єр-міністр Микола Азаров, який нині переховується у Росії. "Коли я готував цю угоду,
то вірив в неупередженість англійського суду, але зараз бачу, як багато політики
привноситься в їх рішення", - заявив він. Азаров переконує, що кредит РФ не був хабарем
Януковичу за відмову від угоди про асоціацію з ЄС. Крім того, політику-втікачу не
сподобалося, що Україна "в апеляції посилалася на речі, що ніякого відношення до боргу не
мають: Крим, Донбас і так далі".
Читати повністю >>>
За матеріалами tsn.ua
Суд дав дозвіл на спецрозслідування щодо відмивання
коштів за часів Лазаренка
04.10.2018

Печерський районний суд міста Києва надав дозвіл на
здійснення спеціального досудового розслідування стосовно особи,
П.ЛАЗАРЕНКО
яку підозрюють у відмиванні коштів, здобутих злочинним шляхом
ще за часів Павла Лазаренка. Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на джерела в
правоохоронних органах.
«Вчора, 03.10.18, за клопотанням міжнародки ГПУ Печерським районним судом міста
Києва надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо
громадянина М. Вказана особа підозрюється у відмиванні коштів, здобутих злочинним
шляхом ще за часів Лазаренка», – повідомив співрозмовник. Як зазначається, злочинне
походження грошей, які наразі заарештовані в Швейцарії, вже підтверджено судовим
рішенням. «Одна з цілей досудового розслідування – повернення викрадених коштів до
України шляхом їх законної конфіскації. Мова йде про кільканадцять мільйонів доларів», –
додав співрозмовник. Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр України Павло Лазаренко
готується підписати із правоохоронцями США мирову угоду у справі про конфіскацію
активів колишнього чиновника. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на Kyiv
Post. До федерального суду у Вашингтоні, округ Колумбія, 13 серпня представники уряду
США подали спільне клопотання, в якому йдеться про те, що вони узгодили з Лазаренком
«загальні контури врегулювання» справи. «Сторони нині розробляють угоду про
врегулювання, яка після підписання має привести до завершення цієї справи», – йдеться в
документі. Федерального суддю США просять на невизначений час відкласти всі поточні
терміни у справі, оскільки сторони хотіли б зосередити увагу на розробці угоди. «Замість
того, щоб витрачати додаткові ресурси, намагаючись вирішити фактичні та юридичні
питання в цій справі, сторони хотіли б зосередити свою увагу на розробці угоди про
врегулювання», – йдеться в заяві. У державній реєстрації вказано, що документ, в якому
викладені загальні контури врегулювання, був узгоджений сторонами у справі – в тому
числі Лазаренком, членами його сім’ї та адвокатами відділу з відмивання грошей і
повернення активів Міністерства юстиції США – 10 серпня. Видання зазначає, що «умови
будь-якого можливого врегулювання і скільки грошей, якщо вони є, будуть повернуті
Україні, залишаються невідомими». У Мінюсті США відмовилися коментувати інформацію.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua

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

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

НОВИНИ РЕГІОНІВ

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Посол відвідав виступ в Генерального
секретаря НАТО
Президент схвалив ратифікацію Угоди про фінансування
Дунайської транснаціональної програми

09.10.2018

Президент України підписав Закон «Про ратифікацію Угоди про
фінансування Дунайської транснаціональної програми». Про це
повідомляє прес-служба Глави держави.
Ратифікація вказаної Угоди створить правові підстави для отримання фінансування
проектів у розмірі 5 млн євро на безоплатній основі в рамках Дунайської транснаціональної
програми як фінансового інструменту Стратегії Європейського Союзу для Дунайського
регіону. Реалізація Угоди сприятиме виконанню зобов’язань, визначених Угодою про
асоціацію між Україною та Євросоюзом, а також соціально-економічному розвитку
української частини Дунайського регіону, що охоплює Одеську, Івано-Франківську,
Чернівецьку та Закарпатську області.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Посол України відвідав виступ в Державних Зборах Генерального
секретаря НАТО Є.Столтенберга, який у рамках свого балканського турне
здійснив одноденний офіційний візит до Словенії.
Під час свого виступу Є.Столтенберг підкреслив ключову роль НАТО для
забезпечення безпеки в усіх країнах організації, а також наголосив на необхідності
використання наявних ресурсів та консолідації зусиль для посилення спільної оборонної
системи. У контексті військової агресії РФ проти України Генеральний секретар підкреслив,
що новим викликом для європейської безпеки є українсько-російський конфлікт. Тому
НАТО має зміцнювати свою позицію у зв’язку із гібридною російською війною, підривом
політичних інституцій, поширенням фейків тощо. Є.Столтенберг додав, що Альянс дає
чіткий сигнал, що ніколи не змириться з протиправною політикою Кремля, направленою на
підрив внутрішньополітичної ситуації в країнах-партнерах - Україні та Грузії.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

ЦВК призначила перші вибори в 125 ОТГ
на 23 грудня, - Г.Зубко

Украина заявила в ООН о беспрецедентной
милитаризации Крыма Россией

08.10.2018

12.10.0218

Центральна виборча комісія призначила на 23 грудня перші місцеві
вибори в 125 об'єднаних територіальних громадах. Про це повідомив
Віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко.
«Вітаю новостворені громади! Нарешті довгоочікуване рішення ЦВК! Щойно ЦВК
призначила перші вибори в 125 ОТГ! Вибори призначені на 23 грудня 2018 р. З 6 листопада
стартує виборчий процес!», - Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на своїй сторінці у Фейсбук. Раніше Геннадій Зубко
повідомляв, що в Україні, станом на 10 жовтня створено 838 ОТГ, 133 з яких очікують на
рішення ЦВК про призначення перших виборів. Найбільш активні області у формуванні ОТГ
- Житомирська, Хмельницька, Чернігівська, Волинська, Запорізька і Сумська. Відзначимо, за
9 місяців 2018 р. доходи місцевих бюджетів зросли на 25,0%, або на +32,7 млрд грн
порівняно з аналогічним періодом минулого року та склали 167,6 млрд грн. Зокрема,
податку на доходи фізичних осіб надійшло 98,1 млрд грн, що більше від надходжень січнявересня минулого року на +26,1%. Із 12 регіонів, що мають темпи приросту ПДФО вищі за
середній показник по Україні, 4 регіони забезпечили приріст понад 28%. Плата за землю –
20,4 млрд грн. Із 19 регіонів, що забезпечили темп приросту плати за землю вище
середнього по Україні (2,6%), більше 10% забезпечили 4 регіони. Фактичні надходження
єдиного податку – 20,2 млрд грн (зросли на +4,3 млрд грн, або на +26,8%).
Читати повністю >>>
Читайте також: Асоціація ОТГ підтримує
запровадження системи державного нагляду >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

09.10.2018

Наращивание Россией военной силы в оккупированном Крыму, а
также использование полуострова в качестве базы для боевых операций в
Сирии и других частях региона создает далеко идущие последствия для
Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.
Это отметил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на
заседании по милитаризации оккупированного Крыма. "Оккупация и последующая
милитаризация Крыма имеет далеко идущие последствия для безопасности не только в
Черноморском регионе, но во всей Южной Европе, а также в регионе Северной Африки и
Ближнего Востока. Нынешние события в Сирии являются убедительными
доказательствами этого", - заметил украинский дипломат, имея в виду поддержку Москвой
режима Асада. Москва избрала путь эскалации и наращивания агрессии, расширяя и
углубляя ее. Он назвал уровень милитаризации Россией Крымского полуострова
«беспрецедентным». При этом, подчеркнул Ельченко, Россия продолжает систематически
нарушать фундаментальные права и свободы в оккупированном Крыму, особенно против
крымских татар и этнических украинцев, что фиксировалось соответствующими
международными механизмами, в том числе в ООН, ОБСЕ и Совета Европы. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
 МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Украина привлекла внимание ОБСЕ к доказательствам
военного присутствия России на Донбассе

 АТО & АР КРИМ :

04.10.2018

Керівництвом ЮНЕСКО оголошено започаткування прямого
моніторингу ситуації у окупованому Криму
02.10.2018

Відбулась зустріч заступника Гендиректора Н.Касіанідеса з
постійними представниками держав-членів, присвячена моніторингу
ситуації у окупованому Криму у сферах компетенції Організації.
Захід, який проводився керівництвом Організації всьоме, традиційно викликав
непересічну увагу (зустріч відвідало понад 100 акредитованих при ЮНЕСКО представників
постійних місій країн-членів та співробітників Секретаріату Організації). Виступаючи з
доповіддю про діяльність ЮНЕСКО, спрямовану на запровадження прямого спостереження
з порушеннями правової бази Організації на анексованому Росією півострові, Н.Касіанідес,
який є офіційною контактною особою Організації з питань запровадження комплексного
моніторингу у Криму, високо оцінив взаємодію з Україною у цьому питанні та підкреслив
важливість і складність завдань, що постають перед ЮНЕСКО у цьому контексті,
підкресливши, що Секретаріат Організації вперше в історії має справу із завданням
подібного масштабу та складності. Окремо наголошено на намірі Секретаріату ЮНЕСКО
реалізувати у період до квітня 2019 р. першу фазу прямого моніторингу ситуації у
Автономній Республіці Крим та м.Севастополь у сферах відповідальності ЮНЕСКО на основі
розроблених за результатами кількох раундів консультацій з українською стороною
параметрів. У якості доповідачів на зустрічі виступили представники інституційних
партнерів ЮНЕСКО - офісів Верховного Комісара ООН з прав людини, Представника з
питань свободи преси ОБСЄ, Міжнародного секретаріату ІКОМОС та неурядової
правозахисної організації “Amnesty International”.
Читати повністю >>>
За матеріалами Постійне представництво України при ЮНЕСКО
Червоний Хрест відправив на Донбас
240 тонн гуманітарки
11.10.2018

Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив на непідконтрольну частину Донбасу ще 12 вантажних автомобілів з гуманітарною
допомогою. Про це в четвер, 11 жовтня.
"Через КПВВ Новотроїцьке на ТОТУ було 12 вантажних автомобілів з гуманітарною
допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста", - повідомляє Державна
прикордонна служба України. Загалом прикордонники оформили вантаж загальною масою
239,5 тонн. При цьому про характер вантажу цього разу не вказується. Відзначимо, 4 жовтня
на Донбас доставили майже 100 тонн гумдопомоги від Червоного Хреста. Вантаж
перевозили п'ять автомобілів. Нагадаємо, у вересні Дитячий фонд ООН відправив одну
вантажівку з гуманітарною допомогою для жителів непідконтрольної території Донецької
області. Загалом прикордонники оформили вантаж загальною масою більше однієї тонни.
Раніше, 1 вересня ООН направила на Донбас гуманітарку загальною вагою понад 100 тонн.
Як повідомляють українські ЗМІ 10 жовтня, Українська армія зайняла нові позиції і значно
просунулася на Донбасі. Збройні сили України провели зачистку одного з сіл поблизу
Волновахи на Донбасі та просунулися більш як на кілометр уперед у так званій "сірій зоні".
Зазначається, що незважаючи на мінські домовленості, окупанти використовували село,
аби обстрілювати позиції українських військових. Зі села ще кілька років тому виїхало
місцеве населення, адже проросійські бойовики спочатку тримали людей у страху, а потім
розграбували зруйновані будинки. "Майже вся територія, де було проведено спецоперацію,
є замінованою мінами російського виробництва. Зокрема, ПМН-2 – забороненими
Женевською конвенцією протипіхотними мінами. Судячи з характеру "розстановки мін", їх
закладали професійні військові", – додали у фонді. Окрім того, бійці ЗСУ знайшли у так
званій "сірій зоні" російські сухпайки, де було вказано міста виготовлення, наприклад, Перм
і Москва, а також залишки боєприпасів ЗС РФ із затертими маркуваннями.
Читати повністю >>>
За матеріалами korrespondent.net

5

На сессии ПА ОБСЕ глава делегации Украины в привлек внимание к
доказательствам присутствия новейших российских вооружений на
Донбассе, управляемых кадровыми российскими офицерами.
Председатель украинской парламентской делегации Артур Герасимов принял
участие в дебатах по развитию безопасности границ. В своем выступлении он подчеркнул,
что уже 4-й год Российская Федерация продолжает агрессию против Украины, постоянно
нарушая границы нашего государства. В этой связи он привлек внимание присутствующих
к результатам отчетов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 9 и 11 августа 2018
года, которые доказывают присутствие новейших вооружений РФ на территории Донбасса
и кадровых российских офицеров. «Эти современные военные комплексы включают
системы радиоэлектронной борьбы "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A
"Былина" и комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Репеллент-1". Некоторые из них
только сейчас поступают на вооружение российской армии», – сказано в сообщении …
Читать полностью >>>
По материалам dnews.dn.ua
Торгівля України з країнами-партнерами
в ГУАМ зросла на 52% за рік
05.10.2018

Обсяг торгівлі України з країнами-партнерами в ГУАМ зріс на 52%, що
свідчить: країна надає важливого значення співробітництву в рамках цієї
організації. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
«Це друга наша зустріч у такому форматі. Україна надає важливого значення
співпраці в рамках ГУАМ. Це взаємодія приносить конкретні результати, про що свідчить і
що виросли на 52% показники обсягу торгівлі України з нашими партнерами», - зазначив
Гройсман на спільній прес-конференції з главами урядів Молдови, Грузії та Азербайджану
за підсумками саміту ГУАМ. За словами глави Кабінету міністрів України, в рамках саміту,
який відбувся у Молдові, обговорювалася конкретний порядок денний: про поглиблення
економічного співробітництва, пошук нових механізмів взаємодії та усунення бар'єрів для
врегулювання всіх питань, що виникають. Визначено, за словами прем'єра, і завдання на
майбутній період, зокрема, на 2019 рік. У Молдові відбувся саміт глав урядів країн-членів
ГУАМ,у якому взяли участь прем'єр-міністри Молдови Павло Філіп, України Володимир
Гройсман, Грузії Мамука Бахтадзе, а також віце-прем'єр Азербайджану Алі Ахмедов.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Спікер Сейму Польщі виступив за включення України
до ініціативи Тримор’я
12.10.2018

Спікер Сейму Польщі Марек Кухцінський вважає неправильним, що
ініціатива Тримор’я обмежується країнами-членами ЄС. Про це повідомляє
"Польське радіо", передає eurointegration.com.ua
"Якщо ми думаємо про майбутнє, про такі ініціативи і розвиток таких ініціатив як
Міжмор’я (чи Тримор’я), то виразно видно, що Карпатський єврорегіон підготував шлях до
простішого розвитку такої співпраці" - сказав він. Марек Кухцінський наголосив, що
Тримор’я не повинно обмежуватися країнами Європейського Союзу: "Я вважаю, що
правильними є постулати, щоби ця міжнародна співпраця охоплювала країни, розташовані
на схід від Шенгенської зони – Україну, Молдову, кавказькі держави". Ініціатива Тримор’я
нині охоплює 12 держав між Балтійським, Адріатичним та Чорним морями: Австрію,
Болгарію, Хорватію, Чехію, Естонію, Литву, Латвію, Польщу, Румунію, Словаччину, Словенію
та Угорщину. Нагадаємо, енергетична незалежність регіону Центрально-Східної Європи,
великі інфраструктурні проекти і співробітництво в Європейському Союзі та зі
Сполученими Штатами – на ці питання звернув увагу прем’єр-міністр Польщі Матеуш
Моравєцький під час пленарної сесії саміту Тримор’я у Бухаресті. Держави, які входять у цю
ініціативу, складають один з регіонів, що найшвидше у світі розвивається. …
Читати повністю >>>
За матеріалами eurointegration.com.ua

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Швейцарські підприємці активно
інвестують в Україну
02.10.2018

У Києві відбулося четверте засідання Комітету
Асоціації між Україною та ЄС
05.10.0218

У Києві відбулося четверте засідання Комітету асоціації між
Україною та ЄС, на якому обговорили прогрес виконання Угоди про
асоціацію, питання економічної та секторальної інтеграції України з ЄС.
Віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що Угода про асоціацію та Зона вільної торгівлі між
Україною та ЄС створили правову основу для подальшої інтеграції. «Ми натхненні
позитивними для України результатами літнього Саміту Україна – ЄС, на якому було
визначено пріоритети подальшої співпраці з Європейським Союзом. Це поглиблення
секторального співробітництва в пріоритетних сферах: енергетиці, цифровому ринку, в
торгівлі та митних питаннях, а також в галузі безпеки, свободи та правосуддя», – зазначила
Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона наголосила, що 4-е засідання Комітету Асоціації дозволяє
чітко сформулювати на основі визначених пріоритетів перспективи економічної та
галузевої інтеграції з ЄС, робота над результатами якої продовжиться на засіданні Ради
Асоціації, запланованому на грудень», – зазначила Віце-прем’єр-міністр. Вона подякувала ЄС
за підтримку України та висловила сподівання на подальшу практичну співпрацю. …
Читати повністю >>>

Читайте також: Перший Форум мереж
Європейського Союзу в Україні >>>

За матеріалами kmu.gov.ua
Страсбурзька відсіч: як Україна не
дозволила програти Європу
10.10.2018

Осіння сесія ПАРЄ 2018 року ввійде в історію як безкомпромісна
конфронтація між заангажованими Росією прихильниками умиротворення
агресора та сміливими націями, які цьому агресору дають відсіч.
Головне питання порядку денного сесії стосувалося нібито формальної процедури:
повноваження національних делегацій, право голосу. Ще кілька місяців тому керівництво
Ради Європи і ПАРЄ подали це під соусом «зміцнення» ефективності організації виконувати
свої функції на тлі просування демократичних цінностей, прав людини, основоположних
свобод. Нібито суто формальні процедури, якби за цим чітко та прямо не стояла саме Росія
та її кулуарні прибічники у Раді Європі. Зміни до регламенту проштовхувалися саме з
метою ускладнення процесу продовження санкцій проти агресора і забезпечення таким
чином повернення делегації Держдуми до роботи в ПАРЄ. Ще одним із аргументів
подавалася нагальна необхідність відновлення Москвою сплати внесків до бюджету Ради
Європи, що російська сторона припинила робити після подій 2014 року: початку агресії
проти України та отримання політичного ляпасу в формі санкцій і позбавлення голосу в
Парламентській асамблеї. Відтак, коли куратори з Держдуми (або з Кремля) зрозуміли, що
політичним шляхом повернути російських депутатів до ПАРЄ неможливо (принаймні, доки
РФ не припинить агресію), був обраний підступно завуальований регламентнопроцедурний варіант. На офіційному рівні його головним лобістом виступив чинний генсек
Ради Європи Турбйорн Ягланд. Тривожні сигнали почали поступати, коли норвезький
політик у своїх виступах і діях (включаючи доброзичливі візити до Москви) почав
просувати риторику пошуку компромісу, збереження єдності організації, нагальності
відновлення діалогу з Росією, неприпустимості ізоляції так званих російських колег.
Мовляв, якщо вони не будуть з’являтися у стінах Асамблеї, то ж як із ними можна спільно
вирішувати наявні проблеми із захисту прав людини, відстоювати інтереси пересічних
росіян, обговорювати шляхи урегулювання «конфлікту» в Україні. ...
Читати повністю >>>

Читайте також: Кремль програв битву
за Страсбург >>>

За матеріалами ukrinform.ua

 ПІВНІЧНА ЄВРОПА (БРИТАНІЯ. ІРЛАНДІЯ. ІСЛАНДІЯ. НОРВЕГІЯ. ФІНЛЯНДІЯ. ШВЕЦІЯ)

Швейцарія – у п’ятірці країн-донорів, які допомагають Україні в
технічній співпраці. А ще країна активно інвестує в українську економіку,
розповів посол Швейцарії в Україні Гійом Шойрер в інтерв’ю телеканалу UATV.
Швейцарські підприємці перебувають на сьомому місці за обсягом капіталовкладень
в Україну. Водночас посол розповів, що важливо, аби українці були самі зацікавлені в
інвестиціях. “Я познайомився з одним підприємцем із Закарпаття. Він спеціально навчався
тонкощам виробництва сиру в Швейцарії, а коли повернувся на батьківщину, заснував свою
фабрику з виробництва сиру. Я куштував його продукцію – це дуже смачно”, – сказав
Шойрер. Він також додав, що на капіталовкладення Швейцарії претендують також
підприємці з інших країн, тому українці повинні з ними конкурувати. Головним фактором,
який допоможе залучити прямі іноземні інвестиції, дипломат вважає верховенство права.
Читати повністю >>>
За матеріалами uain.press
Посол України в Данії Михайло Видойник вручив
вірчі грамоти Королеві Данії Маргрет ІІ
05.10.2018

Посол України в Данії Михайло Видойник вручив вірчі грамоти Її
Величності Королеві Данії Маргрет ІІ. Церемонія вручення відбулась 5
жовтня 2018 р. у королівському палаці Фреденсборг.
Нагадаємо, 26 червня 2018 року 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 Данії
Щорічні збори Німецько-Українського
Академічного Товариства (НУАТ)
06.10.2018

З 4 по 6 жовтня 2018 року у м.Дрезден (Німеччина) за підтримки
Посольства України у ФРН пройшли щорічні збори Німецько-Українського
Академічного Товариства (НУАТ).
Під час відкриття до гостей, які прибули не лише з усіх куточків Німеччини та
України, але й з низки інших європейських держав, з вітальними словами звернулися
керівник департаменту університетів Саксонського міністерства науки і мистецтв др.
Рональд Вернер, президент НУАТ проф. Ольга Гаращук, науковий директор Дрезденського
інституту досліджень твердих речовин і матеріалів проф. Бернд Бюхнер. Ключовим
сигналом, який лунав у промовах, був наголос на потужному потенціалі синергії наукових
думок обох держав та можливостях її розвивати. Ця ідея була продовжена і виступом
радника-посланника Посольства України у Німеччині др. Іриною Тибінкою, яка не лише
підкреслила важливість кооперації між Україною та Німеччиною у сфері науки та освіти, у
т.ч. з метою посилення процесів реформування цих сегментів життя в нашій державі, але й
наголосила на важливості ознайомлення Німеччини, Європи та світу загалом з науковими
досягненнями, якими славиться Україна і які надихають нинішні покоління українських
вчених до нових відкриттів. Саме з цією метою у рамках засідання НУАТ відбулося
відкриття експозиції плакатів «50 винаходів, які Україна подарувала світу» …

Голова Комітету з прав людини провів
зустріч з Послом Норвегії

Читати повністю >>>
03.10.2018

Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Григорій Немиря провів зустріч з Послом
Королівства Норвегія в Україні Улє Тер’є Хорпестадом.
Сторони обговорили політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні і
питання співробітництва між Норвегією та Україною. Йшлося також про ситуацію на cході
нашої держави та про питання, пов'язані з анексією Криму. У цьому зв’язку Посол Улє Тер’є
Хорпестад запевнив, що Норвегія підтримувала та підтримуватиме незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Британський Уряд включає укладання торговельної
угоди з Україною до своїх пріоритетів
08.10.2018

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Міністром
Великої Британії у справах Європи та Америки Аланом Данканом.
Сторони обговорили питання санкцій щодо Росії. Климпуш-Цинцадзе подякувала
Уряду Великої Британії за чітку позицію щодо України та продовження санкцій проти
агресора. Вона окремо наголосила на ефективності фінансових санкцій, які ускладнюють
Росії доступ до західних ринків. Говорячи про ситуацію на Сході України, Віце-прем’єрміністр зазначила, що Росія продовжує блокувати переговори у Нормандському форматі,
руйнувати Мінський процес. На Донбасі й досі немає припинення вогню, а у питанні обміну
в'язнів відсутній прогрес. Повноцінна діяльність спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на
Донбасі неможлива через позицію Росії. Спостерігачі не мають доступу до всіх окупованих
територій. Москва продовжує блокувати мирний процес. Данкан підтримав необхідність
посилення міжнародних зусиль для звільнення бранців Кремля. Сторони також торкнулися
питання співпраці України з Північноатлантичним альянсом. Віце-прем’єр наголосила, що
цьогорічний Саміт НАТО підтвердив перспективу України стати рівноправним членом
Альянсу, а Україна своєю чергою розпочала процес внесення поправок до Конституції, що
закріплять членство в НАТО та ЄС як стратегічний курс України. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Читайте також: Українські
тижні в Баварії >>>

За матеріалами mfa.gov.ua Посольство України у ФРН
Українські парламентарі провели зустріч із
французьким Сенатором О.Кадіком
12.10.0218

Відбулася зустріч голови Комітету у закордонних справах Ганни
Гопко та заступник голови Комітету з питань європейської інтеграції Марії
Іонової із французьким Сенатором.
У зустрічі взяла участь Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки
в Україні Ізабель Дюмонт. На початку зустрічі голова Комітету у закордонних справах
висловила вдячність французькій стороні за підтримку суверенітету та територіальної
цілісності нашої держави на фоні триваючої агресії Росії проти нашої держави, а іноземна
сторона в свою чергу запевнила в непорушності та послідовності своєї позиції. Сторони
обмінялися думками з широкого кола актуальних питань двосторонніх відносин у всіх
галузях. Вдзначено активність політичного діалогу на міжпарламентському рівні обох
країн та наголошено на важливості активізації двосторонніх відносин на урядовому рівні.
Українські парламентарії поінформували французьку сторону про внутрішньополітичну
ситуацію та стан реформ в Україні. Окрему увагу сторони приділили обговоренню питання
протидії російській агресії на Донбасі та в акваторії Азовського моря та Керчинської
протоки, необхідності повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету
України, а також ситуації, що склалася на території окупованого Криму. У цьому контексті
М.Іонова, яка виконує обов’язки голови Комітету з питань європейської інтеграції
наголосила, що надає великого значення ефективній підтримці Францією зусиль,
спрямованих на мирне врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема гуманітарним проектам.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.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

 ПІВДЕННА ЄВРОПА (ВАТИКАН. ІСПАНІЯ. ІТАЛІЯ. МАЛЬТА. ПОРТУГАЛІЯ. САН-МАРИНО)

Президент України у Одесі зустрівся з
Прем’єр-міністром Болгарії

Петр Порошенко уполномочил Маркарову на
подписание конвенции с Испанией
04.10.2018

Президент уполномочил и.о. министра финансов Украины Оксану
Маркарову на подписание конвенции с Испанией об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и протокола к ней.
Соответствующее распоряжение президента Украины №167/2018-рп от 3 октября
2018 года обнародовано на сайте главы Государства в среду. "Уполномочить первого
заместителя министра финансов Украины Маркарову Оксану Сергеевну на подписание
конвенции между Украиной и Королевством Испания об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении налоговых
уклонений и протокола к ней", - сказано в документе.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Візит членів Комітету з питань державного будівництва
до Італійської Республіки
12.10.2018

В рамках ознайомчого візиту відбулася низка зустрічей членів
Комітету -народних депутатів із представниками Міністерства з питань
охорони здоров’я та соціальних справ регіону Тоскана.
На зустрічі з Генеральним директором регіонального Міністерства з питань охорони
здоров‘я та соціальних справ Марко Брінтадзолі членів Комітету ознайомлено із засадами
Національної служби охорони здоров’я, завданнями держави та діяльністю Міністерства на
рівні регіону, співвідношенням між державними та приватними медичними закладами,
способами забезпечення автономності системи та рівномірної якості медичних послуг, які
надаються її різними компонентами. Також учасникам було представлено інформацію про
обов’язкові медичні послуги, які надаються громадянам, поінформовано про стандарти та
класифікацію медичних закладів, діяльність Фонду Національної служби охорони здоров’я,
ознайомлено із основними соціально-демографічними показниками регіону Тоскана.
Генеральний секретар комуни та міста-метрополії Флоренція Венченцо Дел Регно
поінформував народних депутатів України про свої повноваження та зазначив, що до них,
зокрема, належить вивчення актів міської ради, її виконавчого органу та міського голови на
відповідність чинному законодавству та Конституції Італії. Генеральний секретар
відзначив, що засідання місцевої ради відповідно до чинного законодавства мають
відбуватися за його обов’язкової участі та вказав на наслідки (санкції) щодо прийняття
органом місцевого самоврядування та посадовими особами неправомірних рішень. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
 СХІДНА ЄВРОПА (БОЛГАРІЯ. ПОЛЬЩА. УГОРЩИНА. РУМУНІЯ. СЛОВАЧЧИНА. МОЛДОВА. ЧЕХІЯ)

Президент затвердив ратифікацію Угоди між Україною
та Румунією у сфері військових перевезень
01.10.2018

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про
ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії
стосовно співробітництва у сфері військових перевезень».
Угода встановлює загальні рамкові умови співробітництва України та Румунії у сфері
військових перевезень, зокрема визначаються терміни, органи, відповідальні за військові
перевезення, порядок організації, планування та виконання перевезень, заборонені для
перевезення вантажі, максимальні строки перевезень тощо. Реалізація документу створить
договірно-правову базу між Україною та Румунією щодо здійснення відповідної співпраці
та сприятиме подальшому розширенню у дусі партнерства співробітництва у сфері
військових перевезень між обома державами.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент затвердив ратифікацію Угоди між Україною
та Польщею в сфері оборони

05.10.2018

Президент України Петро Порошенко відзначив високий рівень
співпраці між двома країнами і виконання домовленостей, досягнутих в
травні цього року. Про це повідомляє прес-служба Глави держави.
Зокрема, щодо завершення капітального ремонту школи, модернізації дороги ОдесаРені через Болград і в перспективі продовження цієї дороги як транспортного коридору до
Варни і Софії. «Мрію, що ми з тобою сядемо вдвох в машину або у Варні, або в Одесі і за 3-4
години доїдемо (новою дорогою - ред.)», - додав Президент. Він зазначив, що безвізовий
режим зробив дві країни ближчими і вже цього року на 300 тис. українців більше відвідали
Болгарію. Він зауважив також, що на 46% зріс товарообіг між країнами. Глава держави
відзначив важливість проведення міжурядової комісії, яка в подальшому буде вирішувати
питання економічної, соціальної, культурної і політичної співпраці між країнами.
Президент також подякував за рішення ЄС про надання макрофінансової допомоги та
продовження санкцій проти РФ під час головування Болгарії в ЄС в першій половині 2018 р..
Глава держави також відзначив запровадження прямого авіасполучення з Одеси до Болгарії
та прямого залізничного сполучення зі Львова до Болгарії. У свою чергу, Прем’єр-міністр
Болгарії Бойко Борисов зауважив, що посилення міжлюдських контактів сприяє розвитку
двосторонніх відносин і відзначив важливість розвитку портового сполучення. Президент
України звернувся до присутнього на зустрічі Міністра інфраструктури України
Володимира Омеляна опрацювати з болгарськими колегами це питання. Бойко Борисов
також запропонував відкрити болгарську школу в Одесі. Президент України підтримав цю
ініціативу і запропонував також відкрити в Софії Український культурний центр.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Україна та Молдова планують продовжити конкурс спільних
науково-дослідних проектів на 2019 рік
08.10.0218

Створення комісій для роботи над підручниками для нацменшин в
Україні та Молдові, продовження конкурсу спільних науково-дослідних
проектів на 2019 рік, обмін вчителями та досвідом проведення реформ.
Про це говорили на двосторонній зустрічі Міністр освіти і науки України Лілія
Гриневич та Міністр просвіти, культури та досліджень Молдови Моніка Бабук на STS Forum
в м. Кіото, Японія. «Я б хотіла поінформувати вас, що наша спільна комісія, яка займається
питанням шкіл молдовської національної меншини в Україні та української меншини в
Молдові, дуже успішно та продуктивно працює. Нещодавно ваш заступник Павло Хобзей
був у Молдові, з ним ми говорили про якість підручників для шкіл меншин та підвищення
кваліфікації вчителів цих шкіл в Україні та Молдові», - розповіла Монік Бабук. Вона також
зауважила, що для належної підготовки шкіл національних меншин для збільшення частки
вивчення української мови не вистачає часу, тому важливо, щоб відбулося продовження
перехідного періоду для трансформації таких шкіл до 2020 р. Міністр освіти і науки
України додала, що наразі уся система підготовки, закупівлі та друку підручників в Україні
потребує кардинальної трансформації, адже ні якість книг, ні терміни, у які вони
виробляються, є неприйнятними. Відзначимо, Україна та Молдова продовжують реалізацію
Дорожньої карти співпраці, окресленої під час попередніх перемовин глав урядів двох
країн, і готові наростити взаємний товарообіг, який наразі становить близько 500 млн дол.
Про це заявили прем’єр-міністри двох країн Володимир Гройсман та Павел Філіп. Зустріч
прем’єрів відбулася в рамках роботи саміту ГУАМ у Кишиневі. Більшість питань, які не
вирішувалися роками, сьогодні зняті з порядку денного. Мова про облаштування спільних
пунктів пропуску, про реалізацію інфраструктурних проектів, про об’єднання енергосистем
і екологічні питання, які є важливим елементом поступового розвитку двох країн.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

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

Віце-прем’єр Геннадій Зубко розповів про
домовленості в Білорусі

02.10.2018

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про
ратифікацію Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Республіки Польща про співробітництво у сфері оборони».
Реалізація документу створює передумови для розвитку українсько-польської
співпраці у сфері оборони. Угода передбачає взаємодію двох країн у питаннях обміну
інформацією, демонстрації озброєння та військового обладнання, спільних військових
наукових програм, двосторонніх та багатосторонніх військових навчань, військових
культурних заходів та змагань тощо. Відзначимо, 15 листопада відбудеться IX Міжнародний
форум «Дні польського бізнесу в Україні». Цьогорічний форум стане платформою для
обговорення широкого кола важливих та актуальних тем. Захід традиційно пройде під
патронатом Посольства Республіки Польща в Україні. Організатори: Асоціація Українського
бізнесу в Польщі; EUCON Юридична Група; Польська Конфедерація Роботодавців Lewiatan.
Співорганізатори: Міжнародне товариство польських підприємців в Україні; Польське
Агентство Інвестицій та Торгівлі. Серед гостей форуму очікуються підприємці з України та
Польщі, які зацікавлені у бізнес-співпраці між двома державами, мають ідеї щодо реалізації
спільних проектів та потребують фінансової підтримки для запуску власних стартапів.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Президент прийняв Міністра закордонних справ
Словацької Республіки
04.10.0218

Президент України Петро Порошенко прийняв Міністра закордонних
справ та з європейських питань Словацької Республіки Мирослава Лайчака.
Про це повідомляє прес-служба Глави держави.
Сторони обмінялися думками з важливих питань двосторонніх відносин та
міжнародного порядку денного. Було розглянуто питання розширення співпраці у сферах
торгівлі та економіки, оборони, енергетичної безпеки та прикордонного співробітництва.
Відзначалася важливість проведення ближчим часом чергового засідання міжурядової
українсько-словацької комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного
співробітництва. Окрему увагу було приділено алгоритму взаємодії двох країн у контексті
головування Словаччини в ОБСЄ у 2019 році. Йшлося, зокрема про поліпшення ролі цієї
організації у моніторингу дотримання прав людини на окупованих територіях України та
процесі звільнення українських політичних в’язнів Кремля. Обговорювалася також
українсько-словацька співпраця на євроінтеграційному та євроатлантичному напрямах, а
також у рамках міжнародних організацій. Відзначимо, Голова Верховної Ради України
Андрій Парубій провів зустріч з Мірославом Лайчаком. Під час зустрічі Сторони обговорили
питання щодо посилення і активізації двосторонньої співпраці, зокрема, її парламентської
складової, посилення політичного діалогу, співпраці на різних міжнародних платформах,
розвитку транскордонного співробітництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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На засіданні Міжурядової українсько-білоруської комісії з питань
торгово-економічного співробітництва проговорили виконання попередніх
домовленостей та стратегічний план співпраці.
«Одна з головних тем – проведення Першого Форуму регіонів України та Білорусі,
який відбудеться 25-26 жовтня у Гомелі. На ньому планує взяти участь 13 областей України
і близько 60 підприємств. Ми очікуємо підписання до 20 угод як на місцевому і обласному
рівнях, так і міжурядовому. Це важливе питання, адже регіональне співробітництво дає
можливість залучати інвестиції, збільшувати туристичний потік, обмінюватись досвідом і
інформацією та здійснювати кооперацію», - повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. За його словами,
розвиток кооперації став також одним з ключових питань на засіданні Міжурядової комісії.
Сьогодні близько 8 білоруських підприємств вже працює на території України, але для нас
важливі і поставки української продукції до Білорусі. Йдеться про поставки продукції АПК,
металургії тощо. Також важливим питанням стало обговорення розвитку транспортних
потоків, які дозволять збільшити товарообмін між країнами. «Ми розглянули можливість
максимального залучення водного транспорту. Це проект Прип’ять – Київ – ГРЕС і
продовження судноплавства по річці Дніпро. Він дасть можливість постачати білоруські
нафтопродукти в Україну, а також розвантажить Укрзалізницю і вивільнить велику
кількість вантажних вагонів», – розповів Геннадій Зубко. Питання розвитку міжнародних
пунктів пропуску. Українська і білоруська сторони домовились про зміну статусу єдиного у
Київській області міжнародного пункту Олександрівка-Вільче з міждержавного на
міжнародний. Він сприятиме розвитку транспортного сполучення, а також дозволить
залучити кошти ЄС і міжнародних організацій на ремонт дороги М-01. Важливе рішення
Міжурядової українсько-білоруської комісії щодо спільної розробки країнами Програми
комплексного екологічного моніторингу діяльності з експлуатації кар’єру піску і крейди
родовища «Хотиславське», який має екологічні наслідки для екосистеми Шацьких озер.
Також досягнуті домовленості щодо співпраці в енергетичній, культурній і гуманітарній
сферах, спорту і розвитку іномовлення в Білорусі. «Обговорювалось питання щодо запуску
на території Білорусі після 1 грудня українського телеканалу UATV. Ми розглядаємо це як
економічний інструмент і можливості інформування Республіки Білорусь про політичне і
культурне життя України, з точки зору залучення інвестицій, розвитку економіки і
туристичного потенціалу», – підкреслив Геннадій Зубко.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

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

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

 АЗІЯ
 ПІВДЕННА АЗІЯ (ІНДІЯ. БАНГЛАДЕШ. НЕПАЛ. БУТАН. МАЛЬДІВИ. ШРІ-ЛАНКА)

 БЛИЗЬКИЙ СХІД
 ЛЕВАНТ [Регіон Середземного Моря] (ІЗРАЇЛЬ. ПАЛЕСТИНА. ЙОРДАНІЯ. ЛІВАН. СИРІЯ. ТУРЕЧЧИНА)

Засідання Спільного українсько-індійського комітету
з науково-технічного співробітництва
11.10.2018

У м. Нью-Делі відбулося 7-ме засідання Спільного українськоіндійського комітету з науково-технічного співробітництва. Про це
повідомляє Посольство України в Республіці Індія.
Українську делегацію очолила заступник начальника управління міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції – начальник відділу міжнародного науковотехнічного співробітництва Міністерства освіти і науки України С.С. Шаповал. Індійську
делегацію - директор департаменту міжнародного співробітництва Міністерства науки та
технологій Індії С.К. Варшней. Сторони погодили перелік спільних науково-дослідних
проектів та підтвердили готовність сприяти подальшому розвитку українсько-індійської
співпраці у науково-технічній сфері.
Читати повністю >>>
Читайте також: Журнал "India
Empire" (вересень 2018) >>>
За матеріалами Посольства України в Індії

Зустріч Посла України з Президентом Торгово-промислової
палати Сайди та Південного Лівану
11.10.2018

11 жовтня пройшла зустріч Посла України І. Осташа з Президентом
Торгово-промислової палати Сайди та Південного Лівану М.Саллехом. Про
це повідомляє Посольство України в Ліванській Республіці
Мова йшла про координацію зусиль з активізації двосторонніх торгово-економічних
стосунків, здійснення конкретних кроків з реалізації наявного бізнесового потенціалу двох
країн, підготовку візиту до Лівану української делегації підприємців.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Лівані
 РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ [Аравійське Море] (БАХРЕЙН. ЄМЕН. ІРАК. ІРАН. КАТАР. КУВЕЙТ. ОАЕ. ОМАН.

САУДІВСЬКА АРАВІЯ)

Посол України обговорив стан та перспективи розширення
міжпарламентського співробітництва
02.10.2018

 ПІВДЕННО-СХІДНА АЗІЯ (БРУНЕЙ. В’ЄТНАМ. ІНДОНЕЗІЯ. КАМБОДЖА. ЛАОС. МАКАО. МАЛАЙЗІЯ. М'ЯНМА. СІНГАПУР.

ТАЇЛАНД. ФІЛІППІНИ)

Президент звернувся до Уряду надати
гуманітарну допомогу Індонезії
04.10.2018

Президент України Петро Порошенко звернувся до Кабінету Міністрів
щодо негайної організації надання гуманітарної допомоги Індонезії. Про це
повідомляє прес-служба Глави держави.
«Внаслідок землетрусу і цунамі в Індонезії загинуло більше 1400 осіб. Індонезія для
нас дуже близька, незважаючи на відстань», - зазначив Президент. «Українська допомога
продуктами харчування, ліками може врятувати життя. Це позиція справжнього друга і
партнера. І ми завжди відкликаємось на подібні заходи», - наголосив Петро Порошенко.
Президент наголосив, що Індонезія завжди голосувала за підтримку українських резолюцій
в ООН та нагадав, що в серпні 2016 року відвідував цю країну з візитом.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

Посол України в Республіці Ірак Віктор Недопас зустрівся із Спікером
іракського парламенту Мухаммадом аль-Хальбусі та передав йому листа від
Голови Верховної Ради України Андрія Парубія.
Окрім привітань з обранням на посаду очільника Ради Представників Республіки
Ірак, Андрій Парубій у своєму листі також запросив Мухаммада аль-Хальбусі відвідати
Україну з візитом. Запрошення було прийняте з вдячністю, Спікер Аль-Хальбусі пообіцяв
спланувати візит після того, як іракський парламент нового скликання завершить усі
конституційні процедури, необхідні для належної роботи органів державної влади в Іраку.
Також була обговорена низка питань, пов’язаних з обміном візитами між законодавцями
двох країн, створенням у Раді Представників Республіки Ірак групи міжпарламентського
співробітництва з Україною, можливістю обміну досвідом законотворчості тощо. Іракську
сторону було поінформовано про продовження російської військової агресії проти України,
яка триває вже понад 4,5 роки, забрала життя тисяч українських військовослужбовців і
цивільних осіб, призвела до тимчасової окупації територій нашої держави …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Іраці
Павло Розенко зустрівся з Послом Кувейту
Др. Рашидом Хамад Аль-Адвані

 ПІВНІЧНА АЗІЯ [Регіон Тихого Океану] (МОНГОЛІЯ. КИТАЙ. ТАЙВАНЬ. ГОНКОНГ. ПІВНІЧНА КОРЕЯ (КНДР).

ПІВДЕННА КОРЕЯ. ЯПОНІЯ

08.10.0218

Україна і Китай планують подвоїти
товарообіг - до $10 млрд.
02.10.2018

Україна та КНР планують подвоїти взаємний товарообіг – до $10 млрд,
а також розглядають можливості співпраці в агросфері, будівництві,
передусім інфраструктурних об’єктів, в енергетиці та інших сферах.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з Надзвичайним та
Повноважним Послом Китаю в Україні Ду Веєм відзначив, що потенціал відносин двох країн
щороку глибшає, і сфер взаємного інтересу стає більше. «Я радий нашій черговій зустрічі. І,
користуючись нагодою, вітаю Вас і народ Китаю з Днем заснування Республіки», - сказав
Володимир Гройсман. «Ми вдячні за постійну підтримку і увагу, яку Ви особисто
приділяєте, і завжди знаходите час для зустрічей», - зазначив Ду Вей. Під час зустрічі
Володимир Гройсман подякував дипломату за успішне завершення проекту надання
укомплектованих машин швидкої допомоги для України, а також висловив сподівання на
успішне проведення міжнародної виставки China International Import Expo 2018, в роботі
якої візьме участь і українська делегація.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
В Токіо відбулися перші українсько-японські
консультації з питань безпеки

Зустріч Консула України О. Балануци з
Керівником Суду м.Дубай
09.10.2018

12.10.2018

В місті Токіо 12 жовтня 2018 року відбулися перші українськояпонські консультації з питань безпеки. Про це повідомляє МЗС України на
своєму порталі mfa.gov.ua
Українську сторону представляли Заступник Міністра закордонних справ України
Василь Боднар та Заступник міністра оборони України з питань Європейської інтеграції,
генерал-лейтенант Анатолій Петренко. Японську сторону представляли Заступник
помічника Міністра закордонних справ, посол Хідекі Уяма та Генеральний Директор з
питань міжнародного співробітництва Міністерства оборони пан Хідео Сузукі. Сторони
обговорили широке коло питань, які становлять взаємний інтерес, у тому числі питання,
пов'язані з політикою безпеки та оборони їхніх країн, ситуацію в галузі безпеки у
відповідних регіонах, а також двостороннє співробітництво. Було досягнуто домовленості
щодо продовження таких корисних консультацій та визначення дипломатичними
каналами дати і місця проведення наступного раунду. У ході візиту було підписано
Меморандум між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Японії щодо
співробітництва та обмінів у сфері оборони.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

8

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко 8 жовтня провів зустріч
із Надзвичайним та Повноважним Послом Держави Кувейт в Україні Др.
Рашидом Хаммад Аль-Адвані.
Під час зустрічі сторони обговорили питання розвитку відносин між Україною та
Кувейтом. Зокрема, йшлося про реалізацію проектів в торговельній, економічній, аграрній
сферах, у нафтогазовому та енергетичному секторах, у галузях туризму, транспортної
інфраструктури, охорони здоров’я та освіти. Обговорили підготовку до проведення
засідання Міжурядової українсько-кувейтської комісії з питань економічного, технічного та
торговельного співробітництва. Відзначимо, 7 жовтня Посол України зустрівся з заступником Міністра закордонних справ Держави Кувейт з питань Європи Валідом Алі Аль-Хубейзі.
Нагадаємо, 1 жовтня Посол України зустрівся з заступником Міністра закордонних справ
Кувейту з економічних питань А.Аль-Хамад. Сторони обговорили низку актуальних питань
щодо організації та підготовки чергового засідання Міжурядової українсько-кувейтської
комісії з питань економічного, технічного та торговельного співробітництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

07 жовтня 2018 року вібулася робоча зустріч Консула-керівника
Консульства України в місті Дубай Олександра Балануци з Керівником Суду
м.Дубай Тарешом Ель-Мансурі.
Під час зустрічі було обговорено широкий спектр актуальних питань двостроннього
характеру у контексті захисту прав та інтересів громадян України, які проживають на
території Обєднаних Арабських Еміратів. Окрему увагу під час зустрічі було приділено
особливостям місцевого законодаства країни перебування, яке базується на нормах Ісламу,
а також практики процесуальних дій по відношенню до іноземців, які здійснили
правопорушення та ухвали судових рішень у таких випадках. Наприкінці зустрічі Голова
Суду м.Дубай висловив бажання підтримувати подальші робочі контакти та надавати
необхідного сприяння.
Читати повністю >>>
За матеріалами Kонсульства України в Дубаї
Посол України здійснив робочий візит до
іранської провінції Голестан
11.10.2018

Посол України в Ірані 29 вересня – 3 жовтня перебував з робочим
візитом до провінції Голестан. В ході візиту С.Бурдиляк провів зустріч з
Губернатором провінції Голестан С.Хашемі.
Посол висловив переконання про те, що двостороннє співробітництво має
розвиватися у форматі взаємодії на рівні керівництв провінцій, областей і міст за активного
залучення приватного сектору і сприяння торговельно-промислових палат двох держав.
Керівництво провінції Голестан охоче сприйняло пропозицію щодо започаткування тісної
співпраці з однією з областей України в рамках Угоди про побратимство. Під час зустрічі
Посла з керівництвом торгово-промислової палати провінції Голестан, керівники провідних
підприємств провінції підтвердили готовність до розвитку торговельно-економічного
співробітництва між Україною та Іраном. Президент ТТП провінції Голестан повідомив про
те, що Україна вважається традиційним постачальником насіння кукурудзи і сої до
провінції Голестан, і висловив зацікавленість й надалі розвивати співпрацю. Наголошено на
необхідності подолання наявних перешкод у банківських взаєморозрахунках між
державами задля налагодження ефективної торговельно-економічної співпраці. На
запрошення губернатора провінції Голестан Посол України С.Бурдиляк відвідав
фармацевтичне підприємство «Arya Tina Gene». Виконавчий директор компанії, професор
М.Шахбазі презентував досягнення науково-дослідницького центру у галузі виробництва
унікальних біофармацевтичних препаратів, інноваційних продуктів молекулярної біології,
генетики, діагностики і нанобіомедицини.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Ірані

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

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

 АФРИКА

 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Українсько-єгипетська співпраця
активно продовжується

Посол України провів низку
зустрічей в МЗС Чилі
06.10.2018

Посол України в Єгипті Геннадій Латій та керівник єгипетської
холдингової компанії металургійної індустрії Медхет Нафія взяли участь у
церемонії підписання контракту щодо співробітництва.
Мова йде про контракт між Консорціумом підприємств на чолі з Українською
національною зовнішньоекономічною корпорацією «Важмашімпекс» та єгипетською
компанією «El Nasr for Coke & Chemicals company». Досягнення домовленостей щодо
контракту, який підписали генеральний директор УНЗК «Важмашімпекс» Євген Козік та
керівник «El Nasr for Coke & Chemicals company» Абдельґаліль Азаб, відбулось в результаті
перемоги УНЗК у тендері, оголошеному єгипетською компанією. Відзначимо, протягом 2017
р. українсько-єгипетський товарообіг склав 1908,3 млн. дол. США, що становить 82,4% до
показників 2016 р. Експорт українських товарів до Єгипту зменшився на 19,2% та склав
1831,3 млн. дол. США. Імпорт України з Єгипту зріс на 58,1% та склав 77 млн. дол. США.
Позитивне сальдо 1754,3 млн. дол. США. Впродовж 2017 року чорні метали (72) втратили
лідируючі позиції у структурі українського експорту до Єгипту, їх частка склала лише 29%
від загального обсягу українського експорту. На першу позицію вийшли зернові – 45,5 %.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Єгипті

02.10.2018

Юрій Дюдін провів зустрічі з Генеральним Секретарем з питань
зовнішньої політики, Директором Департаменту Європи, а також
Директором Департаменту міжнародних організацій.
1-2 жовтня ц.р. під час робочого візиту до чилійській столиці – міста Сантьяго –
Посол України в Республіці Чилі (за сумісництвом) Юрій Дюдін провів низку зустрічей з
керівництвом Міністерства закордонних справ Республіки Чилі та відповідних структурних
підрозділів, зокрема, з Генеральним Секретарем з питань зовнішньої політики Патрісіо
Торресом, а також з Директором Департаменту Європи Марією Алехандрою Геррою,
Директором Департаменту міжнародних організацій Патрісіо Вікторіано Муньйосом, а
також із заступником Директора Департаменту з питань прав людини Рікардо Аленом. Під
час зустрічей було обговорено сучасний стан та перспективи співпраці між Україною та
Чилі. Особливу увагу було приділено активізації двостороннього співробітництва в
політичній, торговельно-економічній та культурній сферах, а також взаємодії в рамках
міжнародних організацій. Українська сторона висловила зацікавленість у подальшому
поглибленні двосторонніх відносин та наповненні їх порядку денного новими
взаємовигідними проектами.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

Новопризначений посол України
розпочав дипмісію в Алжирі

Участь Посольства у ХV Глобальному
агропродовольчому форумі

08.10.2018

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний посол України в
Алжирі Максим Субх вручив копії вірчих грамот міністру закордонних
справ Алжирської Народної Демократичної Республіки.
"У ході церемонії, яка проходила в приміщенні МЗС Алжиру, сторони обмінялись
думками щодо пріоритетних напрямів розвитку двосторонніх українсько-алжирських
відносин", - йдеться у повідомленні. Зокрема, посол України підкреслив важливість
активізації двосторонніх відносин шляхом обміну візитами з метою інтенсифікації
співробітництва у політичній, економічній і культурній сферах. Він також зазначив, що
одним з пріоритетів на найближчу перспективу українська сторона вважає проведення ІІ-го
раунду українсько-алжирських політичних консультацій між зовнішньополітичними
відомствами обох країн. Алжирський дипломат, у свою чергу, відзначив міцні та дружні
відносини між нашими народами. Він підкреслив зацікавленість Алжиру у залученні
українського промислового та наукового потенціалу для розвитку економіки Алжиру,
підготовці місцевих кадрів, інтенсифікації зв'язків у торговельно-економічній, науковотехнічній, енергетичній сферах, галузях охорони здоров'я, туризму тощо. Він також
закликав український бізнес до активної співпраці з алжирськими підприємствами та
компаніями. Відзначимо, Президент України Петро Порошенко 13 липня призначив
Максима Субха Надзвичайним і Повноважним послом України в Алжирі.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
У Тунісі відбулися українсько-туніські
політичні консультації
10.10.2018

В Тунісі 10 жовтня 2018 р. відбулися українсько-туніські політичні
консультації на рівні директорів департаментів зовнішньополітичних
відомств двох країн. Про це повідомляє МЗС України на порталі mfa.gov.ua
Українську делегацію на цьому заході очолила Директор Департаменту країн
Близького Сходу та Африки Мирослава Щербатюк, туніську – Начальник Управління
європейських держав - не членів ЄС Департаменту європейських країн Слім Гар’яні.
Сторони обговорили сучасний стан та перспективи розвитку українсько-туніського
співробітництва у політичній, торговельно-економічній, інвестиційній, освітянській та
консульській сферах, а також напрями взаємодії між двома державами у рамках
міжнародних організацій.
Окрему увагу було приділено питанням активізації
міжпарламентської співпраці та міжрегіонального співробітництва, а також підготовці до
проведення у 2019 році чергового третього засідання Міжурядової українсько-туніської
комісії з питань торговельно-економічного та технічного співробітництва. Сторони також
обмінялися думками щодо актуальних питань міжнародного порядку денного, зокрема
ситуації у регіоні Близького Сходу та Північної Африки. Українську делегацію прийняв
Державний секретар у закордонних справах Туніської Республіки Сабрі Баштобджі.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Посол України в Нігерії Валерій Александрук зустрівся
з делегацією штату Тараба
12.10.2018

Посол України в Нігерії Валерій Александрук 12 жовтня 2018 р.
провів зустріч з делегацією штату Тараба. Про це повідомляє Посольство
України у Федеративній Республіці Нігерія.
На зустрічі обговорювалися питання налагодження співробітництва та розширення
двосторонньої співпраці, зокрема у сфері сільського господарства. Відзначимо, 19 вересня
2018 р. Посол України в Нігерії Валерій Александрук провів зустріч з делегацією Асоціації
торгово-промислових 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. Нагадаємо, за
сприяння Посольства представницька делегація нігерійських бізнесменів на чолі з віцепрезидентом ТПП м. Абуджа взяла участь у 4-му Національному експортному форумі в
Києві, а також відвідала Міжнародну агропромислову виставку АГРО-2018. Нігерія
зацікавлена у розвитку співробітництва з Україною у сфері сільського господарства,
машинобудування, обробній, видобувній та хімічній промисловостях. Візит нігерійської
делегації є відповіддю на нещодавню успішну торгову місію до Нігерії.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Нігерії

12.10.2018

Посольство України взяло участь у церемонії відкриття та засіданнях
ХХV Глобального агропродовольчого форуму «Сільське господарство 4.0:
революція в секторі», який відбувся в м. Пуебла, Мексика.
Форум, який втретє поспіль проводився у штаті Пуебла, за участі аграрних фахівців
міжнародного рівня, представників 17 країн з трьох континентів та 20 провідних
мексиканських сільськогосподарських структур був відкритий президентом Мексики
Енріке Пенья Ньєто, губернатором Пуебли Тоні Галі та головою Національної ради з питань
сільського господарства, Боско де ла Вега Вальядолідом. Серед почесних гостей на
церемонії були присутні Міністр з питань аграрного, земельного та міського розвитку
Р.Роблес, Міністр сільського господарства, тваринництва, сільського розвитку, рибальства
та продовольства, Б.Інохоса, керівник Федерального органу з питань розвитку Спеціальних
економічних зон Х.Гутьеррес, голова Координаційної підприємницької ради Х.П.Кастаньон,
голова Національної конфедерації організацій тваринницьких підприємств О.Чазаро та
голова Національної селянської конфедерації І.Ернандес. Контакти, які представники
Посольства мали під час заходу з керівниками та представниками уряду Мексики і
учасники Форуму дозволили донести до них інформацію щодо поточної ситуації в Україні, її
виробничого та експортного потенціалу сільськогосподарської продукції, а також
перспектив розвитку співпраці між Україною та Мексикою в агропродовольчому секторі.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиці
 АТЛАНТИКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГІОН
 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ (США, ГУАМ. ПІВНІЧНІ МАРІАНСЬКІ ОСТРОВИ. ПУЕРТО-РИКО. АМЕРИКАНСЬКІ

ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ. АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА. ІНШІ)

Сенат США визнав Голодомор 1932-1933 рр.
геноцидом українського народу
04.10.2018

Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію,
яка стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор
1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.
Так, зокрема, до постановляючої частини документа включено визнання Сенатом
висновків Урядової Комісії США щодо Голоду в Україні (від 22 квітня 1988 р.) про те, що
“Сталін та його оточення вчинили у 1932-1933 рр. геноцид проти українців”. Резолюція
засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та
свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу. Висловлюються
найглибші співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, а також
міститься заклик до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі
про штучну природу цієї трагедії. Щиро вдячні Сенатові США та головним співавторам
резолюції - співголовам Сенатського українського кокусу, сенаторам Роберту Портману та
Річарду Дурбіну за це історичної ваги рішення. Дана резолюція стала результатом плідної
взаємодії Посольства України в США, української громади Америки та друзів України в
Сенаті США. Проект подібної резолюції був затверджений Комітетом із закордонних справ
Палати представників Конгресу США і наразі очікує розгляду під час пленарного засідання.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в США
 БРИТАНСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ (КАНАДА. АВСТРАЛІЯ. НОВА ЗЕЛАНДІЯ. ПАПУА НОВА ГВІНЕЯ. СОЛОМОНОВІ

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

Канада в ООН закликала Росію поважати
суверенітет України
01.10.2018

Міжнародна спільнота повинна зупинити дестабілізуючі дії Росії в
Україні. Про це під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку
заявив Постійний представник Канади при ООН.
“Незаконна анексія та окупація Криму є відвертим порушенням міжнародного права.
Повага до суверенітету та територіальної цілісності є не лише поняттями, вони - основа
Статуту ООН. Російським дестабілізуючим діям не можна дозволяти продовжуватися”, сказав Постійний представник Канади при ООН Марк-Андре Бланшар. За його словами, аби
заснований на правилах міжнародних порядок діяв для усіх, “правила повинні стосуватися
усіх”. “Наша рішучість забезпечити відповідальність у М’янмі, Сирії, Україні та Венесуелі
супроводжується глибоким бажанням покращити гуманітарну ситуацію для мільйонів
постраждалих, як всередині цих країн, так і у їх регіонах”, - зазначив дипломат.Дії Канади в
“керуються повною відданістю захисту та підтримці прав людини”. “Відповідальність не
може бути розкішшю, доступною лише за певних умов”, - підсумував Бланшар.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

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

9

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

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

PUBLIC AFFAIRS & GOVERNMENT RELATIONS

МАКРОЕКОНОМІКА

 ПРОГРАМИ & ПРОЕКТНІ ІНІЦІАТИВИ. АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ. …

 ВВП. ВНП

Зростання ВВП України за підсумками року
перевищить 3%

Прогрес України в імплементації реформи держуправління
заслуговує на високу оцінку сам по собі і в порівнянні
08.10.2018

Оцінювання сфери держуправління в Україні програмою SIGMA
дозволяє говорити про помітний прогрес. Бали, поставлені Україні, в цілому
кращі, ніж середні бали західно-балканських держав-кандидатів і
потенційних кандидатів на вступ до ЄС.
До такого висновку дійшли експерти проекту ЄС «EU4PAR» Угіс Сікс і Грегор Вірант,
аналізуючи недавно опублікований звіт SIGMA, повідомляє видання «Дзеркало тижня».
Згадані експертами країни були оцінені SIGMA в 2017 році. Порівнюючи Україну з іншими
державами, в яких використовувалася аналогічна методика оцінювання, можна говорити
про суттєвий прогрес української системи держуправління. «Наприклад, Грузія надихнула
Україну на багато змін, проте в сфері формування і координації державної політики Україна
набирає таку ж кількість балів або навіть більше за всіма показниками», - відзначають
експерти. Вони також вказують, що в сфері держслужби та управління людськими
ресурсами Україна отримала вищі бали, ніж в середньому західно-балканські держави, а в
сфері організації системи центральних органів виконавчої влади бал України набагато
вищий. Європейські фахівці також відзначають, що виплата ЄС перших траншів бюджетної
підтримки в держбюджет України, зокрема у вересні цього року, свідчить про прогрес в
реалізації Стратегії реформування держуправління в Україні. Як зазначив Міністр Кабінету
Міністрів України, голова Офісу реформ Олександр Саєнко: «Ми вперше отримали повне та
об’єктивне оцінювання стану справ у сфері державного управління України. І це дуже
важливо для ефективного планування реформи держуправління, яку впроваджує Уряд. Ми
вже розпочали оновлення Стратегії реформування держуправління, враховуючи численні
рекомендації SIGMA. І наступну оцінку SIGMA вже можна використати як оцінювання
реалізації оновленої Стратегії». На думку експертів, Україна зробила два великих
стратегічних кроки до сучасного та ефективного держуправління. У 2015 році був
прийнятий і вже виконується закон «Про державну службу». А в червні 2016 року було
прийнято Стратегію реформування держуправління України на 2016-2020 роки та План
заходів щодо її реалізації, запроваджено рамки координації, контролю і звітності. «Це важливий трамплін для прискорення реформи», - підкреслюють Угіс Сікс і Грегор Вірант. У
цілому експерти вважають, що звіт SIGMA є стартом і дорожньою картою для подальшого
реформування держуправління.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

05.10.2018

Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і
торгівлі України Степан Кубів під час години запитань до Уряду у Верховній
Раді прозвітував про стан економіки та результати економічних реформ.
Економіка України подолала кризу, яка через агресію Росії та анексію Криму зазнала
падіння. "ВВП України зростає вже 10 кварталів поспіль. Це вже не результат низької
порівняльної бази, а наслідок зважених, скоординованих дій Уряду, Президента,
Парламенту і Нацбанку. Прогноз залишається позитивним – за підсумками року ріст ВВП
складе понад 3%. І що найважливіше, це не спекулятивний розігрів економіки - це реальне
економічне зростання", - сказав Перший віце-прем'єр. Степан Кубів підкреслив, що зростає
українська промисловість, зокрема автомобілебудування, хімічна промисловість, а також
український експорт. "За 8 місяців 2018 р. українські промисловці виробили на 2,2% більше,
ніж за 8 міс. 2017 р. Хімічне виробництво за цей період зросло на 29,9%, автомобілебудування – на 17,2%”, - підкреслив Перший віце-прем’єр-міністр України.
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua
Международный валютный фонд улучшил
прогноз роста ВВП Украины
09.10.2018

МВФ прогнозирует, что рост реального ВВП Украины по итогам 2018
г. составит 3,5%, что выше на несколько пунктов по сравнению с
предыдущим прогнозом Фонда, обнародованному в апреле.
В новом обзоре Международного валютного фонда (МВФ) "Перспективы мировой
экономики" говорится, что по результатам исследования, уровень реального ВВП Украины,
который в 2017 году составлял 2,5%, в 2018-м ожидается на уровне 3,5%. В предыдущем
прогнозе этот показатель в 2018 году оценивался не более 3,2%. Вместе с тем, в 2019 году
МВФ прогнозирует уменьшение роста ВВП Украины до уровня 2,7%. Украина традиционно
определена в группе импортеров энергоносителей в регионе. Лучший прогноз ВВП на
нынешний год в этой группе имеет Армения (6,0%). Самый Низкий – Кыргызстан (2,8%). В
то же время, Фонд обнародовал другие важные показатели экономического роста. Так,
индекс потребительских цен в Украине, как ожидают аналитики МВФ, остановится на
отметке 10,9 этого года, а в следующем – уменьшится до 7,3. Это также демонстрирует
положительную динамику по сравнению с апрельским прогнозом. Баланс текущих счетов в
Украине останется негативным на уровне -3,1% в 2018г. и -3,9% в следующем году. Уровень
безработицы в Украине, как ожидается, составит 9,4% и уменьшится до 9,2% в следующем.
Читать полностью >>>
Читайте также: Обзор МВФ "Перспективы
мировой экономики" >>>
По материалам ukrinform.ru
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ & ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

:: ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС

НА ПОЧАТОК

МАКРОЕКОНОМІКА
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
МУЛЬТИХОЛДИНГИ
ФОНДОВИЙ РИНОК
КОМПАНІЇ & РИНКИ
АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
БЛОГ

01.10.2018

ФОКУС

Економічне зростання залежить від прогресу у впровадженні
реформ та зовнішнього фінансування
04.10.2018

Домовленість із МВФ має забезпечити зовнішнє фінансування в
умовах погіршення доступу до капіталу для країн, що розвиваються, та дати
позитивний сигнал інвесторам.
Економічне зростання в першій половині 2018 року прискорилося до 3,5 % завдяки
ранньому врожаю та збільшенню внутрішнього споживання, яке відбулося за рахунок
підвищення зарплат та пенсій. Додатковий фактор - збільшення переказів заробітчан. Про
це йдеться в Економічному огляді Світового банку в Україні. Проте не спостерігається значного поліпшення інвестиційних настроїв через затримки реалізації структурних реформ і
виконання програми МВФ, а також з огляду на значні потреби України у зовнішньому
фінансуванні та зростання передвиборчої невизначеності. “Перспективи економічного
зростання значною мірою залежать від темпів впровадження реформ та досягнення
домовленостей з МВФ,” - зазначає Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови і
України Сату Какхонен. - “Це особливо важливо, коли доступ до зовнішнього ринку капіталу
значно погіршився для країн, що розвиваються”. Співпраця з МВФ, послідовне впровадження нещодавно ухвалених та нових структурних реформ мають послати позитивний сигнал
інвесторам. У цьому випадку економічне зростання у 2018 році становитиме 3,3 %, у 2019 3,5 %, а у 2020–2021 роках, коли пов'язана з виборами невизначеність зменшиться, може
перевищити 4%. У протилежному випадку у 2019 році передбачається падіння темпів
економічного зростання до менш ніж 2%. Адже відсутність прогресу в реалізації реформ і
невиконання умов програми співпраці з МВФ призведуть до втрати довіри інвесторів,
загострення макроекономічної вразливості та скорочення внутрішнього попиту через
фінансові труднощі. Україна у 2019 та 2020 рр. потребуватиме значних фінансових ресурсів
для погашення державного боргу. Відтак критичне значення має затвердження реалістичного бюджету на наступний рік та виконання його з дефіцитом не вище 2,5 % ВВП. Для
стабілізації державних фінансів у середньостроковій перспективі необхідне впровадження
нещодавно ухвалених реформ у сфері охорони здоров’я, освіти, державного управління,
пенсійного забезпечення та житлово-комунальних субсидій таким чином, аби запобігти
подальшому зростанню видатків, покращуючи при цьому якість державних послуг. Слід
уникати кроків, що можуть негативно вплинути на доходи бюджету. Запропонована заміна
податку на прибуток підприємств податком на виведений капітал може призвести до
втрати важливого джерела доходів і в без того складних фіскальних умовах. Зростання цін
на нафту на зовнішніх ринках призвело до прискорення темпів зростання імпорту до 15,3%
у річному співставленні протягом січня-серпня 2018 р. Водночас з липня експорт страждає
внаслідок логістичних проблем в Азовському морі та падіння експортних цін. Враховуючи
те, що цьогоріч дефіцит поточного рахунку може досягти 2,9% ВВП, важливо забезпечити
продовження співпраці з офіційними кредиторами, сприяти зростанню прямих іноземних
інвестицій та збільшенню експорту продукції з більшою доданою вартістю. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Світового банку
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Гройсман: Україна у 2019 р. має віддати 427 млрд
зовнішніх боргів

Читайте також: Економічний огляд
Світового банку в Україні >>>

Україна наступного року має віддати 427 мільярдів гривень зовнішніх
боргів. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав в ефірі
«Свободи слова» на телеканалі ІСТV.
«У нас Бюджет наступного року буде складати один трильйон двісті мільярдів
гривень і від цієї суми нам потрібно віддати 427 мільярдів гривень (зовнішніх боргів – ред.),
тобто третю частину бюджету», - сказав Гройсман. У свою чергу в.о. Міністра фінансів
Оксана Маркарова зауважила, що перед поданням проекту Бюджету до Верховної Ради в
Уряді була ухвалена стратегія управління зовнішнім боргом. «У найближчі три роки ми не
тільки будемо виконувати всі наші зобовязання, але й зменшувати поступово відношення
боргу до нашого ВВП», - сказала Маркарова. Вона додала, що виконання Бюджету-2018
здійснюється на рівні 98-99%. «Звичайно, програма МВФ є дуже важливою для нас, ми
працюємо і я сподіваюся, що на фінальних стадіях домовленостей з нашими партнерами.
Транш МВФ не йде в бюджет, а в резерви Нацбанку. Для нас важливо, що він відкриває для
нас фінансування від інших партнерів ЄС та Світового Банку, яке надходить у бюджет», сказала Маркарова. Вона додала, що вкінці 2018 року в Україні буде повністю виконаний
бюджет, що дозволить «впевнено і спокійно увійти у 2019 рік, який буде непростим».
Нагадаємо, Міністерство фінансів України в 2019 році планує розмістити на зовнішньому
борговому ринку єврооблігації на 102,9 млрд грн – це 3,5 млрд доларів, виходячи з
очікуваного Мінфіном курсу гривні до долара США на 2019 рік. Згідно з проектом
держбюджету, можливий термін обігу цих цінних паперів становитиме 5-15 років. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Україна за 8 місяців збільшила експорт
на 12%, імпорт на 15%
05.10.2018

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України у січні-серпні становив
66,545 млрд доларів, що на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого
року (58,467 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна.
Згідно з даними митної статистики Державної фіскальної служби, експорт товарів з
України за січень-серпень зріс на 12% до 30,907 млрд доларів, імпорт - на 15% до 35,638
млрд доларів. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі за 8 місяців 2018 року становить 4,731
млрд доларів. Найбільшу долю в експорті товарів становлять продовольчі товари та
сільськогосподарська продукція - 11,383 млрд доларів, або 36,8% від загального експорту.
На другому місті - метали, та вироби з них 8,154 млрд доларів (26,4%). Найбільшу долю в
імпорті товарів становлять машини, устаткування та транспорт - 10,723 млрд доларів, або
30,1% від загального імпорту. На другому місті паливно-енергетичні товари - 8,146 млрд
доларів (22,9%). Нагадаємо про те, що платіжний баланс України у серпні 2018 р. зведено з
профіцитом на рівні 27 млн доларів. За даними НБУ, дефіцит поточного рахунку платіжного
балансу в серпні зменшився до 601 млн доларів завдяки скороченню дефіциту торгівлі
товарами. У січні - серпні дефіцит поточного рахунку становив 2,1 млрд доларів. За
аналогічний період 2017 року дефіцит становив 833 млн доларів. За даними НБУ, у серпні
чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком становив 625 млн доларів (у серпні
минулого року - 142 млн доларів). На відміну від попередніх місяців він головним чином
був забезпечений державним сектором завдяки розміщенню урядом облігацій зовнішньої
державної позики. Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у серпні становив 176 млн
доларів. Загалом, за січень -серпень цього року чистий приплив прямих іноземних
інвестицій оцінено в 1,4 млрд доларів. У цілому за січень - серпень чистий приплив коштів
за фінансовим рахунком становив 2,2 млрд доларів (за 7 міс. 2017 р. - 2,1 млрд доларів) …
Читати повністю >>>
Читайте також: В Україні запрацював закон
про "єдине вікно" на митниці >>>
За матеріалами rbc.ua

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

 ІНІЦІАТИВИ
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

112 українських малих і середніх підприємств отримують
380 млн грн кредитування від НУФ

Затверджено реєстр ВПП
на 2019 рік
28.09.2018

Офіс великих платників податків повідомляє, що наказом ДФС
України від 26.09.2018 №617 затверджено Реєстр великих платників
податків на 2019 рік.
Так, кількість великих платників на наступний рік збільшилася на 136 ВПП або на
10% у порівнянні з попереднім роком та складає 1500 ВПП, що свідчить про позитивні
тенденції розвитку економіки нашої держави. Нагадуємо, що до переліку великих
платників включаються платники, у яких обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні
чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищив 50 мільйонів євро, або загальна
сума податків, зборів, платежів, сплачених до Державного бюджету України за такий самий
період перевищила 1 мільйон євро (з них податкових платежів не менше 500 тисяч євро).
Читати повністю >>>
За матеріалами ДФС України
У січні-вересні держбюджет недоотримав 19 млрд грн
02.10.2018

У січні-вересні поточного року державний бюджет недовиконано за
доходами на 2,7%. Про це сказано в даних Державної казначейської
служби, повідомляє портал ukranews.com
Всього доходи держбюджету за 9 місяців поточного року становлять 674,701 млрд
гривень, що на 18,858 млрд гривень менше від запланованих (693,559 млрд гривень). При
цьому загальний фонд держбюджету недовиконано за доходами за звітний період на 2,8%,
або на 17,237 млрд гривень, спеціального фонду також недовиконано за доходами на 2,4%,
або на 1,620 млрд гривень. У січні-вересні до держбюджету надійшло 163,853 млрд гривень
єдиного соціального внеску, тоді як у вересні було перераховано до держбюджету 18,731
млрд гривень. У вересні держбюджет перевиконано за доходами на 0,1%, або на 82,3 млн
гривень. Доходи держбюджету в минулому місяці становили 67,138 млрд гривень при плані
67,056 млрд гривень. Загальний фонд держбюджету у вересні недовиконано за доходами на
0,5%, або на 287,4 млн гривень, тоді як спецфонд перевиконано за доходами на 4%, або на
369 млн гривень. У січні-серпні 2018 року державний бюджет недовиконаний за доходами
на 3%. Загалом доходи держбюджету за вісім місяців поточного року склали 607,470 млрд
гривень, що на 18,983 млрд гривень менше від запланованих (626,454 млрд гривень). У
серпні профіцит держбюджету становив 25,2 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
Держаудитслужба применит риск-систему
для мониторинга госзакупок
05.10.2018

Государственная аудиторская служба Украины утвердила методику
определения автоматических индикаторов рисков, их перечень и порядок
применения (приказ от 11.09.2018 г. № 196).
Индикаторы рассчитываются с целью определения процедур закупки, содержащих
признаки нарушений законодательства в сфере публичных закупок и/или
свидетельствующих о вероятности допущения таких нарушений. Расчет индикаторов
осуществляется риск-системой с помощью программного обеспечения, которое использует
алгоритмы расчета по заданным параметрам. Для расчета индикаторов риск-система
может использовать информацию, содержащуюся, размещенную или обнародованную в
таких источниках: электронная система закупок; единые государственные реестры; базы
данных, открытые для доступа центральному органу исполнительной власти,
реализующему государственную политику в сфере государственного финансового
контроля; официальный сайт НБУ; другие официальные источники. В настоящее время в
перечень включены 35 автоматических индикаторов рисков, однако при необходимости
соответствующий перечень индикаторов и их условный вес может пересматриваться
Государственной аудиторской службой Украины по согласованию с Минэкономразвития. ...
Читать полностью >>>
По материалам buh.ligazakon.net
Госбюджет недополучил 94 миллиарда
запланированных доходов
10.10.2018

Объем невыполнение плана поступлений общего фонда госбюджета
с начала года растет и по итогам трех кварталов составляет 93,6 млрд грн.
Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.
По словам главы Счетной палаты, план доходов общего фонда госбюджета в январе сентябре этого года не выполнен на 17,2 млрд грн, или на 2,8%. Кроме того, поступления от
заимствований за указанный период составили 135,6 млрд грн, что меньше плана
отчетного периода на 66,5 млрд грн, или 32,9%. Пацкан отметил, что эти поступления
получены прежде всего от размещения облигаций внутреннего государственного займа. В
то же время, при запланированном еще на первый квартал этого года привлечении средств
из внешних источников в сумме 56 млрд грн, только уж в августе от размещения
краткосрочных облигаций внешнего государственного займа получено 19,4 млрд грн, или
только 21,5% плана отчетного периода. "Кроме того, провалено выполнение плана
поступлений от приватизации государственного имущества. При плане 10,7 млрд грн
получено лишь 77,3 млн грн или 0,7% плана", – подчеркнул глава Счетной палаты. В то же
время, больше плана на 0,7 млрд поступило средств от возврата кредитов, которые
предоставлялись из государственного бюджета. В результате, по данным оперативной
информации Государственной казначейской службы, поступления общего фонда
государственного бюджета меньше плана на отчетный период на 93,6 млрд грн, или 11,1%.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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112 підприємств залучили 380 млн грн кредитів протягом першого
року дії Програми Німецько-Українського Фонду (НУФ) з підтримки
інвестиційних проектів малих і середніх підприємств (МСП).
Ця Програма – частина ініціативи EU4Business, активна фаза реалізації якої
розпочалась у вересні 2017 року. «Німецько-Український Фонд запровадив ефективну
модель фінансування МСП завдяки кредиту Уряду Німеччини та фінансової допомоги ЄС.
Лише за рік вдалось профінансувати проектів МСП на суму більше ніж 380 млн грн.
Наступний крок – масштабування цієї моделі для охоплення більшої кількості МСП
України, які прагнуть розвивати та модернізувати свій бізнес», – повідомив Олег Стринжа,
виконавчий директор НУФ. Бюджет програми НУФ складає 10 млн євро. Це – позика Уряду
Німеччини, надана через німецький банк розвитку KfW, яка була конвертована в гривню.
Кредитування в національній валюті стало можливим завдяки ініціативі ЄС EU4Business,
через яку були надані 5 млн євро на покриття потенційних збитків від коливання
валютного курсу. За умовами програми, українські підприємці можуть отримати кредити у
гривні еквівалентом до 250 тис євро терміном до 6 років за відсотковою ставкою 15% в
банках-партнерах НУФ: ПроКредит Банк, Кредобанк та Укргазбанк. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Представництва ЄС в Україні
 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

У Мінекономрозвитку відзвітували про
найприбутковіші держкомпанії
01.10.2018

За результатами 2017 р. 100 найбільших державних компаній України
року загалом отримали 44,4 млрд грн прибутку, що на 38,5% більше від
показника 2016-го. Про це стало відомо зі звіту Мінекономрозвитку.
Загальна балансова вартість активів портфеля Топ-100 держкомпаній склала понад
1,5 трлн грн, що майже на 5% більше за результат 2016 року. Перша п'ятірка найбільш
прибуткових компаній сформована з: НАК "Нафтогаз України", "Адміністрація морських
портів", "Центренерго", "Укренерго" та "Міжнародний аеропорт Бориспіль". Майже 89%
загального фінансового портфеля держкомпаній склав чистий прибуток "Нафтогазу" – 39,3
млрд грн за підсумками 2017-го (у 2016-му було 17,8 млрд грн). Основна причина такого
стрімкого зростання прибутку – перемога в арбітражі проти російського "Газпрому".
Завдяки їй компанія отримала найбільший чистий прибуток за останніх 20 років. Водночас,
підприємства електроенергетичної галузі у 2017 р. знизили прибуток одразу на 33% - до 4
млрд грн. Чистий прибуток "Укренерго", наприклад, за рік скоротився із 3 млрд грн до 1,7
млрд грн. Виключенням у списку стала "Центренерго" – це єдине енергогенеруюче
підприємством, яке в 2017 році збільшило прибуток у п'ять разів – до 1,9 млрд грн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами 5.ua
Главі Держрезерву обрали
запобіжний захід
06.10.2018

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід для голови
Державного агентства резерву Вадима Мосійчука. Про це повідомляє РБКУкраїна з посиланням на 5 канал.
Хоч прокурори і просили про нічний домашній арешт з носінням електронного
браслета, Мосійчука відпустили під особисте зобов'язання зі здачею закордонних
паспортів. Прокурор Ігор Галюк пояснив, що така міра запобіжного заходу дозволила б
забезпечити виконання покладених на підозрюваного зобов'язань для дачі свідчень і
пояснень. "На виклики в прокуратуру він не являвся. Тому ми вважаємо, що він може
переховуватися", - заявив Галюк. Раніше в ЗМІ повідомляли, що Київська прокуратура
вломилася у квартиру до глави Державного агентства резерву Вадима Мосійчука та
вручила йому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Співробітники прокуратури провели обшук на підставі ухвали та вручили Мосійчуку
підозру про вчинення злочину, передбаченого ст. 367 ККУ – службова недбалість. На думку
Мосійчука, дана справа є сфальсифікованою та політично заангажованою. За словами
самого глави держагенства, дане кримінальне розслідування стосується його рішення про
переміщення зерна з однієї бази, яка знаходилася за 50 км від зони АТО в іншу у 2016 році.
Мосійчук заперечує зникнення зерна під час переміщення, проте заявляє про виявлення
корупції на самому підприємстві у зв'язку з чим вже триває кримінальне розслідування.
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua
Фонд державного майна України
готує ще 74 аукціони
10.10.2018

Найближчим часом Фонд державного майна України повинен
продати на 74 аукціонах об’єкти малої приватизації, загальна стартова ціна
яких перевищує 420 мільйонів гривень.
“Найближчим часом пройдуть ще 74 аукціони (малої приватизації – ред.) зі
стартовою ціною понад 420 мільйонів”, – повідомив в. о. голови Фонду державного майна
України Віталій Трубаров на своїй сторінці в Facebook. Він додав, що за менш ніж півтора
місяці торгів вдалося продати 84 об’єкти на загальну суму 84 млн гривень. При цьому
загальне збільшення вартості лотів в ході аукціону перевищувало 100 відсотків. “За 151
об’єктом зі стартовою ціною майже 55 мільйонів аукціони не відбулися, і, відповідно, ці
лоти будуть виставлені на повторні торги з 50-відсотковою знижкою з покроковим
збільшенням ціни”, – пояснив голова фонду. За його спостереженнями, ті об’єкти, які
перебувають в задовільному стані, розташовані поруч з великими містами, продаються з
першого разу із збільшенням ціни в рази. Відзначимо, за 9 місяців ц. р. ФДМ перерахував до
держбюджету 1,075 млрд грн від оренди державного майна. Про це повідомив на своїй
сторінці у Facebook в. о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров. За його словами, ці
показники можна збільшити, якщо в Україні буде ухвалено закон про оренду, розроблений
Фондом. Згідно з проектом закону, з нового року передача майна в оренду має відбуватися
за новими правилами: мінімум часу на документообіг, спрощення процедури, мінімальний
вплив чиновника, електронні аукціони та дієві інструменти боротьби з недобросовісними
орендарями. “Проект закону буде передано урядом до Верховної Ради найближчим часом”, запевнив Трубаров. Другою умовою збільшення надходжень має стати передача
міністерствами і відомствами в оренду майна, що не використовується. За словами
очільника Фонду держмайна, з цим величезна проблема, адже на цьому державному майні в
більшості випадків банально паразитують, здаючи в оренду незаконно. …
Читати повністю >>>
За матеріалами finance.ua

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

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

БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ
 ОЛІГАРХИ & ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ

ГПУ готовит подозрения Дмитрию Фирташу
за деятельность в Крыму
10.10.2018

Бизнесмен Олег Бахматюк не спешит
возвращать долг перед НБУ
29.09.2018

Бизнесмен Олег Бахматюк направил обращение в Совет
Национального банка, в котором сообщил, что погашение его
задолженности по рефинансированию НБУ возможно в течение 10-12
лет. Об этом в интервью FinClub сообщил директор департамента
О.БАХМАТЮК
управления рисками НБУ Игорь Будник.
По его словам, никаких конкретных предложений от господина Бахматюка не
исходило. "В середине сентября он направил Совету Нацбанка обращение, в котором было
сказано, что погашение задолженности связанных лиц перед банками ВиЭйБи и
"Финансовая инициатива" возможно в течение 10-12 лет, однако никаких конкретных
предложений данное обращение не содержало", – сообщил И.Будник. Он напомнил, что по
закону реструктуризация задолженности заемщиков возможна только на срок, не
превышающий срок ликвидации банка. По словам И.Будника, несмотря на заявления в
прессе, никаких предложений о реструктуризации долгов не исходило и от бывшего
собственника банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. Ориентировочная сумма
задолженности банка "Финансовая инициатива" по рефинансированию перед НБУ – 7,2
млрд грн., VAB Банка – 3 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

Порошенко: У мене був бізнес в Росії
до війни, зараз немає
29.09.2018

Президент України Петро Порошенко заявив, що немає
бізнесу в Росії. Про таке він повідомив під час виступу на відкритті
Х Міжнародного економічного форуму "Інновації. Інвестиції.
П.ПОРОШЕНКО
Харківські ініціативи".
"У мене був бізнес в Росії до війни, але війна все поміняла. І тепер я хочу, щоб всі
почули – у Порошенка в Росії бізнесу немає і бути не може. Ні аграрного, ні паточного,
ніякого іншого", – відзначив Президент. "Хочу наголосити, я не виправдовуюся. Навпаки – я
напряму звинувачую своїх політичних опонентів в Україні. Звинувачую їх у відвертій
брехні, у чорному піарі, у підігруванні російській пропаганді дуже добре скоординованій, у
жадобі за будь-яку ціну прийти до української влади", – наголосив Порошенко. За його
словами, він на собі відчув, що означає російська економічна війна, російська блокада. "Я не
відкрию для вас Америки, якщо нагадаю, що я прийшов у владу з бізнесу. Це було всім
відомо, коли мене обрали Президентом…. І після анексії Криму Росія конфіскувала у мене
Севастопольський морський завод. Де-факто його у мене нема, але окупантам дарувати
його ніхто не збирається. Я щоразу маніфестую це, вносячи його в свою електронну
декларацію, яку відповідно до закону я заповнюю щорічно", – підкреслив Президент. ...
Читати повністю >>>

Читайте також: Суднобудівний завод Порошенка
купує компанія Тігіпка >>>

За матеріалами 5.ua
ЗМІ: Міноборони намагається захопити земельну
ділянку мільярдера Захура в Києві
04.10.2018

Бізнесмен Мохаммад Захур заявив, що чиновники
Міністерства оборони спільно з підприємством "Промбуд-М"
намагаються відібрати земельну ділянку, яка законно належить
М. ЗАХУР
йому. Про це йдеться у зверненні Захура.
За його словами, у нього намагаються відібрати земельну ділянку в Києві під гаслом
"Житло для військовослужбовців української армії". Захур пояснив, що його компанія у
2009 р. купила майновий комплекс на вулиці Січових Стрільців в Києві. Нерухомість
перебувала в приватній власності і куплена у компанії, яка мала всі необхідні документи на
право власності. До 2017 р. група бізнесмена повністю виплатила Києву вартість земельної
ділянки і зареєструвала право власності на неї. "Грудень 2017 р. - ми з подивом дізнаємося,
що наші права на земельну ділянку оскаржені в Господарському суді Києва «будівельною»
компанією "Промбуд-М", – стверджує Захур. Бізнесмен розповів, що у березні 2017 року
очільник управління капітального будівництва Міноборони Сергій Собан підписав договір
на будівництво житлового комплексу на земельній ділянці інвестора, за участі компанії
"Промбуд-М". Після цього у травні 2018 р., як стверджує Захур, Господарський суд Києва
анулював рішення Київської міськради про продаж землі і договір купівлі-продажу
земельної ділянки. У відповідь у червні 2018 року компанія бізнесмена подала заяву у
поліцію проти чиновника Міноборони Собана, який ініціював "тендер" на будівництво
житлового комплексу на його ділянці. Крім того, бізнесмен додав, що у нього була зустріч з
очільницею Міністерства фінансів та уповноваженим уряду з питань інвестицій Оксаною
Маркаровою щодо вирішення цього питання. Проте після зустрічі Маркарова припинила
подальше спілкування щодо незаконного відбору земельної ділянки. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ua1.com.ua

Генеральная прокуратура готовит подозрения олигарху
Дмитрию Фирташу из-за работы его предприятий в аннексированом
Крыму. Об этом на брифинге сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.

Так, отвечая на вопрос журналистов, почему украинское сырье продолжает
поступать на крымские заводы олигарха Фирташа, Луценко сказал: "Эта холера называется
суды, решениями которых систематически снимаются аресты с Житомирского и других
месторождений, поставляющих сырье на заводы во временно оккупированном Крыму". По
его словам, после таких судебных решений прокуратуре приходится заново арестовывать
имущество. "У господина Фирташа в ближайшие месяцы будут хорошие для нас сообщения
из органов прокуратуры. Это будет касаться и облгазов, и химзаводов, и предприятий на
временно оккупированной территории", - сообщил глава ГПУ. "Наглость, с которой этот
гражданин обращается к Москве с требованием наказать Украину, перешла любые
границы. А значит, это дело лежит в ближайшей к моей правой руке стопочке", подчеркнул Генпрокурор. Ранее сообщалось, что долги компаний, которые входят в
Региональную газовую компанию (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа, за последний месяц
выросли еще на 160 млн грн и составляют 17 млрд 96 млн 254 тыс. 727 гривен. Напомним,
Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск руководителя САП Назара
Холодницкого и решил вернуть имущество Запорожского титано-магниевого комбината
государству (ЗТМК). Решение предусматривает расторжение договора об учреждении ООО
"Запорожский титано-магниевый комбинат" № 85 от 22 февраля 2013 года, заключенного
Фондом государственного имущества Украины и компанией Tolexis Trading Limited в
полном объеме. В САП напомнили, что подали иск против Фирташа в 2016 году. В 2013 году
Фонд госимущества Украины заключил с оффшорной компанией Tolexis Trading Limited
(Кипр), которая входит в группу компаний DF Group бизнесмена Дмитрия Фирташа,
договор об учреждении ООО "ЗТМК". ФГИ передал в уставный капитал этой компании весь
комбинат. "Компанией Tolexis Trading Limited осуществлен вклад в денежной форме в
сумме 110 млн долларов США, который имел исключительное целевое назначение, а
именно для финансирования модернизации производства с установленными сроками в
течение 2013 - I квартала 2015 года. Несмотря на то, что доля государства в ООО "ЗТМК"
составляет 51 % (контрольный пакет), фактически предприятие передано в управление
приближенного к инвестору менеджмента, которым большинство из привлеченных
инвестиций растрачены на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за
энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group", - сообщили в САП.
Читать полностью >>>
По материалам bykvu.com
Національне агентство з питань запобігання корупції
взялось за Вадима Новинського
10.10.2018

Національне агентство України з питань запобігання корупції
знайшло незадекларовані фірми у нардепа з фракції "Опозиційний
блок", колишнього "регіонала" Вадима Новинського. Про це
В. НОВИНСКИЙ
повідомили у відомстві.
"Встановлено, що Вадим Новинський не зазначив у деклараціях за 2015 та 2016 роки
інформацію про вартість таких об'єктів декларування: належних йому акцій чотирьох
компаній та частин двох приміщень, що перебувають у його користуванні", - заявили в
НАЗК. Вказані депутатом у кожній декларації відомості відрізняються від достовірних на
суму понад 8,6 млн грн. Із відповідною інформацією агенство звернулося до Національного
антикорупційного бюро. Є підстави досудового розслідування. Відзначимо, Печерський
райсуд Києва надав ГПУ доступ до інформації про дату отримання депутатом Верховної
Ради Вадимом Новинським паспорта громадянина України та закордонного паспорта. Про
це сказано в рішенні від 26 вересня. Відзначається, що слідчий подав клопотання у рамках
розслідування провадження про незаконне позбавлення волі помічника покійного
Митрополита Київського і всієї України Володимира архієпископа Олександра Драбинка.
"На даний час виникла необхідність в отриманні можливості використання як доказів
відомостей щодо дати отримання паспорту громадянина України та паспорту для виїзду за
кордон ОСОБА_3 (Новинський – ред.) та завірених належним чином копій документів, які
подавались ОСОБА_3 для отримання паспортів", - йдеться у повідомленні. Суддя
клопотання задовольнила і надала доступ до згаданих відомостей на 30 днів. Як
повідомлялося, раніше ГПУ отримала доступ до матеріалів Державної міграційної служби
про українське громадянство Вадима Новинського. Нардеп на це опублікував відповідь ДМС
про законність надання йому громадянства. Російський бізнесмен Новинський отримав
громадянство України від тодішнього президента Віктора Януковича 1 червня 2012 року.
26 квітня 2016 року Порошенко доручив Державній міграційній службі перевірити
законність надання громадянства Новинському, адже петиція про позбавлення екссоратника Януковича громадянства України набрала понад 25 тисяч голосів. Сам
Новинський заявив, що громадянство Янукович йому дав на прохання Порошенка. 8 грудня
2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності
Новинського. Проте згоди на арешт чи затримання Новинського у ГПУ немає. Новинський,
за версією слідства, утримував під вартою архієпископа Драбинка з метою змусити
митрополита Володимира відректися від престолу. 1 жовтня стало відомо, що член фракції
"Опозиційний блок" Вадим Новинський став главою всеукраїнського руху "Партія Миру".
Читати повністю >>>

Владелец “Эпицентра” ведет переговоры
о покупке ФК “Карпаты”

Д. ФИРТАШ

Читайте також! "Партія миру" Новинського:
Коли Ахметов воюватиме з Ляшком >>>

За матеріалами gazeta.ua
10.10.2018

Совладелец гипермаркетов “Эпицентр” и “Новая линия”,
народный депутат и вице-президент Федерации футбола Украины
Александр Герега ведет переговоры о покупке футбольного клуба
А.ГЕРЕГА
“Карпаты” (Львов).
“Я не могу на 100% ответить на ваши вопросы. Мы любим футбол, поэтому я не могу
сказать, что такого процесса не существует. Такого плана вопросы решаются или за один
час, или длятся годами. Есть определенные нюансы”, — сказал он в интервью изданию
“ua.tribuna”. В то же время А.Герега уклонился от ответа на вопрос о деталях ведущихся
переговорах с Петром Дыминским и Игорем Коломойским. “Не могу комментировать эту
информацию, ведь она является закрытой. Хочу сказать одно — “Карпаты” должны иметь
будущее. У них для этого есть все необходимое”, — добавил В.Герега. Согласно данным
реестра юридических и физических лиц, на конец 2017 года учредителями ООО “Клуб
профессионального футбола “Карпаты” являлись две компании из Британских Виргинских
островов, одна из которых основана гражданином Кипра, а вторая — П.Дыминским и еще
одним гражданином Кипра. Участниками ООО “Эпицентр К” являются Александр Герега
(81,18%), Галина Герега (18,75%) и Татьяна Суржик (0,055%).
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
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"Діра" в капіталі банку Пінчука
збільшилася

ДФС розслідує операції банку "Фінанси та кредит"
з євробондами дочірньої структури
10.10.2018

Згідно зі звітністю банку “Кредит Дніпро”, на 1 жовтня його
показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу
становив 3,86%, тоді як на 01 вересня було 4,49%. Нормативна
В.ПИНЧУК
вимога НБУ - не менше 10%.
На 01 жовтня цей банк, підконтрольний Віктору Пінчуку, також порушував
норматив короткострокової ліквідності (визначає мінімально необхідний обсяг активів для
забезпечення виконання своїх зобов’язань протягом одного року), який склав 48,05%, тоді
як вимога НБУ - не менше 60%; норматив максимального розміру кредитів, гарантій та
поручительств, наданих одному інсайдеру, який склав 42,94%, тоді як вимога НБУ - не
більш 25%; норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента,
який склав 124,45%, тоді як вимога НБУ - не більше 25%; норматив великих кредитних
ризиків, який склав 1 121,12%, тоді як вимога НБУ - не більше 800%; ліміт загальної довгої
відкритої валютної позиції, значення якого склало 118,29%, тоді як вимога НБУ - не більше
5%. Збиток банку “Кредит Дніпро” за 8 місяців - 477 млн грн. Раніше перший заступник
глави НБУ Катерина Рожкова заявляла, що банк “Кредит Дніпро” Віктора Пінчука, як і
“Місто Банк” Івана Фурсіна “випав” з нормативу регулятивного капіталу через визнання
“додаткових збитків за старими проблемними кредитами, за якими був ряд судових
процесів". Як наголошувалося, ці банки повинні усунути порушення нормативу до кінця
року (через докапіталізацію, реструктуризацію проблемної заборгованості тощо). Як
повідомлялося, трубно-колісна компанія "Інтерпайп" (теж підконтрольна Віктору Пінчуку)
під час зустрічі з кредиторами в Лондоні 17 липня представила попередній план
реструктуризації зобов`язань на $1,25 млрд. Боржник пропонує конвертувати зазначену
заборгованість в шестирічні єврооблігації на $310 млн з купоном 9,35% річних, а також два
кредитні транші - на $45 млн перед українськими банками і на $45 млн перед
міжнародними. Решту боргу - списати. За оцінками Concorde Capital, номінальне списання
боргу складе 59% для внутрішніх кредиторів "Інтерпайпа" і 62% для міжнародних
кредиторів, включаючи власників облігацій.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Вагиф Алиев откроет 10 торговых центров
в каждом районе Киева
11.10.2018

Совладелец компании «Мандарин Плаза» Вагиф Алиев заявил
о намерении открыть 10 торговых центров в столице в течение двух
В. АЛИЕВ
лет. Об этом он сообщил на презентации Ocean Mall.
«В течение двух лет мы откроем по современному ТРЦ в каждом районе столицы. В
декабре откроем Blockbuster, Ocean Mall — в конце лета 2019 и вторую очередь «Лавины»
(20 тыс. кв. м), в начале 2020 — на Лесной (430 тыс. кв. м)и ВДНХ(540 тыс. кв. м», —
перечислил Алиев. В каждом из них большое внимание будет уделено зоне развлечений. Он
также сообщил о намерении открыть сеть строительных супермаркетов. «Они будут во всех
новых ТРЦ, кроме Ocean Mall», — сказал Алиев. Среди арендаторов обязательно будут
магазины сетей H&M и IKEA, причем в трех ТРЦ Алиев пообещал открыть IKEA большого
формата, от 30 тысяч кв. м. «А затем, открыв торговые центры в Киеве мы двинемся в
регионы», — сообщил Алиев. В успехе он не сомневается. «Если раньше мы уговаривали
войти в наши ТРЦ, то теперь бренды видят эффективность украинского рынка и сами идут
к нам. H&M в Лавине вошел в пятерку лучших в мире по объемам продаж», — сказал Алиев.
Напомним, ранее появились подробности проекта ТРЦ Ocean Mall, который планируют
построить на Лыбидской площади в середине следующего года.
Читать полностью >>>
По материалам zagorodna.com
Куда пропали миллиарды Еврогазбанка
Алексея Ивченко
11.10.2018

Еврогазбанк Алексея Ивченко обслуживал газовых трейдеров
и кредитовал гостиничный бизнес кума владельца - Андрея
А. ИВЧЕНКО
Лопушанского. Как выводились деньги из этого банка?
История Еврогазбанка – яркий пример работы в Украине карманного банка для
обслуживания финансовых потоков собственника. Когда в 2006 году банк создавался, его
основным акционером был директор московского филиала НАК "Нафтогаз Украины"
Валерий Раздорожный. В 2008 году Еврогазбанк перешел в собственность влиятельного на
тот момент Алексея Ивченко, экс-главы правления "Нафтогаза" (2005-2006 годы), а также
кума и друга третьего президента Украины Виктора Ющенко. Банк использовался Ивченко
для кредитования связанных компаний. По данным ФГВФЛ, почти 92% корпоративного
кредитного портфеля было сформировано по принципу финансовой пирамиды. Банк
работал по стандартной схеме: новые кредиты связанным компаниям выдавались для
уплаты процентов по ранее полученным займам. С началом кризиса 2014 г., такая модель
привела к неплатежеспособности Еврогазбанка. 17 июля 2014 г. в банк введена временная
администрация, а спустя 4 месяца его отправили на ликвидацию. На момент банкротства
Еврогазбанк был средним по размерам, занимая 53-е место по активам. Портфель средств
физических лиц в банке - 1,7 млрд грн (в валюте - 49%). Но выплате вкладчикам в пределах
200 тыс. грн подлежало 1,2 млрд грн. Именно в такую сумму, по меньшей мере, обошлось
государству банкротство финучреждения. Общие требования кредиторов Еврогазбанка
оценены Фондом в 2,18 млрд грн. Проблема банка в том, что в нем "живых" активов
оказалось в три раза меньше, чем балансовых. Проведенная Фондом гарантирования
инвентаризация показала: активы "на бумаге" составляли 4,37 млрд грн, тогда как по факту
их всего 1,69 млрд грн. То есть, рыночная стоимость активов банка – 39% от балансовой.
Что в итоге? Долги Еврогазбанка перед населением и предприятиями – 2,1 млрд грн.
"Живых" активов – только на 1,7 млрд грн. Даже если Фонд продаст эти активы за 100%
цены – а этого не случится хотя бы потому, что на данный момент выручить от продажи
удалось всего лишь 33 млн грн, то убытки от банкротства банка составят примерно 400
млн грн. И это, не говоря уже о выплатах государства на 1,2 млрд грн.
Как банк стал неплатежеспособным >>>
© Василий Мельник
По материалам biz.censor.net.ua
Бібліотека-архів цифрових документів!
На сьогодні ми зібрали для Вас десятки файлівпублікацій: звіти та доповіді органів влади,
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багато іншого.
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Відповідно до ухвали Шевченківського райсуду м. Києва від 19
вересня, слідчі ДФС проводять досудове розслідування у
кримінальному провадженні щодо службових осіб банку “Фінанси та
К.ЖЕВАГО
кредит” за ст. 191 ККУ.
“Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ Банк
«Фінанси та кредит» в період 2006-2015 рр. шляхом зловживання службовим становищем, з
метою розтрати активів АТ Банку «Фінанси та кредит», безпідставно вивели кредити
фізичних та юридичних осіб, забезпечені іпотекою та заставою автотранспорту, на загальну
суму понад 900 млн. грн. (еквівалент 36 млн. доларів США), шляхом погашення кредитної
заборгованості неліквідними облігаціями нерезидента «Finance and Credit Ukraine BV".
Таким чином, фактично фінансовий інструмент, призначений для залучення коштів
(облігації), використано у якості механізму заміщення ліквідних кредитів у результаті чого
банку, а в подальшому Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було завдано збитків на
загальну суму понад 900 млн. грн”, - йдеться в ухвалі суду. Як зазначається, облігації
дочірньої компанії банку, а саме нерезидента «Finance and Credit Ukraine BV" (Нідерланди)
були емітовані у період 2006 року для залучення міжбанківського кредиту з боку VTB BANK
EUROPE (CAPITAL) PLC (Велика Британія). “Фактично частина даних облігацій, а саме 36
відсотків облігацій, була використана не по призначенню, а саме для погашення кредитної
заборгованості позичальникам банку на підставі договорів поруки укладених з
нерезидентами: Phoenix Capital Limited, Anglosel Limited, Nasterno Commercial Limited, Kraz
Limited, Endulax Tradind &aті; Investments Limited за період 2009-2015 років. Погашення
кредитної заборгованості неліквідними облігаціями нерезидента «Finance and Credit
Ukraine BV" здійснювалось за кредитними договорами, укладеними між банком «Фінанси та
кредит» та позичальниками”, - йдеться в судових матеріалах. Банк “Фінанси та кредит” в
листопаді 2006 - через дочірню структуру-емітента Finance&Credit Ukraine BV (Нідерланди)
- розмістив дебютні кредитні зобов’язання на $100 млн. У кінці 2009 року власники цінних
паперів в обмін на погашення 5% основної суми боргу і підвищення ставки з 10,375% до
10,5% погодилися на продовження терміну погашення зобов’язань до 25 січня 2014 р. На
початку січня 2014 р. банк повторно рефінансував LPN на $95 млн на нові LPN з терміном
обігу до кінця січня 2019 р. При цьому процентна ставка за новими цінними паперами була
знижена до 9,25% з 10,5%. Організатором останньої угоди виступив VTB Capital
(Великобританія). У вересні 2015 НБУ визнав “Фінанси та кредит” неплатоспроможними.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Сергей Тигипко разводится
с женой Викторией
12.10.2018

Украинский бизнесмен и политик Сергей Тигипко разводится со
своей женой Викторией. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на
расписание назначенных к рассмотрению дел Обуховского районного
С. ТИГИПКО
суда Киевской области.
В реестре указано, что рассмотрение дела должно было состояться сегодня, 11
октября, в 12 часов. Поводом стало заявление супругов о расторжении брака. Также из
реестра известно, что ни Виктория, ни Сергей в суде появляться не собирались, а назначили
своих представителей. Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о
несоответствии руководителей ТАСкомбанка требованиям законодательства из-за
осуществления банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
"Нацбанк получил сообщение об обжаловании в судебном порядке его решений (принятых
в феврале-марте, - ред.) о несоответствии руководителей ТАСкомбанка требованиям
законодательства", - говорится в сообщении НБУ. Основанием для принятия таких решений
является ненадлежащее исполнение руководителями ТАСкомбанка своих служебных
обязанностей, что привело к осуществлению этим банком рисковой деятельности в сфере
финмониторинга. "Также ими ненадлежащим образом выполнялась обязанность
осуществлять управление рисками. Более того, банк был обязан отказаться от
обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам
финмониторинга, но не сделал этого", - отметили в регуляторе. Кроме того, Нацбанк
обнаружил факт снятия за период с февраля по октябрь 2017 года 23 юрлицами в наличной
форме средств со своих текущих счетов в размере около 3,9 млрд грн на закупку
вторичного сырья. Это почти 80% всех выданных банком за этот период наличных со
счетов юрлиц. "Вместе с тем банк установил вышеупомянутым клиентам значительно
меньшие тарифы на выдачу наличных средств с их текущих счетов, чем предусмотрено
соответствующим тарифным пакетом банка", - говорится в сообщении. В НБУ также
отметили, что большинство наличных средств, которые якобы потом клиенты банка
платили контрагентам-физическим лицам за вторсырье, получали шесть физических лиц. В
НБУ заявляют, что вышеупомянутые контрагенты якобы собрали 612 тысяч тонн
вторсырья, но для перевозки такого огромного объема нужно было воспользоваться
услугами 284 КамАЗов за один день деятельности, однако любые данные об оплате таких
перевозок отсутствуют. Кроме того, банк предоставил НБУ недостоверную информацию. …
Читать полностью >>>
По материалам focus.ua
 КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Финотчетность МИГ подтверждена в соответствии
с международными стандартами
03.10.2018

ООО "Управляющая компания "Мариупольская инвестиционная
группа" подготовила комбинированную отчетность за период 2016-2017 гг.
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Для проведения аудита финотчетности была привлечена одна из ведущих мировых
организаций в области аудиторских и консалтинговых услуг - Kreston GCG. По результатам
работы в 2017 году доход от реализации продукции МИГ составил 5,8 млн долл., а чистый
долг по сравнению с 2016 годом сократился в 9 раз, что, в свою очередь, повлияло на рост
собственного капитала на 31%, размер которого достиг 21,9 млн долл. "На данный момент
Управляющей компанией сформировано несколько масштабных инвестиционных
проектов, для реализации которых, так или иначе, потребуется привлечение инвестиций.
Поэтому подготовка отчетности Группы по МСФО - это не только наша долгосрочная и
последовательная позиция приверженности мировым практикам управления, но и
практическая "домашняя работа" для реализации наших планов развития", - отметил
соучредитель и исполнительный директор УК "МИГ" Олег Иванюшенко. В управлении
компании находятся такие активы, как ООО "СРЗ" (машиностроение, перевалка,
судоремонт и судостроение), ООО "Укртрансагро" (перевалка, накопление, хранение и
отгрузка на морские суда, ж/д и автотранспорт зерновых и масличных культур, услуги
сертифицированного зернового терминала), ООО "УТА Логистик" (логистика зерновых и
масличных грузов), ООО "Мартлет" (оператор, проводящий фумигацию грузов на судах в
морских портах Украины), ООО "Маритайм Логистикс" (менеджмент морских судов,
организация перевозки грузов морскими путями). Ранее сообщалось, что "УТА Логистик"
приобрела современные зерновозы для работы в пяти регионах.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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Інвестиційна група UFuture зареєструвала
індустріальний парк «БІЛА ЦЕРКВА 2»

ФОНДОВИЙ РИНОК
10.10.2018

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України включило до
Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк «Біла
Церква 2». Про це повідомляє UFuture
Парк буде розміщено на земельній ділянці площею 34,7138 га на території
Шкарівської сільської ради Білоцерківського району. Заявлений термін функціонування ІП
«Біла Церква 2» – 50 років. Пріоритетними для розміщення в ІП будуть виробництво
харчових продуктів і безалкогольних напоїв, паперу та паперових виробів, легка
промисловість (виробництво текстилю та одягу) та складське господарство. За
попередніми розрахунками, на території парку може бути створено до 1100 робочих місць.
У квітні 2018 року UFuture зареєструвала перший індустріальний парк «Біла Церква». Зараз
на його території триває будівництво заводу-виробника електроустановчих систем Plank
Electrotechnic. Як повідомив директор індустріального парку «Біла Церква» Володимир
Хмурич, інтерес до розміщення в ІП виявляють ще кілька промислових компаній,
продовжуються перемовини з потенційними резидентами. «Ми підписали два
меморандуми з компаніями, що працюють у галузі харчової промисловості. В них є особливі
екологічні та санітарні вимоги, тому виникла потреба розмістити їх в окремому «харчовому
кластері». Враховуючи наявність у нас вільної ділянки, ми прийняли рішення про
створення нового індустріального парку на цій ділянці», – пояснив Володимир Хмурич. За
його словами, мінімальні інвестиції в кожний з парків становитимуть $100 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами UFuture

Україна приєднається до системи міжнародного
депозитарію Clearstream у 2019 р.
01.10.2018

Міжнародний центральний Clearstream, Група Deutsche Borse, та НБУ
докладають спільних зусиль для відкриття доступу для іноземних
інвесторів до українських державних цінних паперів.
Встановлення «лінку» з українським ринком (рахунку міжнародного депозитарію в
депозитарії Національного банку) планується на перший квартал 2019 року. Такий крок
дозволить здійснювати розрахунки за всіма державними облігаціями в гривні через
міжнародну систему Clearstream, збільшуючи ефективність розрахунків і водночас
зменшуючи їхню вартість для інвесторів. Очікується, що завдяки наданню доступу
іноземним інвесторам до облігацій внутрішньої державної позики через Clearstream зросте
попит на українські державні цінні папери, що сприятиме підвищенню їхньої ліквідності і
привабливості на міжнародних ринках. Як наслідок, український Уряд отримає переваги від
розширення кола джерел довгострокового фінансування та зниження вартості боргових
коштів. До того ж, це сприятиме покращенню валютної структури державного боргу і
трансмісійного механізму монетарної політики Національного банку, а також подальшому
розвитку ринків капіталу України. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами НБУ
Служба Безпеки України проводить обшуки
в 9 фондових компаніях - ЗМІ

Инвестгруппа ICU стала соинвестором
Petcube и Hideez
11.10.2018

ICU финансирует компании Petcube - по разработке устройств для
домашних животных и Hideez, создавшую электронный брелок - цифровой
ключ и первый украинский кошелек для хранения криптовалют.
Две из пяти первых инвестиций компания обнародовала на Ukraine Week в Лондоне.
"В работе на рынке венчурного капитала мы придерживаемся стратегии инвестиций на
позднем посевном этапе или так называемом раунде "А": вкладываем в компании,
доказавшие состоятельность своей бизнес-идеи", - прокомментировал эту информацию
партнер ICU Макар Пасенюк. По его словам, группа входит в капитал компании, когда
проект имеет уже продажи и привлекает финансирование, как правило, для
географической экспансии. "Наши инвестиции в один проект составляют от $200 тысяч до
$1 миллиона. Всего мы инвестировали в пять стартапов", - уточнил он. Пасенюк отметил,
что большие перспективы ICU видит в поддержке технических разработок, которые
создают украинские инженеры. 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. Напомним, инвестгруппа ICU вышла
на рынок венчурного инвестирования в 2018 году. В апреле этого года по итогам
исследования специализированного журнала о страховом рынке Украины "Insurance TOP"
группа ICU признана лучшим ивенстиционным партнером страховых компаний.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

11.11.2018

Служба Безпеки України проводить обшуки та виїмку документів в
ряді компаній, що працюють на фондовому ринку. Дану інформацію
StockWorld підтвердили відразу кілька джерел.
Обшуки і виїмка документів проводяться в таких компаніях як "Арт-Капітал",
"УНІВЕР", Фондова біржа ПФТС і Українська Біржа. Обшуки проходять на підставі рішення
Шевченківського суду Києва, яке було прийнято ще у вересні, проте в єдиному реєстрі
судових рішень наразі відсутнє. За словами одного з джерел, яке було в офісному центрі, де
розташовується фондова біржа ПФТС, шостий і сьомий поверх (де знаходиться біржа)
заблоковані невідомими людьми в масках. При цьому свідки повідомляють, що в офісі
Української Біржі також проходять слідчі дії, які фіксуються на відеокамеру. Як стало
відомо виданню, обшуки проходять в компаніях: Українська біржа, Універ Капітал, КУА
Універ Менеджмент, I-Інвест, Майстер Брок, Навігатор-Інвест, АРТ Капітал, Опексір Лімітед,
Крінкліф Ентерпрайзіс Лімітед. За даними джерел, зазначені компанії і ряд фізосіб
здійснили операції з ОВДП в режимі так званого "групового звіту" (заключення біржових
контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів на підставі відповідних
зустрічних зобов'язань), які спрямовані на "маскування" незаконного походження коштів в
сумі понад 86 млн гривень. Також правоохоронцям надано доступ до документів за
вищевказаними операціями "Розрахункового центру". Нагадаємо, президент Петро
Порошенко підписав законопроект №7275 про захист бізнесу від зловживань влади. Уряд,
який готував цю законодавчу норму, називав її засобом захисту бізнесу від "маски-шоу".
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

Группа "ТАС" приобрела участок в
Печерском районе Киева
12.10.2018

Антимонопольный комитет Украины дал согласие на приобретение
участка площадью 0,44 га по ул.Большая Васильковская, 35-35б-37 в
Печерском районе Киева группой "ТАС" Сергея Тигипко.
Ранее на этом участке планировалось строительство гостиничного комплекса. По
информации АМКУ, компания Devisal Limited, которая принадлежит Сергею Тигипко,
получила разрешение на приобретение акций компании Lifaza Limited (обе - Никосия,
Кипр), что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления компании. По
данным Единого госреестра, Lifaza Limited и ООО "Доминант Альянс" (Киев) владеют
долями в 41% и 59% соответственно в уставном капитале ООО "Киев Житло-Инвест
Менеджмент". Также Lifaza Limited является 100% владельцем ООО "Доминант Альянс". В
2007 году ООО "Киев Житло-Инвест Менеджмент" получило от Киевского совета участок по
ул.Большая Васильковская, 35-35б-37 для строительства, эксплуатации и обслуживания
гостиничного комплекса с объектами общественного назначения и подземным паркингом.
Факт сделки СМИ подтвердили в группе "ТАС". Председатель совета директоров ООО
"Группа ТАС" Сергей Попенко рассказал, что там планируется реализовать девелоперский
проект. Точного плана пока нет, речь идет о приобретении актива. Однако в "ТАС"
понимают проблемность участка, который должен был застраиваться, но по разным
причинам этого не случилось. Пока не уточняют, что именно планируют построить на
данном участке, будет разработано несколько вариантов концепций. Напомним, в сентябре
стало известно, что группа "ТАС" Сергея Тигипко достигла предварительной
договоренности о покупке ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
В НТУ «ХПІ» оголосили учасників освітньо-стипендіальної
програми CIG R&D LAB 2018-2019
12.10.2018

У вівторок, 9 жовтня 2018 відбувся другий відбірковий тур CIG R&D
LAB у НТУ «ХПІ», за результатами якого було обрано 5 команд-стипендіатів.
Про це повідомляє Chernovetskyi Investment Group
CIG R&D LAB - це освітньо-стипендіальна програма Chernovetskyi Investment Group,
яка вже другий рік поспіль реалізується в Одеському національному політехнічному
університеті, й цього року була започаткована також у Національному технічному
університеті «Харківський політехнічний інститут». Протягом 10 місяців учасники проекту
одержуватимуть експертну та менторську підтримку, а також щомісячну стипендію від СIG.
Наприкінці навчального року експертна комісія обере фіналіста програми - найкращий
проект, команда якого отримає кошти для його подальшого розвитку. На участь у конкурсі
було подано 24 проектних заявки, 17 з яких пройшли до другого туру відбору за
результатами оцінок експертної комісії. За підсумками пітчінгу у другому турі, що відбувся
9 жовтня 2018 р. в НТУ «ХПІ», свою участь у проекті продовжать п’ять учасників: 1.Проект
квадрокоптеру для контролю за станом вишок ЛЕП (представлений Кирилом Зінченко); 2.
Розробка технології виробництва люмінесцентної тротуарної плитки (представлена
Кариною Білогубкіною; 3.Проект системи енергоменеджменту акумуляторних батарей
(представлений
Богданом
Стисло);
4.Проект
реконструкції
й
модернізації
теплоенергетичного сектору міста Харкова (представлений Павлом Ситниковим);
5.TourHack - мобільний додаток для туристів (представлений Едуардом Алексєєвим). …
Читати повністю >>>
За матеріалами Chernovetskyi Investment Group
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Держгеокадастр презентував моніторинг земельних
відносин в Україні за 2016-2017 рр.
09.10.2018

В офісі Представництва Світового банку в Україні 8 жовтня 2018
року відбулася презентація другої хвилі моніторингу земельних відносин
(2016-2017 роки) та другого статистичного щорічника.
Моніторинг земельних відносин являє собою платформу, на якій систематизовано та
узагальнено інформацію про володіння, користування і розпорядження земельними
ділянками. Це єдина та структурована база різних масивів даних: кількості зареєстрованих
у Державному земельному кадастрі земель та кількості зареєстрованих прав на них у
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ринкових транзакцій із земельними
ділянками, сплачених податків, судових спорів тощо – загалом 65 показників. Дослідження
акумулювало дані шести відомств: Держгеокадастру, Мін’юсту, Державної фіскальної
служби, Держстату, Держводагентства, Державної судової адміністрації. Перший
моніторинг земельних відносин на основі даних 2014-2015 років був оприлюднений у
вересні 2015 р. Україна стала першою у світі країною, яка затвердила такий інноваційний
інструмент як моніторинг земельних відносин на законодавчому рівні. «Завдяки обміну
інформацією нам вдалося встановити повноту державних даних про земельні відносини.
Крім того, повноцінний моніторинг дає можливість ідентифікувати слабкі сторони у
діяльності органів влади в регіонах і вжити відповідних заходів», – підкреслив в. о. Голови
Держгеокадастру Олександр Колотілін, зазначивши, що реалізація проекту стала можлива
завдяки системній підтримці Світового банку. За словами заступника Міністра аграрної
політики та продовольства України Олени Ковальової, наступним етапом співпраці
залишається створення автоматизованої системи збору даних про земельні відносини, яка
стане інтегруючою інформаційною мережею для суб’єктів моніторингу. Це забезпечить
новий рівень прозорості у земельних відносинах та дозволить зосередити зусилля на
покращенні використання земель та створенні умов для проведення земельної реформи.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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 РИНОК ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Держгеонадра за 8 місяців видали 306 спецдозволів
на видобуток корисних копалин

Аудит виявив у Держводагентстві крадіжок майна
і невідшкодованих втрат на 94 млн.
03.10.2018

Держгеонадра з початку року видала 306 спеціальних дозволів на
видобуток корисних копалин. Про це повідомляє прес-служба за
результатами засідання колегії Держгеонадр.
“Під час заходу керівник Департаменту дозвільної та міжнародної діяльності Марина
Васюкова доповіла, що з початку 2018 року до 1 вересня Держгеонадрами видано більше
306 спецдозволів на видобуток корисних копалин”, - ідеться у повідомленні. У прес-службі
уточнюють, що 60 бланків спецдозволів із загальної кількості видано з метою геологічного
вивчення родовищ, з них 5 - за процедурою продажу на аукціоні. Відповідно до бюджетної
програми на 2018 рік, Держгеонадра мають видати 650 бланків спеціальних дозволів на
користування надрами, зазначила Васюкова. У відомстві наголошують, що це свідчить про
досить високий темп надання дозвільних документів добувним компаніям, що відповідає
курсу уряду України на пришвидшений темп розвитку економіки країни через залучення
інвестицій. Як повідомляв Укрінформ, перший у наступному році аукціон з продажу
спеціальних дозволів на користування надрами відбудеться 30 січня. Державна служба
геології та надр виставить на продаж спецдозволи на ділянки в трьох областях загальною
початковою вартістю 47 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

01.10.2018

Аудиторська перевірка зафіксувала обсяг крадіжок майна і
невідшкодованих втрат в системі Державного агентства водних ресурсів на
94 млн грн. Про це повідомляє ukrinform.ua
Даний факт було виявлено під час перевірки виконання бюджетних програм
Держводагентством впродовж 2015-2017 років, а також трьох місяців поточного року. «За
обліковими даними агентства на початок 2015 р. вартість невідшкодованих нестач і втрат
матеріальних цінностей складає 76,1 млн грн, тоді як на кінець 2017 року вартість таких
втрат склала 94 млн гривень. Тобто за період дослідження аудиту обсяг крадіжок майна
збільшився на 17,9 млн гривень. З усієї вартості таких втрат на винних осіб віднесено лише
2,8 млн гривень», - йдеться у звіті аудиторів. Також у ході перевірки було виявлено, що не
працює половина насосних станцій для зрошування земель в системі Держводагентства.
«Аудиторськими дослідженнями встановлено, що з кожним роком зростає кількість
непрацюючих насосних станцій та зменшується фактична площа зрошувальних земель,
водогосподарська мережа не відновлювалася впродовж кількох десятиліть, а обладнання
закуповувалося у період з 1960 по 1984 роки», - зазначають аудитори. В цілому із загальної
кількості наявних 1 тис.170 насосних станцій зрошувальних систем з різних причин
виведено з експлуатації 597, тобто 51% усіх наявних станцій. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Делегація України взяла участь у пленарному засіданні Групи ЄК
з питань постачання сировинних матеріалів

Міжнародне співробітництво з водних питань відкриває
нові перспективи та можливості

12.10.2018

Делегація України взяла участь у пленарному засіданні Групи
Єврокомісії з питань постачання сировинних матеріалів та засіданні
Європейського інноваційного партнерства з питань сировинних матеріалів.
Захід було присвячено аналізу загального стану добувної промисловості, а також
презентації та обговоренню результатів дослідження елементів живлення (акумуляторів)
із визначенням подальших дій, сформованих на його основі. Українська делегація в складі
представників Мінекономрозвитку та Державної служби геології та надр проінформувала
Європейську комісію щодо прогресу в реформуванні галузі геології та надрокористування в
Україні. В рамках засідання сторони обговорили можливості України щодо постачання
сировини для елементів живлення (акумуляторів) до ЄС. Українська сторона також
висловила зацікавленість щодо більш активної участі структур ЄС у наданні
консультаційної та технічної допомоги геологічній галузі України в процесі подальшого
реформування, приведення дозвільних процедур до кращих європейських практик,
зокрема, запровадження електронного “єдиного вікна” для дозвільних процедур. Делегація
України запевнила представників ЄС у повній готовності розширювати зв’язки з
європейськими партнерами та використовувати всі наявні можливості механізму участі у
Групі Єврокомісії. Відзначено, що такий вид співпраці є запорукою розвитку
співробітництва України з ЄК щодо політичних, законодавчих та інноваційних ініціатив ЄС
в сфері виробництва та видобутку, торгівлі та сталого й екологічно сумісного використання
сировинних товарів (за винятком енергетичних та агрохарчових товарів). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua

 РИНОК ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

З 2019 року за незаконну рубку та контрабанду лісу
суттєво зростуть штрафи
04.10.2018

Президент України підписав Закон, згідно з яким в декілька разів
підвищено штрафи за незаконну рубку і знищення лісових культур та
молодняка. Закон набуде чинності з 1 січня 2019 р.
Відповідні зміни вносяться до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу
України та Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів». Так,
незаконна порубка і пошкодження дерев або чагарників; перевезення, зберігання
незаконно зрубаних дерев або чагарників; знищення або пошкодження лісових культур,
сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного
походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення, тягнутиме за собою
накладення штрафу на громадян від п’ятнадцяти (255 грн) до тридцяти (510 грн)
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб – від сімдесяти п’яти
(1275 грн) до ста п’ятдесяти (2550 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За
ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню
за одне з перелічених порушень, накладатиметься штраф від тридцяти (510 грн) до
шістдесяти (1020 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від трьохсот (5100 грн) до шестисот (10200 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. Також вводиться кримінальна відповідальність за переміщення через митний
кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю
лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів
необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної
території України. Такі незаконні дії каратимуться позбавленням волі на строк від трьох до
п’яти років. Якщо особа вчинить такі дії знову або за попередньою змовою групою осіб, або
службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому
розмірі – каратиметься позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до
трьох років та з конфіскацією майна….
Читати повністю >>>
За матеріалами minagro.gov.ua
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Державним
агентством
водних
ресурсів
України
(Держводагентством) здійснюється активна міжнародна діяльність у сфері
управління водними ресурсами та їх раціонального використання.
Переймається кращий європейський досвід, впроваджуються європейські стандарти.
Все це робиться з метою покращання екологічного стану водних ресурсів України. І
результатом такої транскордонної співпраці та багатостороннього партнерства з сусідніми
європейськими країнами та іншими країнами світу стає успішне залучення міжнародних
коштів у водогосподарську галузь. Так, починаючи з квітня 2018 року представниками
Агентства взято активну участь у багатьох важливих міжнародних заходах, зокрема у
перших засіданнях новоствореної Комісії із сталого використання і охорони басейну річки
Дністер, нарадах та зустрічах у рамках виконання Конвенції про охорону та використання
транскордонних водотоків та міжнародних озер, міжнародних семінарах та навчальних
курсах щодо інтегрованого управління водними ресурсами за підтримки таких
міжнародних проектів як «Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері
навколишнього середовища» (APENA), «Водна ініціатива плюс» (EUWI+), JOINTISZA та
проекту ГЕФ «Сприяння транскордонному співробітництву та комплексному управлінню
водними ресурсами у басейні річки Дністер». У 2018 році Держводагентством успішно
налагоджувалася співпраця з Китайською Народною Республікою. Водогосподарники
України отримали шанс обмінятися досвідом з китайськими колегами та пройти навчальні
курси, присвячені сучасним методам попередження забруднення поверхневих вод та
очищення стічних вод від забруднень, які застосовуються на території Китаю, а також
найсучаснішим технологіям у сфері опріснення солоної та солонуватої води з метою її
використання у якості питної. Подібні поїздки та навчальні курси дають змогу поділитися
українським досвідом та отримати нові сучасні навички з раціонального використання
водних ресурсів інших країн. Крім того за результатами планових щорічних зустрічей із
водниками Молдови, Білорусі, Словаччини, Польщі та Угорщини опрацьовано багато
спільних перспективних ініціатив із залучення міжнародної фінансової допомоги для
реалізації різнопланових природоохоронних проектів, що у свою чергу сприяє не тільки
зміцненню позитивного міжнародного іміджу української держави, а й підвищенню рівня
довіри і взаєморозуміння у відносинах з іншими країнами. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Держводагентства



ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
ЕЛЕКТРО- & ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Затверджено Прогнозний баланс електроенергії
ОЕС України на 2019 рік
03.10.2018

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
затвердило Прогнозний баланс електроенергії об'єднаної енергосистеми
(ОЕС) України на 2019 рік (далі – Прогнозний баланс).
У балансі електроспоживання прогнозується в обсязі 153500 млн.кВт·год з
приростом 1,2 % до рівня 2018 року, що відповідає динаміці росту електроспоживання в
2018 р. Експорт електроенергії передбачений в обсязі 6420 млн.кВт·год. Покриття попиту
на електроенергію передбачено за рахунок наступної структури виробництва: виробіток
електроенергії АЕС – 83045 млн.кВт·год; виробіток електроенергії ГЕС – 8900 млн.кВт·год
та ГАЕС – 1412 млн.кВт·год, відповідно до поточної гідрологічної ситуації щодо водності
річок Дніпро та Дністер; виробіток електроенергії теплоелектроцентралями та
когенераційними установками, що відпускають електроенергію в ОРЕ – 12544 млн.кВт·год;
виробіток блок-станціями – 1626 млн.кВт·год; виробіток електроенергії з альтернативних
джерел (ВЕС, СЕС, інші) – 3500 млн.кВт·год; виробіток електроенергії ТЕС – 50837
млн.кВт·год. Для забезпечення виробництва електроенергії ТЕС та ТЕЦ відповідно до
Прогнозного балансу витрата палива становитиме 27,8 млн.тонн вугілля, у тому числі:
марки АШ + П - 5,1 млн.тонн; марки Г + Д - 22,7 млн.тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами Міненерговугілля

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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 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ТЕС & ТЕЦ

Киевтеплоэнерго выкупило имущество
компании Рината Ахметова

ООО "Укрдонинвест" стало владельцем 73,5% акций
"ЦОФ "Россия"
10.10.2018

ООО "Укрдонинвест" (Киев), бенефициаром которого является
Виталий Кропачев, стало владельцем 73,5% акций ЧАО "Центральная
обогатительная фабрика "Россия" (Покровский р-н Донецкой обл.).
Согласно сообщению ЦОФ в системе раскрытия информации НКЦБФР,
соответствующее уведомление о концентрации 73,5% акций компанией "Укрдонинвест"
получено 10 октября. Ранее, по состоянию на второй квартал 2018 года, 75,49% акций ЦОФ
"Россия" принадлежало ООО "ДРФЦ" (Мирноград Донецкой обл.) и только 24,5% "Укрдонинвесту". Как сообщалось, о намерении сконцентрировать по 73,5% акций
"Укрдонинвестом", помимо ЦОФ "Россия", заявляли также ЦОФ "Украина" и ЦОФ
"Мирноградская". В феврале 2018 года В.Кропачев заявил о покупке трех обогатительных
фабрик (ЦОФ) - "Украина", "Мирноградская" (ранее – "Комсомольская") и "Россия".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ДТЕК Енерго збільшив видобуток
газового вугілля
12.10.2018

Вугледобувні підприємства ДТЕК Енерго в січні-вересні 2018 року
видали на гора 17,7 млн тонн газового вугілля, що на 4,6% більше, ніж за
аналогічний період минулого року.
Зростання видобутку українського вугілля знижує залежність країни від імпортного
палива, а також свідчить про ефективність інвестицій компанії в розвиток галузі. За 9
місяців поточного року ДТЕК Павлоградвугілля збільшив видобуток вугілля марки Г на
1,1% – до 14,8 млн тонн порівняно з аналогічним періодом 2017 року. На ДТЕК
Добропіллявугілля за вказаний проміжок часу шахтарі видобули 2,9 млн тонн вугілля,
перевищивши показник 9 місяців минулого року на 27%. ДТЕК активно інвестує у
збільшення видобутку газового вугілля, щоб Україна була менш залежна від імпортних
енергоресурсів. Завдяки цьому компанія також вирішує питання ймовірного дефіциту
вугілля, який може виникати при реалізації нових проектів з переведення енергоблоків
українських ТЕС з імпортного антрациту на українське газове вугілля. Наприклад, ДТЕК
Придніпровська ТЕС після переведення двох енергоблоків щомісяця споживає близько 80
тис. тонн вугілля марки Г, тоді як раніше станції потрібно було стільки ж імпортного
вугілля. "Приріст видобутку вугілля на наших підприємствах дозволяє говорити про те, що
ми повністю збалансовані у вугіллі власного видобутку. За три місяці ми плануємо добути
ще близько 6,6 млн тонн вугілля марки Г, щоб вийти на показник в 24,3 млн тонн за
підсумком нинішнього року. Це дозволяє скорочувати імпорт антрациту в Україні. До того
ж, економіка країни ставатиме сильнішою", – зазначає директор з видобутку вугілля ДТЕК
Енерго Михайло Барабаш. У вересні видобуток вугілля на підприємствах ДТЕК Енерго
становив 2,2 млн тонн, що на 22% більше, ніж у вересні 2017 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua

02.10.2018

КП Киевтеплоэнерго 27 сентября заключило соглашение с ПАО
Киевэнерго Рината Ахметова по выкупу имущества и техники на 269,4 млн
грн, сообщают Наші Гроші со ссылкой на данные в ProZzoro.
Отмечается, что из этих денег 80,9 млн грн пойдет на 200 транспортных средств и
машин, среди которых самыми дорогими являются автокраны, экскаваторы и грузовые
шасси более чем по 1 млн грн. Еще 188,5 млн грн отведено на 46 тыс. единиц имущества,
которое Киевэнерго должно было передать до 1 октября. Самой дорогой в перечне
имущества оказалась гидромуфта 650 SVTL. Ее Киевтеплоэнерго купило за 4,3 млн грн. Две
следующие позиции - участок теплосети от тепловой камеры TK404 к TK315 по улице
Саксаганского и участок Т / М-9 от ТЭЦ №6 - обошлись КП в целом в 7,3 млн грн. Работы по
определению базовой линии объемов выбросов парниковых газов обошлись
коммунальщикам в 2,3 млн грн. Еще 907 тыс. грн. заплатят за 207 тонн угля АО (25-70) по
4,7 тыс. грн за тонну. Также в перечне есть средства защиты от подслушивания: устройства
защиты речевой информации Базальт-4ГА по 179 грн и Базальт-2ГС за 128 грн., генераторы
шума Базальт-5ГЕШ за 12 тыс. грн. и Марс ТСО 4-2 за 2 тыс. грн. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Кабмин одобрил стартовую цену продажи
78,2% акций компании "Центрэнерго"
03.10.2018

Кабинет министров Украины одобрил стартовую цену продажи
78,289% акций энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго" в 5 млрд
984,992 млн грн. Об этом сообщает fixygen.ua
"Принять распоряжение, пункт 5.11, поручив Фонду госимущества Украины
доработать его в трехдневный срок, согласно регламенту, с Министерством финансов,
Минэкономразвития и Министерством юстиции", - сказал премьер-министр Владимир
Гройсман в ходе правительственного заседании в среду. Как сообщалось, ранее советник по
приватизации ПАО "Центрэнерго" Ernst&Young z Corporate Finance sp.k (польское
подразделение
EY)
предлагал
установить
стартовую
цену
78,3%
акций
энергогенерирующей компании на уровне $225,479 млн (5,984 млрд грн). Наряду с этим
проект постановления, среди условий продажи госпакета акций данного предприятия,
предлагает утвердить обязательство учитывать рекомендации экологического аудита,
проведенного 16 мая 2018 года по заказу Фонда госимущества Украины, а также
направлять дивиденды, начисленные на купленный в процессе приватизации пакет акций,
которым до его продажи владело государство. Помимо стандартных требований к
потенциальному покупателю в виде своевременной оплаты налогов и сборов, недопущения
возникновения просроченной задолженности по заработной плате, формирования запасов
топлива для полноценной работы ТЭС, поддержания работоспособности оборудования
путем ремонтов, в условиях предусмотрены мероприятия для возможной работы общества
в Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 ГЕНЕРАЦІЯ
 АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Одна з ТЕЦ Дубневичів лишилась під
арештом по справі НАБУ
12.10.2018

СБУ викрила багатомільйонну оборудку
на Запорізькій АЕС
03.10.2018

СБУ спільно з поліцією у межах комплексу заходів із захисту
критичної інфраструктури в енергетичній сфері викрили факт
привласнення грошей Запорізької атомної електростанції.
Оперативники задокументували, що на початку 2017 року посадовці ЗАЕС уклали
договір з приватною структурою на проведення капітального ремонту випробувального
стенду, який використовується для тестування обладнання реакторних відділень
енергоблоків атомної станції із перевірки надійності роботи системи, зокрема стійкості
ядерних реакторів до сейсмічної активності. Співробітники СБ України встановили, що
деякі запчастин, які підлягали заміні у рамках угоди, фактично на станцію підрядником не
поставлялись. Натомість посадовці атомної станції підтвердили виконання робіт у повному
обсязі та перерахували комерсантам майже чотирнадцять мільйонів гривень. Розпочато
кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Читати повністю >>>
За матеріалами ssu.gov.ua
Нацкомиссия по тарифам инициирует аудит
НАЭК "Энергоатома"

Новояворівська
теплоелектроцентраль
народних
депутатів
Дубневичів залишилась під арештом, накладеним у рамках кримінальної
справи НАБУ про розкрадання понад 300 млн куб. м природного газу.
Клопотання про зняття арешту мало розглядатись суддею Оленою Куровою, однак,
заявник його відкликав. Новояворівська ТЕЦ залишилась під арештом. Аналогічне
клопотання суд має розглянути стосовно ТЕЦ у Новому Роздолі. Засідання відбудеться 18
жовтня. Нагадаємо, у вересні цього року Агентство з повернення активів та управління
арештованим майном (АРМА) обрало компанію ПП «Гарант Енерго М» управителем майна
ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» та ТОВ «Енергія-Новий Розділ», на які зареєстровані
згадані ТЕЦ. 9 жовтня НКРЕКП надала ліцензію новому управителю. Сьогодні робота
електроцентралей залишається заблокованою. За інформацією «Центру протидії корупції»,
обраний АРМА новий управитель ТЕЦ досі не підписав контракт на постачання газу на ТЕЦ.
Контракт не підписує «Нафтогаз», який поставив умову новому управителю – визнати
борги Дубневичів і взяти їх на себе. Поки ця ситуація за дорученням прем’єр-міністра
врегульовується на рівні постанови уряду, адвокати Дубневичів намагаються оскаржити
арешт та повернути собі контроль за ТЕЦ. Додамо, ПП «Гарант Енерго М» належить юристу
Віталію Ушинському та екс-нардепу Володимиру Купчаку (обрався від «Батьківщини».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
У Києві відновили роботу 21 котельні, на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6
запускають в роботу енергоблоки

05.10.2018

НКРЭКУ планирует инициировать аудит НАЭК "Энергоатом", который
проведет представитель аудиторов "большой четверки". Как об этом глава
регулятора Оксана Кривенко сообщила в Facebook.
"Уверена, что forensic аудит "Энергоатома", который проведет представитель
аудиторов "большой четверки", даст ответы на очень многие вопросы. Нацкомиссия готова
включить средства на проведение аудита в тариф", – сообщила Кривенко. Глава НКРЭКУ
также назвала угрожающей ситуацию в госкомпании, обвинив ее руководство в коррупции
и нецелевом использовании средств, а также необоснованном привлечении кредитов.
"Руководство "Энергоатома" требует от Нацкомиссии учесть в тарифе увеличение на 70%
финансовых затрат компании, мотивируя это необходимостью платить проценты по
банковским кредитам. Хочу спросить: на что берутся эти кредиты?", – подчеркнула она. В
свою очередь в пресс-службе "Энергоатома" заявили, что приветствуют инициативу главы
НКРЭКУ, однако требует проведения независимого международного аудита достоверности
дефицита в тарифе госкомпании, который НАЭК оценивает в объеме 13,9 млрд грн. В
компании напомнили, что "Энергоатом" ежегодно проходит несколько аудитов. Так, только
что завершился аудит Государственной аудиторской службы, в рамках которого
проводилась проверка деятельности Компании с второго квартала 2016 года по первое
полугодие 2018 г. "Кроме того, компания проводит ежегодно независимый аудит
финансовой отчетности, причем независимого аудитора выбирают на открытом тендере,
который проводится в сети ProZorro. В этом году тендер выиграла и проводила проверку
Компания BDO, которая входит в т.н. "большую пятерку", – указывают в "Энергоатоме".
Также, в госкомпании напомнили, что в прошлом году "Энергоатом" прошел проверку со
стороны Bank of America/Merrill Lynch, результатом которой стало получение
финансирования под гарантии правительственной американской Корпорации зарубежных
частных инвестиций OPIC.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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На ТЕЦ-6 запускають енергоблок №2, а на ТЕЦ-5 – енергоблок №3.
Теплові магістралі прогріватимуться зі швидкістю один градус на годину.
Про це заявив т. в. о. директора КП «Київтеплоенерго» Вячеслав Бінд.
Нагадаємо, що 12 жовтня КП «Київтеплоенерго» та ПАТ «НАК «Нафтогаз України»
підписали договір на постачання газу. Того ж дня після подачі палива теплоенергетики
почали відновлювати роботу котелень та столичної ТЕЦ-6, які останні кілька місяців
змушені були призупинити свою роботу через відсутність палива. Станом на 13 жовтня в
роботу уже запущена 21 котельня, крім того сьогодні запустять енергоблок №2 на ТЕЦ-6 та
ТЕЦ-5. Роботу решти котелень планують відновити протягом наступних кількох днів, це
дозволить повністю відновити гаряче водопостачання у місті. Як зазначив т. в. о. директора
КП «Київтеплоенерго», гаряче водопостачання і централізоване опалення подаватимуть
окремо. У тих районах, де не було теплоносія, в першу чергу відновлять гаряче
водопостачання, а потім, згідно з графіком, вмикатимуть опалення. Там, де гаряча вода
постачалася безперебійно, централізоване опалення підключатимуть за графіком. КП
«Київтеплоенерго» завершило підготовку до опалювального сезону. КП підготувало до
роботи в осінньо-зимовий період усі теплоджерела: 165 котелень та 2 235 теплопунктів,
ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Завод «Енергія». Протягом міжопалювального періоду енергетики провели
гідравлічні випробування мереж (на балансі підприємства – 2,95 тисяч км у двотрубному
вимірі). За цей час вони усунули близько 5,7 тисяч пошкоджень теплових мереж та
замінили понад 24 км найбільш зношених трубопроводів. Наразі КП «Київтеплоенерго»
повністю готове до старту опалювального сезону. Теплоенергетики очікують на можливі
пошкодження мереж під час відновлення подачі тепла та гарячого водопостачання і готові
до оперативного їх усунення. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
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 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ

 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА

Уряд затвердив наглядову раду
Укренерго

Порошенко поощрил инвестиции в сферу
возобновляемой енергетики
01.10.2018

Президент Петр Порошенко подписал закон об инвестиционной
привлекательности строительства объектов возобновляемой энергетики.
Об этом сообщает hubs.ua
«Президент подписал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы
Украины относительно инвестиционной привлекательности строительства объектов
возобновляемой энергетики», — говорится в сообщении, обнародованном на странице
президента. В информации отмечается, что законом совершенствуются отдельные нормы
законодательства для стимулирования развития возобновляемой энергетики, в частности
производства электрической энергии из энергии ветра. «Реализация документа будет
способствовать устранению административных барьеров и повышению уровня
прозрачности законодательства в сфере регулирования градостроительной деятельности и
развития альтернативной энергетики», — говорится в сообщении.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
Украина в III кв. развивала ВИЭ в 2,4 раза быстрее
прошлогоднего показателя – НКРЭКУ
01.10.2018

В Украине в июле-сентябре т. г. введены в эксплуатацию новые
генерирующие объекты на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ)
общей установленной мощностью 160,1 МВт.
"Объекты ветряных электростанций (ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС)
составляют 97% введенных мощностей", - уточняется в сообщении пресс-службы
Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и
коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ). По данным комиссии, в третьем квартале
введены в эксплуатацию ветроустановки общей мощностью 7 МВт, СЭС общей мощностью
148,8 МВт, станции на биогазе мощностью 3,6 МВт, малые ГЭС мощностью 0,7 МВт. Таким
образом, по состоянию на 1 октября Украина располагает ВЭС общей установленной
мощностью 522,4 МВт, СЭС – 1096,4 МВт, станциями на биомассе - 43,8 МВт, биогазе – 44,6
МВт, малыми ГЭС мощностью – 96,4 МВт. Общая установленная мощность ВИЭ – 1803,6 МВт
(без учета аннексированного Крыма, где ранее были запущены объекты ВИЭ общей
мощностью 494,9 МВт). На сегодня доля ВИЭ в производстве электроэнергии в Украине
составляет 1,8%, доля в общей стоимости электроэнергии – 8,3%.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
 ГЕС & ГАЕС

НКРЭКУ не поддержала инвестпрограмму
«Укргидроэнерго»
03.10.2018

В Национальной комиссии регулирования рынка энергетики и
коммунальных услуг в рамках общественных слушаний обсудили детали
инвестиционной программы ЧАО «Укргидроэнерго».
Ранее компания инициировала повышение тарифа до 63,57 коп/кВтч, ссылаясь на
возросшие накладные расходы в связи с реализацией ряда проектов. В рамках обсуждения
на слушаниях Нацкомиссией были затронуты такие вопросы, как увеличение расходов
компании на фонд оплаты труда, а также реализация нескольких запланированных
компанией проектов. В частности, речь идет о строительстве Днестровской ГЭС, а также
строительстве второй очереди ГЭС в Каховке. Впрочем, пока НКРЭКУ не поддержала все
статьи расходов, указанные «Укргидроэнерго» в инвестиционной программе. Например, в
рамках общественных слушаний, затраты на проектно-поисковые работы были
уменьшены до 28 млн. грн., тогда как изначально «Укргидроэнерго» заложила 40,2 млн.
грн. на данную статью. Также в Нацкомиссии задались вопросом, почему на Каховскую ГЭС
снова заложено 400 млн. грн., которые компания ранее уже закладывала, но проект так и не
реализован - ни в 2016, ни в 2017 г. Более того, реальное строительство планируется начать
только в 2020 г. «В прошлом году этот проект (Каховская ГЭС) уже финансировался за счет
тарифа, а теперь вы снова хотите за счет потребителей его профинансировать», - отметил
Директор Деппартамента энергетики НКРЭКУ. Также в Нацкомиссии задали вопросы
относительно других статей, заложенных в расходную часть бюджета компании. Например,
3 млн. грн. на ведение судов и оплату судебных сборов. В Нацкомиссии подчеркнули, что
затраты на решение судебных споров относятся к хозяйственной части деятельности
компании, которая никак не связана с тарифом, и потребители не обязаны оплачивать в
тарифе судебные издержки «Укргидроэнерго». На общественных слушаниях было
предоставлено слово присутствовавшим экспертам энергорынка, которые высказали
опасения относительно реализации «Укргидроэнерго» заявленной инвестиционной
программы, поскольку ранее компания никогда не выполняла свою программу на 100%.
«Инвестпрограмма компании не выполняется на регулярной основе, по факту предыдущих
лет 2015-2017 уровень выполнения составлял порядка 76%. В 2015 году компания
реализовала 85% своей программы, в 2016 - 78%, а в 2017 году - всего 60%», - отметил член
наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. ...
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

 ОПТОВИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Украина увеличила доход от экспорта электроэнергии на 25,2% до $237,4 млн
05.10.2018

03.10.2018

Уряд затвердив наглядову раду “Укренерго”, до якої увійшли фахівці
з успішним досвідом роботи на міжнародних ринках. Про це поінформував
міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко.
"Реформа управління державними підприємствами просувається. Сьогодні ще одне
велике і важливе для економіки країни підприємство - ДП “НЕК “Укренерго” - отримало
наглядову раду, до якої увійшли фахівці з успішним досвідом роботи на міжнародних
ринках", - зазначив він. За словами Саєнка, у складі наглядової ради “Укренерго” четверо
незалежних членів і троє представників від держави. Так, незалежними членами наглядової
ради НЕК “Укренерго”призначені Шевкі Аджунер, який раніше очолював представництво
Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні; президент та виконавчий
директор компанії Energinet (Данія) Педер Андреасен; виконавчий директор Академії
технологій (Франція) Олів'є Апперт, а також співзасновник і виконавчий директор DFC
Economics (Італія) Луїджі де Франціски. Саєнко зазначив, що пошук і відбір незалежних
членів наглядової ради здійснювала міжнародна компанія з пошуку вищих керівників
Odgers Berndtson Ukraine. Також міністр повідомив, що представниками до наглядової ради
від держави призначено: заступника державного секретаря Кабінету міністрів Сергія
Кушніра; державного секретаря Міністерства енергетики та вугільної промисловості
Максима Немчинова та радник віце-прем’єр міністра України Олександра Поплавського.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
НЭК "Укрэнерго" построит новую линию
электропередачи в Словакию
05.10.2018

Украина и Словакия согласовали оптимальное техническое решение
для
увеличения
пропускной
способности
межгосударственного
интерконнектора Украина-Словакия.
Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" по итогам встречи с представителями
словацкого оператора системы передачи (ОСП) SEPS, согласно достигнутым
договоренностям, будет построена новая высоковольтная линия электропередачи (ВЛ) 400
кВ, которая соединит существующие подстанции (ПС) 400 кВ "Мукачево" и "Вельке
Капушаны" в однокруговом варианте с возможностью дальнейшей ее модернизации в
случае увеличения объема межгосударственных перетоков. Для этого также планируется
реконструкция подстанции "Мукачево". При этом эксплуатация существующей ВЛ 400 кВ
Мукачево-Вельке Капушаны будет продлена до момента ввода в работу новой ВЛ 400 кВ,
учитывая план мероприятий "Укрэнерго" для синхронизации объединенной
энергосистемы Украины с сетью ENTSO-E. "Надежная работа интерконнектора Украина Словакия является сверхважной не только для украинской энергосистемы, но и для
энергосистем Словакии и Румынии. Поэтому модернизация этого пересечения должно
происходить с минимальными сроками и количеством отключений во время выполнения
работ", – подчеркнул заместитель директора-операционный директор "Укрэнерго" Алексей
Брехт. "Учитывая эти обстоятельства, а также учитывая текущее состояние существующей
ВЛ 400 кВ Мукачево-Вельке Капушаны (введена в эксплуатацию в 1963 году) мы считаем,
что для успешной и эффективной реализации проекта, с учетом европейских партнеров,
целесообразным будет строительство новой трансграничной линии на этом направлении, а
не модернизация уже существующей", – добавил представитель компании. В "Укрэнерго"
отметили, что этот проект включен в предварительный перечень проектов совместного
интереса Энергетического Сообщества (PMI) и предусматривает увеличение пропускной
способности интерконнектора Украина - Словакия на 30%. Объем инвестиций "Укрэнерго"
в проект будет составлять ориентировочно 15 млн евро. Как подчеркивается в сообщении,
реализация проектов PMI позволяет получить максимальную мощность обмена
электроэнергией со странами ЕС после синхронизации с ENTSO-E.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Предприятия Нафтогаза за 9 мес. 2018 г. уплатили
в госбюджет почти 96 млрд грн.
11.10.2018

НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в январесентябре 2018 года, по данным пресс-службы НАК, уплатили в
государственный бюджет 95,7 млрд грн налогов и дивидендов.
Поступления от группы составили около 16% общих доходов госбюджета за девять
месяцев. Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2017 году
уплатили в государственный бюджет 107,3 млрд грн налогов и дивидендов. Отметим, НАК
"Нафтогаз Украины" считает перспективным инвестиционным направлением развитие
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и активно обсуждаем с возможными
международными партнерами соответствующие проекты, сообщил глава правления НАК
"Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на Ukrainian Week в Лондоне. "В нашей стратегии
возобновляемая энергетика имеет большой раздел, и это большое инвестиционное
направление, в которое мы планируем вкладывать деньги в ближайшем будущем", – сказал
он. А.Коболев сообщил, что пока "Нафтогаз" запускает небольшие СЭС рядом с
газотранспортной системой "Укртрансгаза", однако его планы более обширны. "Мы
разработали список потенциальных проектов, которые мы сейчас обсуждаем с
международными инвесторами", – отметил глава правления компании. Он подчеркнул, что
преимуществом компании является наличие юридически чистых участков, расположенных
по всей Украине, большинство из которых уже подсоединено к энергосистеме. …
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua

В январе-сентябре т.г. Украина увеличила доход от экспорта
электроэнергии на 25,2%, или на 47,777 млн долларов по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года до 237,385 млн долларов.
Как свидетельствуют таможенные данные Государственной фискальной службы, в
январе-сентябре 58,96% (139,952 млн долларов) дохода от экспорта пришлось на поставку
электроэнергии в Венгрию, 23,11% (54,863 млн долларов) - в Польшу, 15,59% (37,01 млн
долларов) - в Молдову, 2,34% (5,559 млн долларов) - в другие страны. Как сообщалось, в
2017 году Украина увеличила экспорт электроэнергии на 28,7%, или на 1 152,7 млн кВт-час
до 5 166,3 млн кВт-час по сравнению с 2016 годом.В 2017 году Украина увеличила доход от
экспорта электроэнергии на 55%, или на 83,478 млн долларов до 235,541 млн долларов по
сравнению с 2016 годом.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ
 РИНОК. КОМПАНІЇ

JKX Oil&Gas Plc нарастила среднесуточную добычу
Украине углеводородов на 2%
07.10.2018

Cadogan приступила к бурению скважины "Вовче-2"
на Битлянской площади
27.09.2018

Cadogan Petroleum, британская нефтегазовая компания с активами в
Украине, приступила к бурению новой скважины "Вовче-2" на Битлянской
нефтегазовой площади (Львовская обл.).
По данным Cadogan, "Вовче-2" будет скважиной небольшой глубины, ее бурение
займет около 20 дней. Объект нацелен на исследование потенциала Битлянской площади,
являющейся спутником более старого нефтяного месторождения. В ноябре компания
рассчитывает также приступить к бурению скважины "Блаж-10" глубиной 3,5 км на
Монастырецком месторождении (Львовская обл.). Буровые работы по этому объекту
продляться около трех месяцев. После окончания обоих объектов Cadogan сможет
конвертировать лицензии по Битлянской площади и Монастырецком месторождении с
исследовательно-промышленных в промышленные. Как сообщалось, Cadogan в 2017 году
сократила общие убытки в 3,1 раза ($4,65 млн) – до $2,255 млн.
Читать полностью >>>
По материалам reform.energy

Компания JKX Oil&Gas Plc в январе-сентябре нарастила среднесуточную
добычу в Украине углеводородов на 2% по сравнению с показателем за
аналогичный период 2017 года – до 3,667 тыс. boepd.
Как сообщила компания на сайте Лондонской фондовой биржи, добыча газа выросла
на 0,6% - до 17,4 млн куб. футов в сутки (MMcfd), нефти и конденсата – на 9,1%, до 776
boepd. В то же время российские активы JKX продемонстрировали среднесуточной рост
добычи в 6% - до 5,199 тыс. boepd. В частности, добыча газа выросла на 5,8% - до 30,8
MMcfd, нефти и конденсата – на 7,4%, до 58 boepd. Вместе с тем рост показателей JKX по
Украине и России частично нивелировало падение добычи в Венгрии: за указанный период
среднесуточная добыча компании в этой стране упала на 36,6% - до 92 boepd. В целом
среднесуточная добыча углеводородов JKX по всем странам ее присутствия в январесентябре 2018 г. выросла на 3,6% - до 8,958 тыс. boepd. Как сообщалось, в Украине группа
JKX владеет "Полтавской газонефтяной компанией". Добыча природного газа в Украине в
январе-сентябре 2018 года сократилась, по оперативным данным, на 0,04% (на 6,5 млн куб.
м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 15 млрд 484,4 млн куб. м.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

ДТЕК Нафтогаз ввів в експлуатацію компресори
утилізації газів стабілізації конденсату

Директор харьковских газодобывающих компаний
"Смарт Холдинга" покидает компанию

03.10.2018

Із збільшенням видобутку на Семиренківському газоконденсатному
родовищі ДТЕК Нафтогаз виникло питання необхідності утилізації
додаткових обсягів низьконапірного газу.
Для вирішення цього питання на Олефірівській УППГ та Семиренківській УКПГ були
облаштовані та введені в експлуатацію компресорні установки, які забезпечують
підвищення тиску газів стабілізації конденсату та їх повернення в систему підготовки газу.
Компресорні установки створено на базі компресорних агрегатів виробництва Ariel (США).
Компоновку та зборку виконала компанія Euro Gas Systems (Румунія). Директор з видобутку
та переробки вуглеводнів ДТЕК Нафтогаз Олексій Раптанов підкреслив: «Наша компанія
постійно проводить заходи для збільшення видобутку вуглеводнів та зменшення кількості
викидів в атмосферу. Введення в експлуатацію компресорних установок дозволить
збільшити обсяги реалізації природного газу на 7,0 млн куб. м, газового конденсату – на
1200 тон на рік. Також компресорні установки дозволять значно збільшити екологічність
процесу видобутку вуглеводнів».
Читати повністю >>>
За матеріалами nefterynok.info
Польська PGNiG експортує в Україну
200 мільйонів кубів газу
03.10.2018

Польська нафтогазова компанія PGNiG спільною з українським
партнером - компанією ERU (Energy Resources of Ukraine) з жовтня цього
року по 1 травня 2019 року поставить в Україну 200 млн кубометрів газу.
Газ призначатиметься для державної компанії “Укртрансгаз”, інформує PGNiG.
“Черговий контракт є результатом співпраці PGNiG і ERU і того, що українському партнерові
запропоновано ринкові і дуже конкурентні ціни”,- заявив з цього приводу заступник голови
правління PGNiG з торговельних питань Мацей Возняк. З 2016 року польська компанія
послідовно зміцнює свою позицію на українському енергетичному ринку. За його словами,
значення PGNiG як безпечного і конкурентного експортера газу ще більше зросте після
початку функціонування газопроводу Baltic Pipe (з Норвезького моря в 2022 р). Нагадаємо,
компанія PGNiG продовжила угоду з оператором газотранспортної системи України,
компанією “Укртрансгаз” про використання газосховищ на території України.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Компания «Укргаздобыча» купит китайскую мобильную
буровую установку за 350 млн. грн.
04.10.2018

Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp. (Китай) признана
победителем тендера АО «Укргазвыдобування» (УГВ) на закупку новой
мобильной буровой установки (МБУ) за 351,08 млн. грн. (с НДС).
Согласно данным в системе ProZorro, уведомление о намерении заключить договор
УГВ обнародовало 2 октября. Оборудование должно быть поставлено до 31 мая 2019 года. В
торгах также приняли участие Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co., China Petroleum
Technology & Development Corporation, Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co. и
Redditizio limited. Согласно тендерной документации, закупаемая МБУ с дизельным
приводом предназначена для капитального ремонта скважин глубиной до 6000 м и
эксплуатационного бурения нефтегазовых скважин глубиной до 2800 м. Как сообщалось, в
конце 2017 года «Укргазвыдобування» подписало контракт с Bentec GmbH Drilling & Oilfield
Systems (Германия) на поставку пяти буровых станков грузоподъемностью 450 тонн
(2000НР) общей стоимостью $110 млн. Первая установка будет поставлена компании в
октябре 2018 года. В целом до 2020 года УГВ планирует приобрести 20 новых буровых
установок разной мощности. Стратегия УГВ 20/20 предусматривает наращивание добычи
газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в
2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020 году. ..
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Burisma збільшує темпи і обсяги геологічної
розвідки в Харківській області
04.10.2018

У результаті проведення розвідувально-бурових робіт на Журавлиній
площі Деркачівсько-Войтенівської ділянки в Харківській області Burisma
Group відкрила продуктивний горизонт С-4.
«Використання нових технологій дозволило нам більш ретельно підійти до оцінки
потенціалу ділянки. Сьогодні доведено газонасиченість відкладень верхньосурпухівського
горизонту C-4. Результати проведених випробувань дозволяють говорити про початковий
дебіт газу обсягом 120 тис. м³ і конденсату – 60 м³ на добу. Ми провели маcштабні
сейсморозвідувальні 3D роботи на частині Деркачівсько-Войтенівської ділянки і почали
інтерпретацію отриманих даних для детального вивчення газоносності Журавлини й
отримання нових точок буріння», – зазначає CEO Burisma Group Тарас Бурдейний. За 6 міс.
2018 р. Burisma Group провела сейсморозвідувальні 3D роботи на площі 176 км², уклавши
договори з кількома іноземними компаніями на перехресне дослідження та інтерпретацію
даних. До кінця року планується розпочати сейсмічні роботи на площах понад 400 км². Вже
у вересні, за словами Тараса Бурдейного, компанія вивела сейсморозвідувальну техніку на
польові роботи в межах Рокитнянського родовища і почала додаткове дослідження
Огульцівського родовища, де експлуатується раніше пробурена пошукова свердловина.
Читати повністю >>>
Читайте також: Burisma Group взяла участь у
заходах Атлантичної Ради >>>
За матеріалами Burisma Group
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Директор ЧАО "Укргазвыдобуток" и ООО "Пром-Энерго Продукт",
которые входят в "Смарт Холдинг", Вадим Мохов покидает группу. Об этом
сообщает портал delo.ua
"Вот и подошел к завершению длинный и очень важный этап в моей жизни. Восемь
лет я проработал в структуре нефтегазового бизнеса "Смарт Холдинга" Вадима Новинского.
Начал в 2010 году с позиции заместителя директора. В 2011 году занял позицию директора
газодобывающих компаний в Харьковской области и оставался на этой позиции до этого
дня. Но все имеет свойство заканчиваться. Так и сейчас. Пришло время двигаться дальше.
Впереди новые, интересные, амбициозные и драйвовые проекты", — написал в Facebook.
Напомним, 5 октября 2017 г. Мохов был задержан по подозрению в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 240 (незаконная добыча) и ч. 5 ст. 191 (присвоение
имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением)
Уголовного кодекса Украины. Его обвиняли в незаконной добыче недр, а именно — добыче
природного газа в период с 28 июля 2017 г. по 10 августа 2017 г., когда Государственная
служба геологии и недр приостановила действие спецразрешения на пользование недрами.
Суд даже вынес постановление об аресте Мохова с возможностью залога. Потом была
внесена необходимая сумма и Мохов вышел на свободу. В пресс-службе "Смарт-холдинга"
убеждены, что это задержание является продолжением системного давления силовых
структур на бизнес холдинга и его акционера Вадима Новинского. Осенью 2017 года в Smart
Energy заявили о давлении на нее со стороны Государственной фискальной службы,
которая усматривает признаки фиктивности у компаний группы, а в ноябре провели
обыски по этому делу в офисах Smart Energy и квартирах ее менеджеров по всей стране.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Eni отказалась от разработки месторождений
сланцевого газа в Украине
10.10.2018

НАК “Надра Украины” намерена выкупить долю итальянской Eni в ООО
“Захидгазинвест”, в которой ей уже принадлежит 35%, а еще 15% владеет
британская нефтегазовая компания Cadogan.
Как свидетельствует информация в повестке заседания Антимонопольного
комитета Украины (АМКУ), на заседании Комитет рассмотрит решение о концентрации
НАК свыше 50% в “Захидгазинвесте”. АМКУ также рассмотрит возможность приобретения
“Захидгазинвест” свыше 50% в СП “Коломыйская нефтегазовая компания “Дельта”, 100%
которой владеет Cadogan. Напомним, в 2015 году правительство сообщало о возобновлении
совместного проекта добычи газа в Львовской области компанией “Захидинвест”,
учрежденной совместно НАК “Надра Украины”, итальянской нефтегазовой компанией ENI и
британской Cadogan Petroleum Plc. Ранее планировалось, что работы начнутся в 2013 году.
Согласно данным “Геоинформ Украины”, “Захидгазинвест” принадлежат пять лицензий на
добычу углеводородов на Куринной, Яковлевской, Филимоновской и Сандугеевской
площадях (в т.ч. по всем площадям - сланцевый газ), а также Дебеславецкое
месторождение. Eni купила 50,01% акций “Захидгазинвест” в 2012 году. На то время
“Захидгазинвест” располагала лицензиями на разработку девяти месторождений
сланцевого газа на Западной Украине общей площадью около 3,8 тыс. кв. км, являющихся
продолжением польского Люблинского бассейна.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
ПАТ «Укрнафта» видобула 1,08 млн т нафти
та конденсату за 9 місяців 2018 р.
10.10.2018

ПАТ «Укрнафта», найбільша нафтовидобувна компанія України, на
своєму сайті публікує виробничі результати за дев'ять місяців 2018 року. Про
це повідомляє прес-служба компанії.
У 3 кв. 2018 року середньодобовий видобуток нафти і конденсату зріс до 4,0 тис.
т/добу. Це на 21,2% більше за аналогічний показник 3 кв. 2017 року (3,3 тис. т/добу) та на
2,6% за показник 2 кв. 2018. Таким чином, «Укрнафта» фактично відновила добові об'єми
видобутку нафти і конденсату, що різко знизились у минулому році внаслідок зупинки
видобутку на шести родовищах. Компанії вдалось досягти зростання добового видобутку
вуглеводнів працюючи лише на діючому фонді свердловин завдяки операціям
гідророзриву пласту, оптимізації капітальних та поточних ремонтів перспективних
свердловин, заміні критично зношеного обладнання. Разом з тим рівень інвестицій є
недостатнім для значного зростання показників видобутку через наявність
неврегульованої проблеми історичного податкового боргу, що обмежує можливості
компанії розпоряджатись фінансовими ресурсами. Загалом, за 9 місяців 2018 року
«Укрнафта» провела 11 операцій гідророзриву пласту, які вже дали додаткові 1,79 тис. т
нафти та 0,47 млн м3 газу. Окрім того, від початку року компанія завершила капітальний
ремонт (КРС) на 72 свердловинах та провела 76 операції з інтенсифікації видобутку.
Завдяки КРС, станом на кінець 3 кв. 2018, додатково видобуто 23,3 тис. т нафти та 41,8 млн
м3 газу. Операції з інтенсифікацій дали додаткові 17,2 тис. т нафти та 3,84 млн м3 газу.
Відзначимо, ПАТ «Укрнафта», що належить до п’ятірки найбільших платників податків
України, за січень-вересень 2018 року сплатило податків на суму майже 11,6 млрд грн,
включаючи 1,1 млрд грн у рахунок погашення простроченого податкового боргу. Податкові
виплати компанії за цей рік вже перевищили аналогічний показник за весь 2017 рік …
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАТ «Укрнафта»

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

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

Власник «Карпатигаз» спростовує причетність
Фірташа до компанії

Суд арестовал АЗС «БРСМ-Нафта», в компании
заявили о рейдерском захвате
10.10.2018

27.09.2018

Шведська компанія Misen Enterprises AB, яка володіє «Карпатигаз»,
заявила про те, що Дмитро Фірташ не має стосунку до «Карпатигаз». Про це
говориться у листі, який компанія надіслала «Економічній правді».
Приводом для звернення стала публікація інтерв’ю з главою «Укргазвидобування»
Олегом Прохоренком в якому зазначалося, що компанія «Карпатигаз» належить олігарху
Дмитру Фірташу. «Дмитро Фірташ не входить напряму чи опосередковано до складу
кінцевих бенефіціарних власників компанії», – наголошується у листі. Misen Enterprises AB,
яка є дочірньою компанією Misen Energy AB, подала відомості про власників до Шведського
офісу реєстрації компаній згідно з законодавством, зокрема з прийнятим у 2017 році
законом про реєстрацію компаній, який було введено для боротьби з відмиванням грошей
та фінансуванням тероризму, зазначається у листі. Компанія також заявляє, що
Стокгольмський арбітраж не встановив жодних правопорушень, вчинених колишніми чи
чинними власниками «Карпатигаз», а також «повністю, одностайно та однозначно»
відхилив претензії з боку «Укргазвидобування». Як відомо, компанією «Карпатигаз» на
100% володіє Misen Enterprises AB, її половиною акцій в свою чергу розпоряджається
шведська Misen Energy AB. Нагадаємо, у липні «Укргазвидобування» розірвало в
Стокгольмському арбітражі договір про спільну діяльність з «Карпатигаз».
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua

Деснянский райсуд Киева в качестве меры обеспечения иска Фонда
преодоления последствий Васильковской трагедии арестовал банковские
счета, а также все имущество группы компаний «БРСМ-Нафта».
Под арест попали также станции Эдуарда Ставицкого, которые с августа работают
под брендом Motto. Всего этим решением арестовано имущество 55 компаний и одного
физлица. «Фонд преодоления последствий Васильковской трагедии» требует в суде от
компаний группы «БРСМ-Нафта», а также структур Эдуарда Ставицкого, выплаты
моральной компенсации за пожар на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в пгт. Глеваха (Киевская
обл.), случившийся 8–20 июня 2015 г. Изначально размер требований составлял 2,1 млрд
грн. Сейчас сумма сократилась до 1,27 млрд грн. В компании «Евро Пауэр», управляющей
АЗС под брендом «БРСМ-Нафта», назвали решение суда об аресте «противоречащим
здравому смыслу» и таким, что «имеет исключительно рейдерский характер». В компании
считают, что решение об аресте вынесено незаконно, поскольку ООО «Евро Пауэр» не имеет
никакого отношения к пожару на нефтебазе и создано через полтора года после трагедии. ...
Читать полностью >>>
По материалам infocar.ua

 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
 НПЗ & ГПЗ. ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ

Антимонопольный комитет принял предварительные выводы в
рамках двухлетнего расследования в отношении крупнейшей в стране
консолидированной сети АЗС «Приват».
Комитет готовится обвинить операторов АЗС «Привата» в злоупотреблении
монопольным положением, им грозит штраф в объеме до 10% от товарооборота за 2017 г.
Речь идет о расследовании №143-26.13/153-16, начатом в октябре 2016 г. Изначально
претензии комитета касались 75 компаний-операторов АЗС. В феврале 2018 г. перечень
фигурантов расширился до 178 компаний, включая ПАО «Укрнафта», «Укртатнафта» и ПТФ
«Авиас». По данным enkorr, 13 июля 2018 г. АМКУ утвердил предварительные выводы в
рамках этого расследования, согласно которым операторов 1625 АЗС группы «Приват»
предлагается признать виновными в нарушении законодательства об экономической
конкуренции, а именно совершении согласованных антиконкурентных действий. Предварительные выводы в июле были направлены компаниям-ответчикам. По данным Единого
реестра судебных решений, четыре компании, обвиняемые АМКУ в сговоре, обжаловали
предварительные выводы комитета и потребовали через суд запретить ему принимать
дальнейшие процессуальные действия в рамках этого расследования. В частности, иски
поданы от компаний «Энсис», «Малан Плюс», «Порто Ленд», и «Касео Союз». …
Список операторов сети АЗС группы «Приват» >>>
По материалам bin.ua

АМКУ готовится признать монопольное
положение сети АЗС «Приват»
01.10.2018

В Кривом Роге полиция прикрыла
незаконный НПЗ
02.10.2018

Полиция в Кривом Роге (Днепропетровская обл.) выявила
незаконный
нефтеперерабатывающий
завод
по
изготовлению
контрафактного топлива (бензин и дизельное топливо).
«Установлено, что в группу входили семь лиц, каждый из них выполнял свое
направление работы. Организаторами незаконного бизнеса оказались владельцы АЗС, на
которых в дальнейшем и реализовывалось контрафактное топливо», — сообщает прессслужба ГУ Нацполиции Украины в Днепропетровской области во вторник. В рамках
уголовного производства установлено, что правонарушители на территории
Криворожского и Широковского районов области сделали незаконные врезки в
магистральный нефтепродуктопровод для дальнейшего отбора нефти. В ходе
санкционированных обысков в местах хранения горюче-смазочных материалов и
изготовления контрафактного горючего изъяты черновые записи, документация о
движении сырья, оборудование для изготовления контрафактного топлива и более 140
тонн жидкого вещества с характерным запахом нефти. «Общая стоимость изъятого во
время обысков сырья и оборудования составляет более 2,5 млн грн», — сообщили в
правоохранительном ведомстве. Устанавливаются другие места хранения похищенных
нефтепродуктов, каналы их сбыта, а также лица, которые могут входить в состав группы и
были причастны к незаконной врезке в нефтепровод «Укртранснафты».
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
В Україні будуть виробляти автомобільне
пальне на спиртовій основі
04.10.2018

Для налагодження виробництва біоетанолу та палива моторного
альтернативного ДП «Укрспирт» планує здійснити модернізацію восьми
виробничих підприємств. Про це заявив директор «Укрспирт» Ю.Лучечко.
На виробничих майданчиках цих підприємств ми зможемо виробляти 170 тис. тон
біоетанолу в рік, половину з яких зможемо використовувати для виробництва палива
моторного альтернативного на основі 35% біоетанолу. Інша частина біоетанолу буде
експортуватися, оскільки Україна має безмитну тарифну квоту ЄС на етанол і у 2020-2021
рр. вона зросте до 100 тис. тон. Також фахівцями розроблено проекти по виробництву
газоподібного біологічного палива (біогазу) на основі утилізації вторинної сировини, яка
буде утворюватися при виробництві біоетанолу. З часом звичайно на порядок збільшимо
обсяги виробництва біоетанолу та моторного палива на його основі. В Україні, як і в цілому
у світі великі виробники та трейдери традиційних енергоносіїв, які виготовляються на
основі переробки викопних вуглеводнів, намагаються зберегти своє монопольне
становище на ринку пального через лобіювання прийняття відповідних законодавчих
норм. В Україні це відчувається особливо гостро з огляду на високий рівень монополізації
енергетичного ринку. Тому потрібна політична воля і Парламенту, і Уряду стосовно
створення умов для формування ринку біопалива. Тим більше, що рано чи пізно ЄС
однозначно змусить нас дотримуватись нових економічних індикаторів, які функціонують
в рамках цього міжнародного об’єднання і передбачають збільшення частки енергії, яка
виробляється з відновних джерел (ЄС вимагає 10% використання біопалива або іншого
відновлювального ресурсу в пальному для транспорту). …
Читати повністю >>>
Читайте також: Юрій Лучечко про рецепти
боротьби з паливною кризою >>>
За матеріалами autotheme.info
 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
 ТРЕЙДЕРИ. МЕРЕЖІ АЗС

01.10.2018

Аукцион ФГВФЛ по продаже прав требования банка “Форум” на 1,56
млрд грн по кредитным договорам, заключенным с юрлицами, которые
обеспечены 32 АЗС (входят в сеть WOG).
Торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Стоимость лота снижалась до 625 млн
грн (40% от стартовой цены, которая – по расчетам ФГВФЛ – соответствует сумме
задолженности соответствующих заемщиков перед банком “Форум”). Напомним, между
Фондом гарантирования и сетью WOG продолжаются многочисленные судебные споры.
ФГВФЛ заявлял, что 10 октября Большая Палата Верховного Суда должна рассмотреть дело
№803/1273/16, в рамках которого суды низших инстанций удовлетворили требования
одного из должников банка “Форум” (ООО “Золотой Экватор”, которое связано с сетью
WOG) и признали противоправными действия Фонда по продаже на открытых торгах прав
требования банка по соответствующим кредитным договорам. Суды предыдущих
инстанций мотивировали свои решения тем, что наличие судебного решения о взыскании
задолженности с должника исключает продажу взысканной по решению суда суммы
(уступка прав требования) в пределах ликвидационной процедуры банка. Ранее
ликвидатор банка «Форум» получил судебные решения о взыскании с ООО «Золотой
экватор» и МЧП «ВК Импекс” по 500 млн грн (по кредитному договору №1-0020/13/30-KL)
и 150 млн грн (по кредитному договору №1-0021/13/30-KL), однако компании-заемщики
добились в судах отсрочки на выплату долгов – соответственно до осени 2021 и весны 2022
года. Ранее сообщалось, что компания WOG успешно реструктуризировала кредитный
портфель в государственном Укрэксимбанке сроком на 15 лет. Напомним, ранее
сообщалось, что одна из компаний, входящих в орбиту управления WOG, в течение августа
примет в управление 63 АЗС под брендом БРСМ-Нафта в 17 областях Украины. 1 августа
истек срок аренды АЗС, которые ранее управляла компания Евро Пауэр (ТМ БРСМ-Нафта,
сеть АЗС Андрея Бибы). Арендой 63 объектов занимаетс Датч компани петролеум
(учредитель Владимир Литвинчук) - компания, по данным участников рынка входит в
орбиту беглого главы Минэнерго Эдуарда Ставицкого.
Читать полностью >>>
Читайте также: Кто подвел под арест
«БРСМ-Нафту» >>>
По материалам finance.ua
Президент "Галнафтогаза" связывает обыски СБУ
с местью нелегалов топливного рынка
03.10.2018

Программа "Гроші" изучили топливную империю
Виктора Медведчука
21.09.2018

Компания Glusco создала сеть за счет покупки таких сетей
автозаправочных станций как российская "ТНК", "Золотой Гепард",
"Формула" и другие. Об этом сообщает tsn.ua
Как сообщается в сюжете программы "Гроші", компания не спешит проводить
ребрендинг, поскольку, по словам председателя Ассоциации потребителей энергетики и
коммунальных услуг, Андрея Геруса, розничный бизнес не является ее приоритетом.
Основной доход, как отмечается в расследовании - оптовые поставки из России, которые
потом идут на реализацию государственным структурам, в частности, "Укрзализныце" или
Министерству обороны. "Их основной заработок сегодня – не на сетях АЗС, а на оптовых
поставках ресурса из Российской Федерации. В России ресурс дешевле. Поставить его
дизельпроводом можно дешевле, а в Украине уже можно продать его по цене европейского
импортного паритета", - сообщил Герус. Народный депутат Сергей Лещенко раскрыл
структуру компании. Как утверждает политик в программе, швейцарский трейдер "Протон
Энерджи" принадлежит Нисану Моисееву, за которым якобы стоит одиозный Виктор
Медведчук, на которого наложены санкции США. Медведчук спокойно ведет нефтяной
бизнес в России, который, по информации СМИ, принадлежит его жене Оксане Марченко. ...
Читать полностью >>>
По материалам tsn.ua
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Фонд гарантирования не нашел покупателей
на долг сети WOG

Президент концерна "Галнафтогаз" считает обыски СБУ в офисе
"ОККО", а также конфликт вокруг строительства заправки на ул. Ревуцкого в
Киеве, элементами мести нелегальных участников топливного рынка.
"Мы знаем, что это "прилетело" от "черного рынка". Почему? Потому что в
Нефтегазовой ассоциации Украины мы занимаем очень активную позицию по борьбе с
нелегальными заправочными станциями", - сказал он, выступая на конференции Petroleum
Ukrаine X, организованной консалтинговой группой "А-95" (Киев). В.Антонов напомнил, что
при ликвидации около 300 нелегальных заправочных пунктов в Киеве "Галнафтогаз"
оказывал поддержку столичным властям, в частности, предоставлял собственную технику
для откачки сжиженного газа и других потребностей. "Такому процессу "радовались" не
все, к нам приходили теплые "приветы" от "черного рынка". Они начали бороться против
нас", - подытожил президент "Галнафтогаза" Виталий Антонов. Напомним, сотрудники
Службы безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратуры (ГПУ) провели обыски в
офисах ОККО во Львове и Киеве во вторник, 21 августа. По данным издания НефтеРынок,
обыск проводился в помещениях львовского и киевского офисов Концерна Галнафтогаз по
адресам ул. Героев УПА, 72 и П. Орлика, 24/1. Силовики проводили обыски с выемкой
документов и техники. В пресс-службе компании не опровергли и не подтвердили
информацию, пообещав до конца дня выступить с официальным заявлением. В ноябре
2016 года СБУ и Генпрокуратура уже проводили обыски в офисе Государственного
агентства резерва Украины и в офисах компании ОККО в связи с несостоявшимся в феврале
2016 г. тендером на закупку дизтоплива. …
Читать полностью >>>
Читайте также: Галнафтогаз обнародовал
заявление в ответ на обыски СБУ >>>
По материалам interfax.com.ua
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Госбюджет потеряет около 10 млрд грн в 2018г
из-за нелегальной продажи топлива

 СОЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ВИДОБУТОК СОЛІ

03.10.2018

Государственный и местные бюджеты недополучат ≈ 10 млрд грн изза нелегальной продажи топлива, заявила руководитель фискального
комитета "Нефтегазовой ассоциации Украины" Неля Привалова.
"С нарушениями работает, по меньшей мере, 1,5 тыс. заправок. Объем реализации
топлива через нелегальные пункты, работающие без разрешительной документации, в
месяц составляет порядка 40 тыс. тонн… Прогнозные потери государственного и местных
бюджетов в 2018 г. от работы нелегального рынка составят около 10 млрд грн.", - сказала
она на конференции Petroleum Ukrаine X. Н.Привалова со ссылкой на данные ассоциации
добавила, что теневой рынок в сегменте дизельного топлива достигает 20%, сжиженного
газа – от 30 до 50% в зависимости от региона. При этом она напомнила, что нелегальные
заправки работают без оформления документов на земельный участок, без официального
трудоустройства работников и с нарушением правил безопасности. В то же время порог
входа в этот "бизнес" – чрезвычайно низкий. "Если построить легальную заправку стоит
около $2,5 млн, то поставить нелегальную "бочку" – $20-30 тыс.", - уточнила она.
Нефтегазовая ассоциация подготовила ряд законопроектов и инициатив, которые, по
мнению Н.Приваловой, смогут помочь в устранении нелегалов с топливного рынка.
Отметим, 2 октября Нефтегазовая Ассоциация приняла участие в пресс-конференции
Госрезерва, на которой Глава ведомства Вадим Мосийчук сообщил, что Государственное
Агентство Резерва планирует в течение двух недель подать на рассмотрение Кабинета
Министров проект закона о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. Госрезерв
рассчитывает, что основное финансирование для создания минимальных запасов нефти и
нефтепродуктов будет осуществляться за счет кредитных средств, привлеченных на
внешних рынках. Нефтегазовая Ассоциация Украины после ознакомления с
законопроектом, высказала во время презентации ряд существенных заметаний…
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Компания «Параллель» ввела в продажу
отечественное топливо
12.10.2018

Компания «Параллель» ввела в ассортимент всех своих АЗК и АЗКпартнеров еще один вид качественного топлива – бензин А-92 евро. Об этом
сообщает пресс-служба компании.
Это топливо отечественного производства, которое соответствует стандарту евро-5,
и по своим техническим, эксплуатационным и экологическим характеристикам не уступает
заграничным аналогам. Бензин А-92 евро – топливо украинского производства, которое
полностью соответствует стандарту евро-5 и ДСТУ 7687-2015 «Бензины автомобильные
ЕВРО» (аналог европейского стандарта EN280). Это подтверждено паспортами качества
заводов-изготовителей, а также исследованиями лаборатории нефтепродуктов
«Параллели». Как отмечают в компании, добавление в топливный ассортимент топлива по
более доступной цене – это логичный шаг в рамках трансформации топливного рынка,
большая свобода выбора для клиентов и поддержка отечественных производителей
качественного топлива. «Мы верны своим принципам – реализуем только качественное
топливо. Прежде чем запустить новый для нас продукт в продажу по всей сети, с середины
2017 года, в рамках эксперимента, мы ввели бензин А-92 евро в ассортимент 14 наших АЗК
в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Итоги продаж
показали, что новинка получила отклик среди наших клиентов, т.к. качество продукта и его
ценовая доступность быстро сделало топливо востребованным», - прокомментировала
событие Наталья Никешина, директор департамента маркетинга компании «Параллель».
Напомним, что на данный момент «Параллель» реализовывает 5 видов качественного
топлива – фирменные бензины Perfekt 95 и Perfekt 92, Perfekt Diesel, а также газ.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-службы компании «Параллель»

ГП "Артемсоль" увеличила
производство на 20%
04.10.2018

Государственное предприятие "Артемсоль" (Донецкая обл.) за январьсентябрь выпустило более 1,4 млн тонн соли, что на 20,6% превышает
показатель за аналогичный период прошлого года.
За 9 месяцев т.г. на треть возрос объем производства соли, который отгружается без
упаковки (навалом). Этого вида продукции было выпущено 1,09 млн тонн, или 75,7%
общего объема добычи. Кроме того, на 10,1% увеличился выпуск йодированной соли, на
11,9% – соли, затаренной в МКР, выпуск фасованной соли остался практически на уровне
прошлого года. На некоторые виды продукции спрос сократился. Так, меньше, чем годом
ранее было произведено соли, затаренной в мешки, соляные блоки и брикеты. По данным
предприятия, "Артемсоль" увеличила отгрузку продукции европейским потребителям на
22,5%, на 8,7% - в страны ближнего зарубежья, на 20,2% - украинским потребителям.
"Результаты работы могли быть и более высокими при условии лучшего обеспечения
рудников ГП "Артемсоль" вагонами. Для решения этого вопроса руководство предприятия
в очередной раз обратилось к руководству ПАО "Укрзализныця". Также постоянно
возрастающая стоимость перевозки грузов железнодорожным транспортом снижает
конкурентоспособность соли украинского производителя", - сообщает предприятие. …
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
В Украине после обвала возрождается добыча соли –
аналитики Pro-Consulting
02.10.2018

В первом квартале 2018 г. наблюдалось наращивание производства
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают
аналитики компании Pro-Consulting.
По добыче соли Украина находится на 17 месте в мире из 110 стран. 95% валового
объема соли извлекается из Артемовского месторождения каменной соли, которое
разрабатывается с 1879 г. В Донецкой обл. есть еще одно месторождение со значительными
солевыми запасами - Славянское. Неблагоприятная экономическая ситуация, сложившаяся
в 2014-2015 годах, негативно отразилась и на объемах соледобычи. В 2014 году она упала
на 21,1% по сравнению с предыдущим периодом, а в 2015-м падение еще более ускорилось
и составило 30,2%. Главными причинами упадка являются: потеря производственных
мощностей на неподконтрольных территориях, частичная потеря российского рынка
сбыта и сокращения внутриукраинского потребления. Эти факторы наложились на
проблемы самых соледобывающих предприятий. Так, ГП «Артемсоль», что имеет мощности
для ежегодной добычи 7 млн тонн соли, в 2013 году выдало всего 3,5 млн тонн, а в 2016
году более чем в 2 раза меньше – 1,6 млн тонн. Сказались и близость к району боевых
действий, и рост тарифов на железнодорожные перевозки, и дефицит вагонов, и злоупотребления руководства компании. Тяжелая ситуация сложилась на ГП «Дрогобычский
солевыварочной завод», бывший третий по объемам добычи в Украине. Ему было
аннулировано разрешение на пользование недрами, и предприятие в марте 2018 года
прекратило работу. Перспективы данного госпредприятия пока туманны, поскольку его
оборудование изношено на 85-90% и нужны серьезные инвестиции в его модернизацию.
Похожие проблемы с оборудованием и на многих других отечественных соледобывающих
предприятиях. Несмотря на проблемы, отрасль все же находит в себе силы для
возрождения. В 2017 году был зафиксирован рост производства по сравнению с 2016-м с
1,78 млн тонн до 1,81 млн тонн. Емкость внутреннего рынка при этом выросла на 8,5%. …
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам pro-consulting.ua
 ВАПНЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 ВИДОБУТОК & АГЛОМЕРАЦІЯ МІНЕРАЛІВ
 РОЗРОБКА ГІРСЬКИХ ПОРІД

УАВП презентує дослідження імпортноекспортної динаміки вапняку
09.10.2018

Депутати не погодили проведення аукціону на продаж
спецдозволу для видобутку глини
03.10.2018

Депутати Рівненської обласної ради рекомендували відмовити у
наданні погодження продажу на аукціоні спецдозволу для промислової
розробки глини на Гощанщині.
За словами Садівського селищного голови, ні місцеві мешканці, ні органи місцевого
самоврядування не були повідомленні про можливі видобувні роботи поблизу села
Жалянка. Більше того межі ділянки «Жалянська-2», де у випадку проведення аукціону
розпочнеться промислова розробка глини, знаходяться в ста метрах від межі села. Окрім
того депутати перенесли розгляд питання щодо надання гірничого відводу для розробки
пісків Малолюбашанського родовища на Костопільщині, для того аби товариство, яке
проводить видобуток піску та представники територіальної громади перепідписали
інвестиційну угоду, вказавши в ній конкретні суми асигнувань до місцевого бюджету.
Читати повністю >>>
За матеріалами oblrada.rv.ua
СБУ викрила факти протиправного постачання
будматеріалів до РФ
04.10.2018

Служба Безпеки України викрили факти протиправного постачання
до РФ матеріалів, які використовувались для будівництва так званого
«кримського мосту».
Оперативники спецслужби задокументували, що менеджмент одного з українських
підприємств, яке здійснює видобування щебеню, налагодили його поставки до країниагресора. Ділки без необхідної дозвільної документації видобували у кар’єрах, власником
яких є громадянин РФ, корисну копалину та реалізовували її, зокрема через посередників
російській компанії, яка є дочірньою структурою «ОАО «Мостожелезобетонконструкция».
Співробітники СБ України встановили, що це товариство під час закупівлі продукції
українських постачальників виконувало роботи із будівництва так званого «кримського
мосту». Загалом до Росії було здійснено двадцять п’ять поставок щебеню загальною масою
двадцять вісім тисяч тонн. Через співпрацю української комерційної структури із
російськими підприємствами, що провадять господарську діяльність на тимчасово
анексованій території АР Крим, слідство вбачає у діях бізнесменів ознаки підтримки
окупаційної адміністрації РФ на півострові. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ssu.gov.ua
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Українська асоціація вапняної промисловості провела нове
поглиблене дослідження імпорту та експорту вапнякової продукції за вісім
місяців 2018 року. Про це повідомляє прес-служба організації.
Вивчено імпортно-експортну діяльність вапнякового каменю, доломіту та мінеральному порошку. Нагадаємо, що 2017 р. відзначився збільшенням об’ємів імпорту, яке відбулося на фоні втрати контролю над кар’єрами території ОРДЛО та зменшення вітчизняного
виробництва. За підсумками минулого року, імпортовано рекордні 2,2 млн.т каменю
(вапняк та доломіт), що перевершує рівень 2016 року на 52%. У 2018 році спостерігається
продовження тенденції збільшення імпортних поставок: за січеньсерпень ввезено 1,85 млн.
т вапняково/доломітної продукції, що перевищує рівень минулого року за аналогічний
період на 36% (станом на травень перевищення становило 45%). Серед вапняководоломітової продукції основну частину складає вапняковий щебінь різної фракції, частка
якого в 2017-2018 рр. суттєво зросла. Частка доломітової продукції зменшилася з 14% у
попередні роки до 6% у 2018 році. Після зупинки транспортного сполучення з Кримом на
початку 2015 року, імпортери переорієнтувались на інші країни: ОАЕ, Румунію, Словаччину,
Росію, Польщу. З 2016 року лідером з поставок вапняку стала Росія, у 2018 році її частка
утвердилася, сягнувши 44%. По інших країнах слід відзначити збільшення частки ОАЕ до
22%, зменшення частки Словаччини. Високу частку також займають поставки з Молдови,
яка за два роки утвердилася на четвертій позиції. Потрібно відзначити вихід на активні
імпортні поставки Туреччини, яка за липень-серпень змогла досягнути 4% імпорту.
Основними споживачами імпортованого вапняку лишаються металурги. Це зумовлено як їх
роллю в споживанні вапнякового каменю (найбільша серед усіх споживаючих галузей в
Україні), так і фінансовими можливостями (висока імпортна ціна не була критичною). З
минулого року кількарічний лідер серед споживачів Арселорміттал Кривий Ріг зменшив
поставки та перемістився на другу позицію (20%), поступившись ММК ім. ІЛЛІЧА, який
різко наростив імпорт (45%). Практично всі інші найбільші імпортери дещо зменшили свої
частки, натомість, збільшив постачання ДМК (6%). Найбільш імпортованими фракціями
лишаються такі, як 20-50 мм, 40-80 мм та близькі до них. Імпорт мінерального порошку
(доломітового та вапнякового) демонстрував кількарічний спадаючий тренд – від 103 тис. т
у 2014 р. до 67 тис.т у 2017 р. 2018 рік відзначився зміною тренду: за вісім місяців ввезено
63 тис.т, що перевищує аналогічний період минулого року на 39%. Більшу частину
продукції складає доломітовий мінпорошок – ≈ 93%. Основні країниімпортери: Білорусь,
Польща, Туреччина та Росія ... Нагадаємо, Українська асоціація вапняної промисловості
провела нове поглиблене дослідження виробництва вапна за підсумками першого півріччя
2018 р. Після кількарічного спаду, виробництво вапна в 2016 р. показало незначний ріст.
2017 рік знову продемонстрував спад у виробництві…
Для зацікавлених УАВП пропонує повне дослідження >>>
За матеріалами УАВП

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

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

ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС

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

 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

ДТЭК ЭСКО модернизировала
насосы на ЦГОКе

Итоги работы предприятий ГМК
в январе-сентябре 2018 г.
12.10.2018

В Объединении предприятий «Укрметаллургпром» состоялось
балансовое совещание по итогам
работы предприятий горнометаллургического комплекса в январе - сентябре 2018 года.
В ходе совещания отмечено, что в сентябре т.г. металлургическими предприятиями
произведено: чугуна 1,67 млн т или 96,9% относительно августа 2018 г.; стали 1,79 млн т
(100%); проката 1,56 млн т (102,1%). Всего за сентябрь 2018 года предприятиями ГМК
Украины произведено: железорудного концентрата – 4,77 млн т или 96,6% к августу 2018
г., агломерата - 2,66 млн т (103,1%), окатышей - 1,71 млн т (98,3%), кокса - 0,878 млн т
(104%), труб – 97,4 тыс. т (105,4%), метизной продукции – 16,2 тыс.т (101,3%), поставлено
лома металлургическим предприятиям – 276 тыс. т (95,2%). Относительно низкий уровень
производства стали, чугуна и проката в сентябре, как и в предыдущем месяце, обусловлено
проведением капитальных ремонтов основных металлургических агрегатов на ММК им.
Ильича, МК «Азовсталь», «АрселорМиттал Кривой Рог» и ДМК. …
Читать полностью >>>
По материалам pmguinfo.dp.ua
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ. НДІ. ПРОФІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. EVENT & PROJECT

Состоялся Слет предцехкомов Донецкой
областной организации ПМГУ
12.10.2018

Вот уже в третий раз Донецкая областная организация ПМГУ
проводит Слет председателей цеховых комитетов. Об этом сообщает прессслужба Профсоюза металлургов и горняков Украины.
В 2018 г. принято решение о проведении Слета в два этапа - первый в г.Часов Яр, а
второй - в Мариуполе, сообщил заведующий отделом информационного обеспечения и
гуманитарных вопросов обкома И.Кротов. Первый этап слета прошел на базе ПАО
«Часовоярский огнеупорный комбинат». В его работе приняли участие более 50
представителей ЧАО «Авдеевский коксохимический завод», ПАО «Часовоярский
огнеупорный комбинат», ПрАО «КДЗ», ЧАО «Дружковский метизный завод», ПАО
«Кондратьевский огнеупорный завод», Славянского и Часовоярского РПУ КП «Компания
«Вода Донбасса». С приветственным словом перед участниками слета выступили
представители ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» - генеральный директор
В.Бречко и председатель профсоюзного комитета первичной организации ПМГУ А.Гранкин.
Выступая с докладом, председатель комитета Донецкой областной организации ПМГУ
Л.Кобзева отметила, что «цеховая организация и профсоюзная группа - основа
организационного строения Профсоюза металлургов и горняков Украины». …
Читать полностью >>>
По материалам ПМГУ

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Группа "Донецксталь" решила выплатить 2,1 млрд грн
КУА "Инвестиционный капитал Украина"
02.10.2018

Группа "Донецксталь" решила выплатить 2,088 млрд грн
задолженности компании по управлению активами "Инвестиционный
капитал Украина" в рамках мирового соглашения.
Хозяйственный суд Донецкой области своим определением от 19 сентября утвердил
мировое соглашение между компаниями, согласно которому "Донецксталь" обязуется
выплатить 2,831 млн евро (93,255 млн грн) по задолженности предприятия "Донецкстальметаллургический завод" в срок 1 месяц. Также суд своим определением утвердил мировое
соглашение, согласно которому "Донецксталь" обязалась выплатить КУА 17,345 млн грн и
1,556 млн рублей (651,682 тыс. гривен) по задолженности предприятия "Донецкстальметаллургический завод" в срок 1 месяц. 19 сентября суд утвердил мировое соглашение
между компаниями, согласно которому "Донецксталь" обязалась выплатить КУА 907,058
млн гривен, 9,871 млн евро (325,212 млн грн) и 3,663 тыс. долларов (103,949 тыс. грн) по
задолженности предприятия "Донецксталь-металлургический завод" в срок 1 месяц. Кроме
того, суд своим определением утвердил соглашение, согласно которому "Донецксталь"
обязалась выплатить 8,632 млн долларов (244,967 млн грн) и 499,655 млн грн по
задолженности предприятий "Донецксталь-металлургический завод", "Шахтоуправление
Покровское" и "Ясиновский коксохимический завод" перед КУА в срок 1 месяц. Как
сообщалось, КУА "Инвестиционный капитал Украина" входит в группу ICU. ...
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info

Смарт Мэритайм Груп отгрузила на ЮГОК первые
400 тонн металлоконструкций
04.10.2018

Николаевская верфь Смарт Мэритайм Груп (СМГ, Николаев) отгрузила
первые 400 тонн металлоконструкций для сборки чанов сгустителей
Южного горно-обогатительного комбината.
Начиная с августа, в Кривой Рог отправлены автотранспортом колонны опорного
основания, разгрузочный конус, радиальные балки двутаврового сечения и крепления
настильных листов. Наиболее сложным, с технической точки зрения, стала отправка
двутавровых радиальных балок, длина которых доходила до 27 метров. Для этого привлекли специальные автомобильные тралы, которые для обеспечения безопасности дорожного
движения в пути сопровождали машины полиции. Всего для доставки металлоконструкций
использовали 23 грузовых автомашины. Сгуститель проекта немецкой компании
ENGINEEREING DOBERSEK GMBH представляет собой конструкцию из трех чанов, каждый
диаметром 62 м и высотой 10,9 м. …
Читать полностью >>>
По материалам Смарт-Холдинга
Северный ГОК в этом году инвестирует свыше 2,5 млрд грн
в обновление техники и улучшение условий труда
05.10.2018

На
повышение
эффективности
производства,
обновление
оборудования и улучшение рабочего быта Северный ГОК Группы Метинвест
уже направил свыше 1,5 млрд грн.
Еще 1 млрд грн планируется инвестировать до конца года. В 2018 году для вывоза
горной массы из карьеров комбинат приобрел 11 БелАЗов и два тяжелых бульдозера. Для
пылеподавления в забоях переоборудуют четыре 119-кубовые поливочные машины.
Масштабную программу капитальных ремонтов выполняют в цехах железнодорожного
транспорта. Сейчас ремонтируют семь тепловозов, столько же вернулось в карьер. Среди
них тепловозы cповышенной производительностью. Для улучшения условий труда
Северный ГОК реализует программу «Рабочий быт». В этом году на программу направили
около 12 млн грн – вдвое больше, чем в прошлом году. Для цехов закупили холодильники,
микроволновые печи, кондиционеры. В бытовых помещениях заменили старую мебель. …
Читать полностью >>>
По материалам 1kr.ua
Ferrexpo увеличила суммарное производство
окатышей на 1,3%
09.10.2018

Британская Ferrexpo plc в январе-сентябре 2018 года увеличила
суммарное производство окатышей на 1,3% по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года – до 7 млн 756,06 тыс. тонн.
Согласно пресс-релизу компании, за указанный период общий выпуск окатышей с
65%-ным содержанием железа (премиальные окатыши Ferrexpo Premium Pellets, FPP и
премиальные окатыши Ferrexpo плюс - Ferrexpo Premium Pellets plus, FPP+) составил 7 млн
271,49 тыс. тонн (рост на 0,5%), с 62%-ным (базовые окатыши Ferrexpo Basic Pellets, FBP) –
484,57 тыс. тонн (рост на 16,9%). В том числе выпуск окатышей с 65%-ным содержанием
железа из собственного сырья составил 7,257 млн тонн (рост на 0,6%), с 62%-м – 484,57
тыс. тонн (рост на 16,9%). При этом производство окатышей 65%-го содержания железа из
стороннего сырья за девять месяцев составило 14,5 тыс. тонн, что ниже соответствующего
периода на 32,7%. В третьем квартале текущего года компания нарастила суммарное
производство окатышей на 6,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 года – до 2 млн
492,41 тыс. тонн. В этот период выпуск продукции из стороннего сырья отсутствовал. ….
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
КС начал рассматривать конституционность
приватизации "Укррудпрома"

Выручка "Метинвест" снизилась на 1,3%,
или на $14 млн

14.10.2018

04.10.2018

Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании группы
"Метинвест", в июле 2018 года снизилась на 1,3%, или на $14 млн, по
сравнению с предыдущим месяцем - до $1,082 млрд с $1,096 млн.
Согласно обнародованным предварительным неаудированным консолидированным
ежемесячным результатам финансовой отчетности компании, показатель EBITDA по
итогам июля составил $233 млн, что на 0,9% (на $2 млн) больше, чем в июне ($231 млн).
Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за
июль 2018 года составила $110 млн (в июне - $119 млн), в том числе $17 млн - от участия в
СП ($15 млн); EBITDA горнодобывающего дивизиона - $103 млн (в июне - $85 млн), в том
числе от СП - $171 млн ($11 млн). Расходы управляющей компании составили $12 млн ($9
млн). Общая выручка в июле-2018 состояла из выручки метдивизиона в размере $929 млн
(в июне - $958 млн), горнодобывающего - $358 млн ($278 млн), внутригрупповые продажи $205 ($140 млн). Общая задолженность компании в июле снизилась на $23 млн по
сравнению с июнем - до $2,868 млрд с $2,891 млрд. При этом объем денежных средств
возрос на $196 млн - до $566 млн с $370 млн. Использованные в инвестиционной
деятельности денежные средства составили $60 млн, денежные средства, использованные
в финансовой деятельности, - $58 млн. Отметим, компания "Метинвест" в 2018 году
направит на реализацию природоохранных проектов Мариупольского металлургического
комбината им. Ильича (ММК) и "Азовстали" (оба - Донецкая обл.) около 600 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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02.10.2018

Компания ДТЭК ЭСКО реализовала два энергосервисных проекта на
Центральном ГОКе группы "Метинвест". Об этом сообщает пресс-служба
компании, передает портал minprom.ua
Модернизация 19 насосов позволит ежегодно экономить 2,3 млн кВт•ч электроэнергии на сумму более 4 млн грн. Экономию обеспечивают 10 преобразователей частоты и
7 новых электродвигателей, которые установила "под ключ" и инвестировала 7 млн грн.
компания ДТЭК ЭСКО. Повышение энергоэффективности достигается за счет устранения
избыточной электрической мощности оборудования. Частотные преобразователи в
автоматическом режиме регулируют производительность насосов. Автоматика снижает
энергопотребление, увеличивает срок службы электродвигателей, насосов, трубопроводов,
защищает оборудование от аварий и гидроударов. …
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua

Конституционный Суд начал рассматривать конституционность
закона о приватизации предприятий «Укррудпрома». Об этом
говорится в сообщении суда, передают Українські Новини.
Большая палата Конституционного Суда 11 октября 2018 г. рассматривала вопрос об
открытии конституционного производства по представлению 54 депутатов Верховной
Рады относительно соответствия Конституции Украины конституционности положений
абзаца шестого статьи 3, части второй - шестой ст. 9, ст. 12 закона «Об особенностях
приватизации предприятий Государственной акционерной компании «Укррудпром» от 9
апреля 2004 г. «Принято Постановление Большой палаты Конституционного Суда об
открыти и конституционного производства по делу», - сказано в сообщении суда. В апреле
2018 г. 54 депутата попросили Конституционный Суд признать неконституционным закон
о приватизации предприятий "Укррудпрома". В апреле 2015 года специальная контрольная
комиссия Рады по вопросам приватизации заявляла о намерении обратиться в Конституционный Суд с просьбой признать закон о приватизации "Укррудпрома" неконституционным. "Укррудпром" изначально был создан в форме государственной акционерной
компании путем включения в ее состав госпакетов акций Ингулецкого, Южного, Северного,
Центрального ГОКов, Криворожского железорудного комбината, "Сухая Балка", Балаклавского, Докучаевского, Новотроицкого рудоуправлений и компании "Кривбассвзрывпром".
Сейчас такой компании не существует. Предприятия "Укррудпрома" ранее производили
около 70% железорудной продукции и около 80% флюсов и известняков в Украине. …
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com

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

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

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ)

Компания «Метинвест» предложил АМКУ
уступки для концентрации ДКХЗ

Відлік 27-мільйонної тони
феросплаву розпочато!
04.10.2018

АМКУ продолжает рассмотрение дела о концентрации в виде
приобретения нидерландской компанией Metinvest B.V. акций ЧАО
«Днепровский коксохимический завод» (ДКХЗ).
Как сообщает пресс-служба Комитета, концентрация происходит на рынках кокса и
коксохимической продукции. «Во время анализа материалов дела Комитетом было
обнаружено, что эта концентрация может привести к монополизации и существенному
ограничению конкуренции на определенных рынках коксохимической продукции», подчеркивают в комитете. В связи с этим заявители предоставили предложения
относительно обязательств, которые они готовы взять на себя для устранения
потенциального негативного влияния сделки на конкуренцию, которые позволят АМКУ
предоставить разрешение на ее завершение. В частности, «Метинвест» предложил в
течение трех лет при наличии спроса обеспечить реализацию не менее 50% каждого из
видов продукции ДКХЗ сторонним компаниям. «Метинвест» также готов в течение трех
лет, один раз в год, предоставлять АМКУ информацию о поставках продукции завода ДКХЗ
с указанием потребителей. АМКУ с целью ускорения сбора данных относительно отзывов
от других участников рынка обратился к заинтересованным лицам присылать
информацию, замечания и предложения в комитет до 12 октября. Как сообщалось, в
сентябре 2017 года АМКУ официально объявил о сборе информации относительно
концентрации на рынках кокса и коксохимической продукции в рамках процесса принятия
решения о даче согласия или отказе Metinvest B.V. в приобретении ДКХЗ. При этом АМКУ
просил заинтересованных лиц направить информацию с целью ускорения сбора данных
относительно состояния задействованных рынков до 30 сентября 2017 года. После этого
прошла информация об отказе АМКУ в согласовании сделки. При этом глава ведомства
Юрий Терентьев 24 апреля 2018 года сообщил, что отказ АМКУ в согласовании Metinvest
B.V. покупки ЧАО «ДКХЗ» не окончателен, добавив, что Metinvest может согласиться с тем,
чтобы взять на себя односторонние обязательства, нивелирующие риски монополизации.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

Украинские металлурги просят власти остановить
незаконный экспорт лома в Приднестровье
03.10.2018

Объединение предприятий «Укрметаллургпром» просит органы
власти в кратчайший срок принять меры по прекращению поставок
украинского металлолома на Молдавский металлургический завод.
Как говорится в письме «Укрметаллургпрома» к Президенту Петру Порошенко,
премьер-министру Владимиру Гройману, главе СБУ Василию Грицаку, секретарю СНБОУ
Александру Турчинову, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и и.о. главы ПАО
«Укрзализныця» Евгению Кравцову, одним из условий стабильности в ГМК и,
соответственно, в стране является «своевременное и в полном объеме обеспечение
металлургического производства сырьевыми материалами, в первую очередь,
металлоломом». «Однако уровень обеспечения сталелитейных мощностей этим
стратегическим сырьем в августе 2018 года составил 89%, а за 8 месяцев текущего года –
98%. Это, главным образом, связано с тем, что, несмотря на введение пошлины на экспорт
металлолома в размере 42 евро за тонну, объемы его экспорта постепенно увеличиваются –
например, если за 8 месяцев 2017 года было экспортировано 257 тыс. т металлолома, то за
аналогичный период текущего года этот показатель превысил 300 тыс. т. И наиболее
обидным является то, что значительная часть металлолома экспортируется на Молдавский
металлургический завод», – сказано в письме. По данным «Укрметаллургпрома», в 2017
году из Украины было экспортировано 486 тыс. т металлолома, из которых 270 тыс. т или
56% попало на Молдавский МЗ. «Сейчас ситуация ухудшается – так, за январь-апрель 2018го из 216 тыс. т, которые были экспортированы из Украины, 135 тыс. т или 63% оказались
на этом приднестровском предприятии», – говорится в документе. ...
Читать полностью >>>
По материалам ОП «Укрметаллургпром»

08.10.2018

У розпал святкування 85-річчя Запорізького заводу феросплавів, 8
жовтня в цеху №3 відбувся випуск ювілейної, 26-мільйонної тони
феросплавів. Про це повідомляє прес-служба Компанії.
Вражаючої краси дійство відбувалося на очах представників адміністрації, десятків
феросплавників, профспілкових активістів, ветеранів ЗФЗ. Від імені адміністрації
підприємства зі святом всіх присутніх привітав заступник Голови Правління – Технічний
директор Володимир Солошенко. Зокрема він відзначив, що пишається різноманіттям та
кількістю феросплавів, які пускаються нашими печами. Адже у всьому світі немає
підприємства, здатного похизуватися такою кількістю марок феросплавів. Також до
заводчан звернувся голова Профспілкового комітету Юрій Спиридонов. Він щиро привітав
металургів та усіх працівників заводу-ювіляра, його ветеранів. Побажав благополуччя,
нових досягнень, злагоди у родинах та мирного неба над головою. Запрошені на захід
ветерани нашого підприємства з особливими почуттями та ностальгією спостерігали за
всім, що відбувається. Адже дехто з них саме тут, у третьому плавильному цеху
пропрацювали все життя. І подібні заходи для них – справжнє свято, що нагадує про їх
власні славні трудові перемоги. Адже це для нас із вами історія. А для людей, що підіймали
виробництво 30-40 років тому – невід'ємна частина їх пам'яті. Усі присутні подякували
оганізаторам святкування за можливість вкотре зустрітися з колегами, та відчути свою
причетність до великої спільної справи – процесу виробництва феросплавів.
Читати повністю >>>
За матеріалами ЗЗФ
Підсумки роботи НЗФ
за 8 діб жовтня
12.10.2018

Під головуванням гендиректора заводу Володимира Куціна відбулася
чергова оперативна нарада з керівниками структурних підрозділів, під час
якої були розглянуті поточні виробничі питання.
«По виробництву та відвантаженню феросплавів працюємо в планових цифрах, –
аналізуючи підсумки роботи підприємства за вересень і поточні вісім діб жовтня, зазначив
начальник ВТВ Ігор Філіппов. – У вересні виплавили 61294 т феросплавів, план на жовтень
– 62000 т. Всіма необхідними видами сировини завод забезпечений». При плані 16857 т
виплавлено 17443 т феросплавів, 3474 т малофосфористого шлаку. За іншими видами
продукції вироблено 96 т флюсів, 527 т електродної маси, виготовлено 33636 т агломерату,
в т. ч. 535 т товарного, 22162 т шлако-щебневої продукції, 597 т вторинної марганцевої
сировини, 82 т суміші шлако-металевої та 5090 штук біг-бегів. Відвантаження феросплавів
склало 17270 т, з них 7812 т у контейнерах. «Працюємо стабільно, – прокоментував поточну
ситуацію Володимир Семенович. – Активно формуємо Програму розвитку підприємства на
2019 рік і плануємо в рамках інвестпрограми освоїти значну суму. Основний акцент буде
зроблений на оновлення і відновлення залізничної та автотранспортної техніки, а також
основного устаткування підприємства. Вже в найближчі дні ми очікуємо прибуття двох
автобусів для перевезення співробітників заводу. Розуміючи, що в Нікополі кадровий
резерв вичерпується, будемо залучати фахівців із сільської місцевості і розглядаємо
питання щодо забезпечення їх доставки. На даному етапі в кадровому відношенні ситуація
задовільна, але в перспективі вона буде погіршуватися. Так у вересні звільнено 92 особи, а
прийнято на завод 87. Найбільша плинність кадрів у ЦВФ. При цьому близько 30%
звільнених – це люди, які не відпрацювали на заводі і двох років. Відповідно і рівень
дисципліни в цьому сегменті досить низький. Так у вересні за вихід в нетверезому стані
затримано 5 осіб». Довгі роки НЗФ не відчував проблем з кадрами, більш того на завод
стояла черга. Але сьогодні нам необхідно навчитися працювати в нових умовах, коли сусідні
країни масово використовують працю наших громадян. Але й там не все медом намазано.
Зарплату, можливо, вони і більше отримують. Але ж дохід сім’ї – це не тільки заробітна
плата, а й можливість оздоровитися, займатися улюбленим видом спорту. І це, не кажучи
про найважливіший аспект – можливості жити з родиною. Для вирішення кадрового
питання фахівці управління персоналом проводять досить серйозну роботу. Так вже зараз з
рядом студентів третього курсу металургійного технікуму ми укладаємо контракт на їх
подальше працевлаштування на заводі.
Читати повністю >>>
За матеріалами UkrFA

 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

Жилье или металлолом: что госбанк хочет
сделать с имуществом втор мета
08.10.2018

Государственный "Ощадбанк" продает киевское имущество одной из
крупнейших ломозаготовительных компаний Украины - "Укрвторчермет".
Delo.UA разбиралось как банк стал его владельцем и кто его может купить.
Имущество одной из крупнейших ломозаготовительных компаний Киева могло
получить нового владельца. На электронной площадке госпредприятия СЕТАМ, которое
занимается продажей арестованного имущества, должен был состояться аукцион по
продаже целостного имущественного комплекса, расположенного по улице Каунасская 27.
Ранее он принадлежал ПАО "Укрвторчермет" (Киев), которое контролируется семьей
украинского бизнесмена иранского происхождения Али Мохаммад Хани Омрана. Компания
входит в одну из крупнейших в Украине групп по заготовке, переработке и экспорту лома
черных металлов. В 2005 году она была известна под названием "Евро Финанс Лтд." и
планировала построить металлургический завод около Киева - в Белой Церкви. Однако
планы компании не были реализованы. С приходом финансово-экономического кризиса
2008-2009 гг строительство под Белой Церковью было заморожено. Украинские СМИ
сообщали, что имущество бизнес-группы оказалось в залоге у Ощадбанка, Сбербанка
России и ВТБ Банка. В 2016 г. бизнесмен Василий Хмельницкий заявил, что выкупит у Али
Омрана 50 Га в Белой Церкви и построит на них индустриальный парк.
Ломозаготовительный бизнес оставался под контролем прежних владельцев. Согласно
объявлению на сайте СЕТАМ, сейчас владельцем целостного имущественного комплекса
(ЦИК) является государственный "Ощадбанк", который и выставил его на продажу.
Предприятие находится на левом берегу Киева рядом с заводом "Фанплит", в нескольких
сотнях метров от жилого комплекса "Комфорт Таун". Согласно информации из объявления
банка, ЦИК расположен на трех участках общей площадью более 8 Га. Стартовая стоимость
175 млн грн. В "Ощадбанке" на запрос Delo.UA ответили, что в 2018 г. компания находилась
в процессе финансовой реструктуризации. Это процедура урегулирования задолженности в
соответствии с Законом Украины "О финансовой реструктуризации", который был принят
летом 2016 года, но фактически заработал с весны 2017 года. Однако в банке не рассказали,
как именно он стал владельцем этого имущества и какие у него ожидания от продажи ЦИК.
(абзац изменен после публикации статьи - Delo.UA). В "Укрвторчермет" по телефону
сообщили, что предприятие продолжает работать. Юрист компании ответила, что вопросы
этих отношений с банком нужно обсуждать с владельцами. Но при этом уточнила, что не
знает как с ними можно связаться. …
Кто купит >>>
По материалам delo.ua
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Запорожсталь удержала объемы
производства в сентябре
01.10.2018

Комбинат "Запорожсталь" по итогам сентября увеличил выплавку
стали на 0,5% по сравнению с тем же периодом 2017 г., до 352,4 тыс. т, по
данным предприятия.
Выплавка доменного чугуна повысилась на 0,8%, до 385,2 тыс. т, выпуск готового
проката – на 1%, до 295,3 тыс. т. В целом за январь-сентябрь стальная выплавка возросла
на 5,8%, до 3,102 млн т. Выпуск чугуна повысился на 21,1%, до 3,318 млн т, проката – на
9,8%, до 2,709 млн т. Напомним, в августе "Запорожсталь" увеличила выплавку стали на
0,9% в годовом сравнении, до 356,3 тыс. т. Как сообщалось ранее, администрация
комбината "Запорожсталь" в полном объеме выполнила все 122 мероприятия,
предусмотренные в коллективном договоре на январь-июнь текущего года.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Металлургический комбинат "Азовсталь" нарастил
производство общего проката на 9,3%
03.10.2018

Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.)
в январе-сентябре 2018 года т.г. равнению с аналогичным периодом 2017
года – до 3,036 млн тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, выплавка
стали увеличилась на 0,1% - до 3,169 млн тонн, чугуна - на 5,7%, до 2,925 млн тонн. В
сентябре "Азовсталь", согласно оперативным данным, выпустила 347 тыс. тонн общего
проката, 345 тыс. тонн стали, 302 тыс. тонн чугуна. "Азовсталь" в 2017 году увеличила
производство общего проката на 14,2% по сравнению с 2016 годом – до 3,8 млн тонн, стали
- на 15,1%, до 4,265 млн тонн, чугуна - на 18,9%, до 3,777 млн тонн. Предприятие входит в
группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и
"Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" управляющая компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

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

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

ММК им. Ильича нарастил выпуск
общего проката на 6%

Электросталеплавильный комплекс Виктора Пинчука
нарастил выплавку стали на 13,7%
03.10.2018

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича в январесентябре т.г. нарастил выпуск общего проката, по оперативным данным, на
6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. - до 2,165 млн тонн.
Производство стали за указанный период возросло также на 6% - до 2,428 млн тонн,
чугуна – на 9,5%, до 3,309 млн. тонн. В сентябре ММК произвел 254 тыс. тонн общего
проката, 259 тыс. тонн стали, 286 тыс. тонн чугуна. Как сообщалось в отчете, за первое
полугодие и второй квартал 2018 г., в апреле-июне выплавка чугуна на ММК им. Ильича
снизилась из-за планового капитального ремонта доменной печи №3 продолжительностью
17,5 суток. Вместе с тем отмечалось, что за шесть месяцев стабилизировались поставки
сырья на мариупольских меткомбинатах группы, перебои в которых наблюдались в
аналогичном периоде прошлого года. Благодаря этому выросло производство стали и
товарного чугуна. ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами
которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно
управляющие им. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Днепровский металлургический комбинат
увеличил выпуск проката в 2,7 раза

12.10.2018

Электросталеплавильный комплекс “Интерпайп Сталь” за 9 мес. т.г.
нарастил выплавку стали, по оперативным данным, на 13,7% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года - до 738 тыс. тонн.
Как сообщил представитель предприятия, в сентябре выплавлено 77 тыс. тонн
стали. Объем производства круглой стальной заготовки в 2017 г. составил 850 тыс. тонн,
что на 38% выше, чем в 2016 г. “Интерпайп” входит в десятку крупнейших в мире
производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем
цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В структуре компании — пять
промышленных активов: “Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)”,
“Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)”, “Интерпайп Нико-Тьюб”,
“Днепропетровский Втормет” и электросталеплавильный комплекс “Днипросталь” под
брендом “Интерпайп Сталь”. Конечным собственником Interpipe Limited является
украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

04.10.2018

Днепровский металлургический комбинат (по итогам январясентября 2018 г. увеличил выпуск проката, по оперативным данным, в 2,7
раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,787 млн тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за девять
месяцев ДМК нарастил выплавку стали в 2,6 раза - до 1,773 млн тонн, чугуна - в 2,72 раза, до
1,8 млн тонн. В сентябре ДМК произвел 139 тыс. тонн проката, 143 тыс. тонн стали, 148 тыс.
тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 164 тыс. тонн проката, 155 тыс. тонн стали,
140 тыс. тонн чугуна Как сообщалось, ДМК по итогам 2017 года сократил выпуск проката
на 32,3% по сравнению с 2016 годом - до 1,328 млн тонн, стали - на 30,7%, до 1,363 млн
тонн, чугуна - на 31,7%, до 1,328 млн тонн. ДМК специализируется на производстве чугуна,
стали, проката и товаров народного потребления.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Днепровский металлургический завод увеличил
производство проката на 0,2%
04.10.2018

Днепровский металлургический завод в январе-сентябре т.г.
увеличил производство проката, по оперативным данным, на 0,2% по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 549 тыс. тонн.
Как сообщил представитель предприятия, за указанный период завод нарастил
выплавку стали на 0,6% - до 667 тыс. тонн, чугуна снизил на 16,2% - до 642 тыс. тонн. В
сентябре метзавод произвел 75 тыс. тонн проката, 100 тыс. тонн стали, 95 тыс. тонн чугуна,
тогда как в предыдущем месяце - 37 тыс. тонн проката, 59 тыс. тонн стали, 63 тыс. тонн
чугуна. Ранее на предприятии поясняли, что снижение производства в июне-июле
обусловлено капитальным ремонтом с модернизацией доменной печи №3, который
завершился в начале августа. Как сообщалось, "Евраз-ДМЗ" по итогам 2017 года сократил
выплавку стали на 13,2% по сравнению с предыдущим годом - до 918 тыс. тонн, проката на 11,7%, до 785 тыс. тонн, в том числе сократил производство полуфабрикатов - на 8,4%,
до 508 тыс. тонн, готового проката - на 17,2%, до 277 тыс. тонн. При этом предприятие
снизило выплавку чугуна на 4,6% - до 1,019 млн тонн, значительно нарастив выплавку
товарного чугуна - на 99,6%, до 174 тыс. тонн. ДМЗ специализируется на выпуске стали,
чугуна, проката и изделий из них. К нему в 2011 году был присоединен "Днепрококс".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Днепроспецсталь за 9 мес. снизила
выпуск проката на 1,1%
09.10.2018

Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) за 9
мес. т.г. снизил выпуск готового проката, по оперативным данным, на 1,1%
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 124,8 тыс. тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за этот
период завод сократил выплавку стали на 2,7% - до 187,3 тыс. тонн. В сентябре завод
выплавил около 19 тыс. тонн стали, произвел около 12 тыс. тонн проката. Как сообщалось,
завод в 2017 году нарастил производство товарной продукции на 30,1% по сравнению с
2016 годом - до 8 млрд 187,117 млн грн в действующих ценах, при этом нарастив выплавку
стали на 9,1% - до 258,568 тыс. тонн, проката - на 11,8%, до 169,226 тыс. тонн.
"Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки
из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей,
подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
АМКР завершил капитальный ремонт доменной печи №7,
израсходовав почти 240 млн грн.
09.10.2018

Криворожский
горно-металлургический
комбинат
ПАО
"ArcelorMittal Кривой Рог" завершил капитальный ремонт третьего
разряда доменной печи №7, израсходовав на эти цели почти 240 млн грн.
После завершения планового восстановительного ремонта домны производство
чугуна на предприятии выросло до 16 тыс. тонн в сутки, а к середине октября увеличится
до 17 тыс. тонн. При этом уточняется, что инвестиции предприятия в обновление
доменного агрегата составили почти 240 млн грн. Ремонт стартовал в конце мая и длился
110 суток. Его выполнял департамент по содержанию и ремонтам меткомбината с
привлечением 10 подрядных организаций. На домне проведена замена загрузочного
устройства, участков кожуха печи общим весом 46 тонн. Для продления срока службы
огнеупорной кладки, снижения влияния высокой температуры на кожух заменено 337
холодильных плит шахты доменной печи – это практически все холодильники системы
охлаждения шахты печи. Футеровка шахты печи восстановлена путем шоткретирования. С
помощью этого метода нанесено 564 тонны огнеупорного бетона. Между холодильными
плитами и кожухом печи залито 40 тонн бетона. Также отремонтированы
металлоконструкции оборудования шихтоподачи. Отдельное внимание было уделено
ремонту поврежденных участков футеровки металлоприемника доменной печи № 7. Он
является одним из основных рабочих пространств печи, где идет активное движение
продуктов плавки, присутствуют высокие температуры, происходят химические реакции.
Все это влияет на повышенный износ футеровки. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Украина увеличила экспорт титаносодержащих руд
и концентрата на 6%
07.10.2018

Украина за 9 мес. т.г. увеличила экспорт титаносодержащих руд и
концентрата в натуральном выражении на 6% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года - до 482,713 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной
службой Украины, за 9 месяцев этого года экспорт титаносодержащих руд и концентрата в
денежном выражении возрос на 25,3% - до $100,151 млн. При этом основной экспорт
осуществлялся в Турцию (21,09% поставок в денежном выражении), Чехию (18,33%) и РФ
(15,47%). Украина в январе-сентябре-2018 импортировала 15,797 тыс. тонн аналогичных
руд из Сенегала на сумму $3,088 млн, тогда как в январе-сентябре-2017 ввезла 122 тонны
титаносодержащих руд и концентратов на сумму $91 тыс. из Сенегала (80,22%), Финляндии
(16,48%) и Ирана (3,3%). Как сообщалось, Украина в 2017 году нарастила экспорт
титаносодержащих руд и концентрата в натуральном выражении на 26% по сравнению с
2016 г. - до 583,772 тыс. тонн, в денежном выражении - на 25,3%, до $105,235 млн. Основной
экспорт осуществлялся в Чехию (16,87% поставок в денежном выражении), США (15,46%) и
Турцию (14,68%). Украина в 2017 году импортировала 202 тонны титаносодержащих руд и
концентратов на сумму $143 тыс. из Сенегала (87,41%), Финляндии (10,49%) и Ирана
(2,1%), тогда как в 2016 году ввезла 160 тонн на $90 тыс. В Украине в настоящее время
титаносодержащие руды добывают в основном на Вольногорском горно-металлургическом
комбинате (ВГМК, Днепропетровская обл.), Иршанском горно-обогатительном комбинате
(ИГОК, Житомирская обл.), на ООО "Междуреченский ГОК" и ООО "Валки-Ильменит" (оба
ООО - Иршанск Житомирской обл.). Кроме того, производственно-коммерческая фирма
"Велта" (Днепр) построила ГОК на Бирзуловском месторождении мощностью 240 тыс. тонн
ильменитового концентрата в год. Холдинговая компания Velta Group Global Ltd.
зарегистрирована в Лондоне в ноябре 2011 года.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
На филиале «ИГОК» установят сепараторы
ведущего мирового производителя
08.10.2018

ПАО
«Объединенная
горно-химическая
компания»
(ОГХК)
осуществила предоплату в размере $ 213 тыс за блок новых винтовых
сепараторов австралийской компании Minerals Technologies
Оборудование будет изготавливаться в течение пяти месяцев. Общая стоимость
инвестиции составит более $700 тыс. Австралийские сепараторы будут работать на
обновленной фабрике карьера №9. В компании ожидают, что они существенно улучшат
экономические показатели переработки титаносодержащих руды на этом участке
производства. А именно - увеличат показатель извлечения полезного компонента до более
чем 90%. Это означает, что выход готовой продукции тоже существенно увеличится, что
улучшит экономические показатели карьера №9 в целом. «Впервые в истории ОГХК мы
приступили к существенному обновлению производства на Иршанском филиале.
Инвестиция в винтовые сепараторы на ИГОКе - это часть плана по реконструкции фабрики
карьера №9 и строительству новой фабрики на карьере №8», - говорит и.о. председателя
правления ПАО «Объединенная горно-химическая компания» Александр Гладушко.
Напомним, 16 августа ОГХК осуществила предоплату поставки двух новых батарей
гидроциклонов на ИГОК. Первая батарея гидроциклонов британского производителя
Warman марки CAVEX уже доставлена на филиал. Инвестиции в это оборудование
планировались на уровне 4 млн грн. И гидроциклоны, и сепараторы - важные
составляющие технологии обогащения титановых руд. Они позволяют повысить степень
извлечения полезных компонентов из сырья и увеличить выход готовой продукции. Это
существенно влияет на экономику предприятия. Насколько возрастет выпуск продукции на
фабрике пока рано говорить, считает заместитель главного инженера филиала «ИГОК»
Андрей Иванченко. Он реализует проекты по модернизации и строительству фабрик на
предприятии. Работать на существующем оборудовании становится все затратнее и
экономически неоправданно, считает Иванченко. «На фабриках работают винтовые
сепараторы 60-х годов выпуска. Но именно ОГХК взялась за обновление основного
производства на филиале», - комментирует он. ...
Читать полностью >>>
По материалам ОГХК
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Компанія "Велта" заявляє про ознаки державного
рейдерства з боку Держгеонадр

ХІМІЧНО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
 БАГАТОПРОФІЛЬНІ
08.10.2018

Холдингова компанія Velta Group Global ltd (VGG, Великобританія) з
активами з видобутку титановмістних руд в Україні, заявляє про наявність
ознак державного рейдерства з боку Держгеонадр.
Як повідомляється в прес-релізі компанії в понеділок, 17 вересня поточного року
компанія вкотре примусово отримала судову заборону на дії Держгеонадр. "Наказом №311
Держгеонадр намагаються заблокувати роботу гірничо-збагачувального комплексу,
використовуючи інструмент зупинки дії спеціального дозволу на користування надрами.
Варто зазначити, що цей наказ випущено в обхід вже чинної судової заборони окружного
адміністративного суду м.Києва від 23 серпня 2018 року", - зазначається в прес-релізі. При
цьому уточнюється, що підставою для наказу №311 є вимога Держгеонадр ввести протокол
ДКЗ про затвердження геолого-економічної оцінки запасів Бірзуловського родовища.
Однак у жодному законі не згадується порядок введення в дію протоколу ДКЗ як такого.
Крім того, жоден закон не фіксує, що така дія необхідно для продовження спеціального
дозволу на видобуток, наголошується в повідомленні компанії. Також наголошується, що в
офіційному листуванні Держслужба геології і надр вказала, що процес введення в дію
протоколу ДКЗ здійснює виключно сама Держгеонадр. Тому "Велта", як надрокористувач,
не має можливості виконати висунуту умову. "Таким чином, вважаємо вимоги Держгеонадр
протиправними і такими, які не відповідають дійсному законодавству України та
порушують його", - констатується в заяві. У компанії зазначають, що за аналогічною
схемою, використовуючи законодавчу колізію, Держгеонадр унеможливлюють запуск
проекту на Лекаревському родовищі титанових руд, незважаючи на те, що компанія "Велта"
ще з минулого року готова до будівництва гірничо-збагачувального комплексу та
залучення для цього іноземних інвестицій у розмірі $30 млн. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Держкомбінат Фірташа повз «Прозорро» замовив у
Фірташа ільменіту на 21 мільйон

OpenMarket продає хімзавод на Луганщині
за 23,7 млн грн
04.10.2018

OpenMarket (ДП “СЕТАМ” Міністерства юстиції України) продає
нерухомість заводу «Рубіжанський барвник» (Луганська область) за 23,7
млн грн, повідомляє прес служба.
Аукціон з продажу заводу буде проведений 19 жовтня. Стартова ціна лоту – 23, 7 млн
грн, а гарантійний внесок – 1,185 млн. «Лот цікавий як в плані відродження хімічного
виробництва , так і для розташування промислових потужностей або складів», – зазначив
генеральний директор ДП «СЕТАМ» OpenMarket Віктор Вишньов. Завод побудовано у 1915
році. Зазначається, що у 90-ті роки він випускав 60% продукції анілінофарбової галузі
хімічної промисловості колишнього СРСР при обороті $250 млн на рік. Підприємство мало
можливість випускати синтетичні органічні барвники – до 40 000 т / рік; напівпродукти
для виробництва барвників і продукції тонкого органічного синтезу – до 106 000 т / рік;
текстильно-допоміжні і поверхнево-активні речовини – до 3 900 т / рік; хімікати для
полімерних матеріалів – до 1 250 т / рік; пластичні маси і синтетичні смоли – до 50 000 т /
рік; пластифікатори – до 25 000 т / рік; інші хімікати і напівпродукти – до 10 000 т / рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
 АМІАЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Чистая прибыль "Укрхимтрансаммиака" в первом
полугодии превысила 100 млн.
08.10.2018

13.10.2018

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 3 жовтня уклало угоду
з ТОВ «Хімвектор» про поставку ільменіту на 20,70 млн грн. Про це
повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч на станцію Запоріжжя Ліве поставлять 3 тис т ільменітового концентрату
за ТУ У 13.2-30912734-001:2011 із невідомим умістом TiO2 по 6 900 грн., або $244 за тонну.
У серпні «Хімвектор» продав ПАТ «Сумихімпром» ільменітовий концентрат з 51,5-62% TiO2
по 5 580 грн., або $203 за тонну. А в січні сам «ЗТМК» замовляв у «Хімвектора» ільменітовий
концентрат більше 57,5% TiO2 по 5 982 грн. і 5 тис т – більше 55,5% TiO2 по 5 772 грн.,
тобто $209 і $201 за тонну. Це все у середньому на 19% дешевше. За даними джерела
«Наших грошей» у ДФС, у жовтні 2017 році ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 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 році 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 FOB порт 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 EXW Новомиргород
для «Precheza A.S.» (Чехія), $200 за тонну – 56,0% TiO2 на умовах CIF Tongling для «Nexttech
Materials Co., Ltd» (Китай). Нинішню закупівлю «ЗТМК» провів без аукціону у «Прозорро»,
оприлюднивши лише звіт про укладену угоду. Усього з серпня 2016 року комбінат таким
чином підписав договорів на 1,07 млрд грн. із загальної суми угод у 1,38 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. Більше половини акцій
«ЗТМК» належать Фонду державного майна. Проте комбінат 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 грудня 2016 року комбінат роздав 15,78 млн грн. за
процедурою «відкриті торги» і 262,56 млн грн. за процедурою «відкриті торги з
публікацією англійською мовою». …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org

ГП "Укрхимтрансаммиак" в январе-июне т.г. увеличило чистую
прибыль на 44,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. – до
100,72 млн грн. Об этом свидетельствуют данные МЭРТ.
Чистый доход предприятия от реализации продукции за указанный период вырос на
35,5% – до 757,9 млн грн, валовая прибыль – на 34,6%, до 172,91 млн грн.
"Укрхимтрансаммиак" в 2017 году сократил выручку в 1,7 раза – до 1,2 млрд грн, а его
чистая прибыль упала в 4 раза – до 255,85 млн грн. "Укрхимтрансаммиак" управляет
украинской частью аммиакопровода Тольятти (Россия)-Горловка-Одесса. Общая
протяженность аммиакопровода - 2418 км, по территории Украины - 1018 км.
"Укрхимтрансаммиак" создан постановлением правительства Украины в мае 2001 года
путем объединения Украинского государственного внешнеэкономического предприятия
"Укрвнешхимпром", Приднепровского государственного управления "Трансаммиак" и
Николаевского государственного предприятия "Трансаммиак".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 АГРОХІМІЯ (МІН. ДОБРИВА, ЗЗР)

Еще один российский производитель
удобрений ушел из Украины
04.10.2018

Химический холдинг «ФосАгро» продал свое дочернее предприятие в
Украине - ООО «Фосагро-Украина». Это следует из списка аффилированных
лиц компании, сообщают «Ведомости».
В компании «Фосагро» подтвердили выход из украинской «дочки», отказавшись от
дальнейших комментариев. Для справки: весной «ФосАгро», «ЕвроХим», «УралХима» и ряд
других российских производителей минеральных удобрений попали под украинские
санкции. Ограничения будут действовать как минимум три года. Выручка «ФосАгроУкраина» в 2017 году составила 14 млрд рублей — почти 8% выручки группы за прошлый
год. Ранее другой российский производитель удобрений — «ЕвроХим» сообщил о продаже
сбытовой «дочки» «Агроцентр ЕвроХим-Украина» экс-менеджменту этой компании.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
В Украине открыли шестую в мире лабораторию
цифровых инноваций Syngenta

 МЕТАЛОПРОКАТ

04.10.2018

Интерпайп раскрутил
колеса
02.10.2018

Согласно ожиданиям холдинга "Интерпайп" 2017 год может стать для
него рекордным по объемам выпуска железнодорожных колес. Об этом
пишет Ярослав Ярош на портале minprom.ua
Мощности колесопрокатного цеха на Нижнеднепровском трубопрокатном заводе
загружены более чем на 80%. Компания даже решилась инвестировать дополнительно 15
млн долл. в это направление, хотя ей сейчас дорога каждая копейка. Актуальные долги
"Интерпайпа" превышают 1 млрд долл., и владельцу холдинга Виктору Пинчуку пока не
удалось договориться с кредиторами об их частичном списании и реструктуризации. В
прошлом году "Интерпайп" произвел 172 тыс. т железнодорожных колес и осей, за первое
полугодие-2018 – 95 тыс. т. Согласно прогнозам директора компании по финансам и
экономике Дениса Морозова по итогам года показатель составит примерно 188 тыс. т, т. е.
примерно на 10% больше, чем год назад. В 2019 г. есть все шансы, что и этот результат
будет превзойден. Если же сравнивать нынешние достижения с провальным 2015 г., когда
продажи вагоностроителям составили всего 93 тыс. т, то получается, что компания за 4
года удвоила выпуск колесной продукции. И уже чувствует затылком потолок.
Сегодняшние мощности завода "Интерпайп-НТЗ" рассчитаны на 220 тыс. тонн колесного
проката в год. Увеличивать их в компании пока не бегут, предпочитая вкладывать деньги в
создание более качественного и дорогого продукта и рассчитывая, что в условиях не до
конца удовлетворенного спроса цены на колеса продолжат расти. В 2016 г. холдинг
В.Пинчука инвестировал в колесный проект 16 млн долл., за счет чего были построены
новые участки по чистовой механической обработке колес и осей, а также по сборке
колесных пар. Ставка сыграла. По словам Д.Морозова, вложения уже окупились –хватило
одного года. Теперь принято решение направить еще 15 млн долл. на строительство новой
линии для производства ж/д колес с чистовой механической обработкой – для
пассажирских поездов, локомотивов, грузового и тяжело нагруженного транспорта. Новая
линия позволит увеличить производство более сложных продуктов, в т. ч. колес
улучшенных конструкций с более длительным сроком эксплуатации. Заработать она
должна уже в 2019 г., а окупится – в течение 2 лет. …
Читать полностью >>>
© Ярослав Ярош
По материалам minprom.ua
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Один из крупнейших в мире производителей средств защиты
растений и семян - компания Syngenta открыла в Киеве лабораторию
цифровых инноваций (Digital Innovation Lab).
Это шестая площадка в глобальной сети лабораторий компании. Украинская
лаборатория дополнит работу уже существующих — за последние полтора года компания
запустила 5 аналогичных проектов: в США, Китае, Индии, Сингапуре и Великобритании.
"Наши лаборатории в других странах сосредоточены на исследованиях и изучении
потребительского спроса на цифровые продукты, разработке концепций и создании
прототипов продуктов. Украинская лаборатория дополнит их работу, предлагая полный
цикл разработки решений — от исследований и моделирования тестовых образцов
цифровых продуктов до создания рабочих версий, готовых к запуску с реальными
пользователями и интегрированного с системами Syngenta", - сообщил руководитель
глобального направления цифровых технологий компании Syngenta Беджамин Нинийо. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Український ринок є ключовим у
глобальному бізнесі BASF
10.10.2018

Угода BASF про придбання частки бізнесу та активів компанії Bayer
стала однією з найбільш помітних глобальних угод злиття і поглинання з
кінця минулого — початку поточного року.
BASF 13 жовтня 2017 р. придбала глобальний бізнес з виробництва неселективних
гербіцидів глюфосинат амонію, селекції насіння основних сортів культур на окремих
ринках разом з торговою маркою LibertyLink™. У квітні 2018-го була укладена додаткова
угода з Bayer, до якої входили: бізнес продуктів з протруювання насіння під брендами
Poncho/VOTiVO, COPeO та ILeVO, науково- дослідна платформа із селекції гібридів пшениці,
бізнес з гібридів насіння ріпака InVigor, платформа для цифрового землеробства хarvio™ та
інші. 1 серпня 2018 року відбулося укладення контракту, остаточна сума загальної угоди
становила приблизно 7,6 млрд євро. Як заявив старший віце-президент BASF Лівіо Тедескі,
нові активи значно посилять позиції компанії на глобальному аграрному ринку…
Читати повністю >>>
За матеріалами компанії landlord.ua

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

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

ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 ПРОМИСЛОВІ МІНЕРАЛИ

 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ З ПАПЕРУ)

На Закарпатті СБУ блокувала контрабанду
понад тонни бурштину до ЄС

Паперову фабрику у Коломиї продали
за 9 мільйонів
01.10.2018

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою
блокували у Закарпатській області контрабандне надходження бурштину до
країн ЄС. Про це повідомляє прес-служба відомства.
На митному посту «Лужанка» правоохоронці виявили у мікроавтобусі понад тонну
незаконно видобутого «сонячного» каменю. «Товар» знаходився в кузовному відсіку
автомобіля та був розфасований у дорожні сумки. Оперативники спецслужби встановили,
що контрабандному переправленню бурштину через державний кордон України сприяв
один з працівників митниці. За попередніми оцінками вартість вилученого каменю за
цінами «чорного ринку» становить приблизно мільйон доларів США. Співробітники СБУ
затримали митника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за
незаконне оформлення контрабанди. У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364
Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для
притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до протиправних дій.
Читати повністю >>>
За матеріалами ssu.gov.ua
На Рівненщині вилучили бурштину
на 280 тисяч грн
10.10.2018

У Сарненському районі правоохоронці виявили та вилучили у
місцевих жителів 32,8 кг. “сонячного” каміння, вартість якого на “чорному”
ринку становить орієнтовно 280 тис. грн.
“У ході розслідування кримінального провадження за фактом хуліганства,
поліцейські провели санкціонований обшук у господарстві за місцем проживання 23річного жителя села Тинне, під час якого виявили бурштин-сирець вагою 9 кілограмів. А у
господарстві 26-річного односельчанина — 23,85 кг бурштину та мотопомпу кустарного
виробництва з приладдям для незаконного видобутку”, - повідомив Відділ комунікації
поліції Рівненської області, передає УНН. За фактами незаконного придбання, отримання,
зберігання чи збуту майна, одержаного злочинним шляхом, за статтею 198 Кримінального
кодексу України та порушення правил охорони або використання надр за частиною 2 статті
240 Кримінального кодексу України розпочато досудове розслідування.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

 ГУМОТЕХНІЧНА & ШИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ

РА «Кредит-Рейтинг» подтвердило долгосрочный кредитный
рейтинг облигаций ООО «КИЕВГУМА»

12.10.2018

На аукціоні продано Єдиний майновий комплекс колишнього
державного підприємства «Коломийська паперова фабрика». Про це
повідомив в.о. Голови Фонду держмайна України.
За цей об’єкт змагалося 5 учасників. Ціна продажу збільшилася в понад 5 разів, з 1,6
мільйона до 9 мільйонів. Фонд очікує на швидке підписання переможцем протоколів
аукціонів та договорів, а також на перерахування грошей, які підуть в державну скарбницю.
Читати повністю >>>
За матеріалами westnews.com.ua
 СВІТЛОТЕХНІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

МКМТ решила пересмотреть антидемпинговые меры в
отношении импорта ламп накаливания
03.10.2018

МКМТ Украины решила возбудить и провести пересмотр
антидемпинговых мер в виде 74,63% антидемпинговой пошлины в
отношении импорта в Украину ламп накаливания.
"Комиссия … продлила действие антидемпинговых мер, примененных согласно
решению комиссии от 14.07.2006, до принятия комиссией соответствующего решения по
результатам этого пересмотра", – говорится в объявлении МКМТ о решении, вступившем в
силу с момента опубликования в газете "Урядовый курьер". Согласно ему, МКМТ признала
обоснованной жалобу национального производителя – ЧАО "Львовский электроламповый
завод "Искра". Согласно документу, даже с учетом 74,63% пошлины импорт товара их
Китая осуществлялся по ценам, значительно более низким себестоимости производства
"Искры". В объявлении уточняется, что речь идет о лампах накаливания мощностью не
более 200 Вт и напряжением больше 100 В (код УКТВЭД 8539 22 90 10). В течение 30 дней с
даты опубликования этого сообщения Минэкономразвития, которому поручено
расследование, осуществляет регистрацию заинтересованных сторон и рассматривает
требования по проведению слушаний, а в течение 60 дней – рассматривает письменно
изложенные комментарии и информацию относительно возбуждения расследования.
Согласно данным Госстата, за 7 месяцев 2018 года импорт ламп из Китая по более общему
классу УКТВЭД 8539 22 00 00 составил 194,15 тыс. штук на $43,4 тыс., тогда как суммарный
импорт этой продукции – 6,36 млн на $886,3 тыс., а экспорт – 18,08 млн на $2,49 млн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
МАШИНОБУДУВАННЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

02.10.2018

РА «Кредит-Рейтинг» объявило о подтверждении долгосрочного
кредитного рейтинга выпуску именных дисконтных облигаций (серии А).
ООО «КИЕВГУМА» на общую сумму 30 млн. грн. на уровне uaВВB.
Основным направлением деятельности компании является производство резиновых
изделий медицинского, производственно-технического и бытового назначения. Для
проведения процедуры обновления рейтинга агентство использовало финансовую
отчетность ООО «КИЕВГУМА» за І полугодие 2018 года, а также внутреннюю информацию,
предоставленную компанией в ходе рейтингового процесса. Заемщик или отдельный
долговой инструмент с рейтингом uaBBВ характеризуется ДОСТАТОЧНОЙ кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами.
Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих,
финансовых и экономических условий.Факторы, поддерживающие уровень кредитного
рейтинга: ведущие позиции предприятия на рынке: ООО «КИЕВГУМА» является одним из
лидеров Украины среди производителей резиновой продукции медицинского,
производственно-технического и бытового назначения; прибыльная операционная
деятельность в течении последних лет; существенный объем капиталовложений в
собственное развитие; высокий уровень диверсификации географии сбыта продукции и
структуры покупателей. Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга:
пребывание в залоге по банковским кредитам значительной части имущества
предприятия; валютные риски, высокий уровень импортозависимости производственного
процесса ООО «КИЕВГУМА»; нестабильная социально-экономическая ситуация в стране,
которая существенно ограничивает покупательную способность населения Украины.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info

 СКЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ ЗІ СКЛА)

Укроборонпром готовит к приватизации
свои непрофильные предприятия
01.10.2018

Госконцерн «Укроборонпром» готовит передачу Фонду госимущества
(ФГИ) первых 10-ти предприятий из сформированного госконцерном
перечня т.н. непрофильных активов госконцерна.
Согласно сообщению, передача на приватизацию незадействованных в оборонном
производстве предприятий «Укроборонпрома» проводится в соответствии с утвержденной
Кабинетом министров госпрограммой реформирования и развития ОПК на период до 2020
года. На сегодня уже сформирован перечень готовящихся к передаче ФГИ предприятий
госконцерна. На первом этапе планируется передать на приватизацию около 10
предприятий, суммарным штатом около 300 работников. По данным пресс-службы, в
составе стартовой «первой десятки» ГП «171 Черниговский ремонтный завод», а также ГП
«Ивано-Франковский котельно-сварочный завод». Как следует из сообщения, продажу
непрофильных активов госконцерна планируется обеспечить на открытых торгах через
электронные торговые площадки. Средства от приватизации будут направлены в
госбюджет и могут быть использованы, в том числе, на задачи обновления основных
фондов ОПК, а также перевооружения ВСУ. Полный перечень непрофильных активов
«Укроборонпрома», а также готовящихся к приватизации предприятий «первой десятки», в
сообщении пресс-службы не уточняется. Сроки проведения готовящихся открытых торгов
и суммарную балансовую стоимость планируемых к приватизации т.н. непрофильных
активов в «Укроборонпроме» также не озвучивают.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
 МЕТАЛООБРОБКА

Uglass Holdings Limited, завершила принудительный
выкуп акций у миноритариев

Харьковский подшипниковый завод на осенней
выставке «MOLDAGROTECH-2018»

03.10.2018

Владевшая доминирующим контрольным пакетом акций ЧАО "Био
мед стекло" кипрская Uglass Holdings Ltd, завершила принудительный выкуп
у миноритариев остальных ценных бумаг.
Согласно сообщению ЧАО, пакет акций Uglass Holdings Limited в результате выкупа
увеличился с 99,6612551741% до 99,9999998963%. Ранее сообщалось, что акции будут
выкупаться по цене 0,14 грн за каждую простую акцию при номинальной стоимости 0,10
грн. Основной специализацией ЧАО "Био мед стекло" является производство стеклопосуды
медназначения. Компания также выпускает тару для биологической, пищевой, консервной
и ликеро-водочной промышленности. По итогам 2017 года "Био мед стекло" увеличило
чистый убыток почти в пять раз по сравнению с 2016 годом – до 14,104 млн грн с 2,901 млн
грн. Чистый доход от реализации продукции увеличился на 7,5% - до 254,695 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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11.10.2018

В Молдове стартует сезон международной специализированной
выставки машин, где ХАРП традиционно продемонстрирует надежную
подшипниковую продукцию для сельхозтехники.
ХАРП создан под потребности аграрного машиностроительного комплекса. За 70 лет
предприятие накопило огромный опыт именно в разработке и производстве подшипников
для сельхозмашиностроения. Поэтому как никто другой знает, что нужно аграриям и
стремится соответствовать современным вызовам рынка – сокращению издержек на
ремонт и сервисное обслуживание техники, повышению надежности узлов.
Подшипниковая продукция ХАРП агронаправления не требует обслуживания, а также
выдерживает сверхнагрузки в тяжелых условиях эксплуатации за счет применения в
изделиях системы многокромочных уплотнений. Среди экспонируемых продуктов ХАРП –
подшипники HARP AGRO с уникальными системами уплотнения повышенной
герметичности X-SHIELD, корпусные подшипники UC (аналоги YAR), ES (YET), EX (YEL) и
линейки узлов на базе данных подшипников, а также необслуживаемые ступичные
подшипниковые узлы HARP AGRO UNIT. Выставка «MOLDAGROTECH» проходит два раза в
год (весна/осень), и ХАРП является традиционным ее участником. Подшипники и узлы
ХАРП успешно реализуются как на рынке Молдовы, так и в других странах ЕС…
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра УПЭК

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

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

 ФУНКЦІОНАЛЬНА ТЕХНІКА

 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Богдан договорился с Электротяжмашем о производстве
электродвигателей для троллейбусов
02.10.2018

Корпорация "Богдан" договорилась с государственным предприятием
"Завод "Электротяжмаш" (Харьков) о производстве электродвигателей для
троллейбусов корпорации.
"Автомобильная корпорация "Богдан Моторс" подписала контракт сроком на 5 лет с
харьковским государственным предприятием "Электротяжмаш". Согласно договору,
харьковские машиностроители изготовят электродвигатели для троллейбусов "Богдан", а
также обеспечат реализацию программ их гарантийного и послегарантийного
обслуживания", - говорится в сообщении. Корпорация "Богдан Моторс" планирует
наращивать производственные мощности и покупать ежегодно минимум 100-120 таких
двигателей, в гривневом эквиваленте может выражаться на уровне 30 млн гривен.
Контракт подписан на 5 лет. Как сообщалось, в 2017 году по сравнению с 2016
государственное предприятие "Завод "Электротяжмаш" (Харьков) увеличил чистую
прибыль на 35%, или на 2,2 млн гривен, до 8,5 млн гривен. "Электротяжмаш" - один из
крупнейших в Украине производителей энергетического оборудования - выпускает гидрои турбогенераторы, электродвигатели мощностью от 160 Вт до 12,5 МВт, уникальные
электрические машины для прокатных станов.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Крилаті гойдалки: навіщо «Мотор Січ» купувала
в Росії крадені ракетні двигуни
03.10.2018

У російській пресі поступово спливають подробиці останньої гучної
кримінальної справи щодо крадіжки 93 турбореактивних двигунів Р-95-300
для стратегічних ракет Х-55.
Оборудку було здійснено в 2010-2011 роках, у ній брали участь керівники чотирьох
підприємств ВПК Російської Федерації, російські комерсанти і, в якості покупця краденого,
– українське ПрАТ «Мотор Січ» (Запоріжжя). На сьогодні частина російських екс-менеджерів
і бізнесменів визнали свою провину і отримали різні терміни ув'язнення. Але двоє – ексгендиректор «Тураєвського машинобудівного конструкторського бюро «Союз» (ТМКБ
«Союз») Микола Яковлєв і комерційний директор концерну «Тактичне ракетне озброєння»
(КТРВ) Віктор Ваган – провину не визнали. Вони перебувають у СІЗО Слідчого комітету Росії
та продовжують знайомство зі своєю 200-томною справою. Не виключено, що незабаром
з'являться і нові дані про оборудку – а саме, куди ж усе-таки поділися ці вкрадені двигуни і
ракети. На тлі вкрай напруженої ситуації в різних частинах світу, будь-яка інформація про
можливі «розпродажі» російських тактичних ракет, здатних нести ядерні заряди, є
неймовірно важливою для всіх провідних країн і міжнародних організацій. Україна і ПрАТ
«Мотор Січ», раніше – Запорізький моторобудівний завод, опинилися у вкрай делікатній і
подвійній ситуації. Згідно з контрактами, ТМКБ «Союз» продав «Мотор Січі» 93 двигуна.
Але, незважаючи на безпосередню участь в угодах, звинуватити підприємство і нашу країну
в чомусь буде вкрай важко. Тим більше, Росії. За часів СРСР саме на Запорізькому
моторобудівному заводі вироблялися двигуни Р- 95-300 спеціально для стратегічних ракет
Х-55. Це – дозвукова малогабаритна дальнього радіусу дії крилата ракета «повітряповерхня» повітряного (носії – літаки Ту-95, Ту-160) базування для ураження наземних
цілей із заздалегідь відомими координатами. Після розпаду СРСР Російська Федерація
відмовилася від продукції українського підприємства «Мотор Січ» і замінила його
російським аналогом – двигуном ТРДД-50, виробництво якого було розгорнуто в Омську
лише в 2000 році. На складах російських військових частин все ще зберігається N-на
кількість вже зроблених ракет з усією «начинкою». Скільки таких ракет взагалі було в Росії
на момент розпаду Радянського Союзу, на жаль, не знає ніхто. Для порівняння: Україні у
спадок від СРСР дісталося не менше 900 таких ракет. А тому, всі звіти РФ про знищення
лінійки будь-яких стратегічних ракет – гра зі статистикою. Відмовлятися просто так від
своєї інтелектуальної власності, в яку було вкладено купу сил і коштів, а тим більше –
знищувати її, ніхто не хотів. Тому, 18 листопада 1993 року Росія й Україна уклали «Угоду
про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонної галузі». Цей
документ дозволив почати «взаємовигідний обмін» між оборонними підприємствами Росії
й України, який тривав аж до 2014 року. Є один цікавий момент, який російські ЗМІ
вважають за краще не повідомляти: в технічних документах запорізькі двигуни для ракет
Х-55 описуються інженерами і технологами, крім усього іншого, як «короткоресурсні» –
тобто одноразові. Запустили ракету – «витратили» двигун. Лише зберігали, але не
запускали – двигун, вважай, новісінький! Перевірити, обслужити, заправити і ... «Пуск!». ...
Читати повністю >>>
© Олександр Матюшенко
За матеріалами mind.ua
НВКГ «Зоря-Машпроект» повністю відмовився
від російських матеріалів
12.10.2018

Миколаївське ДП «НВКГ «Зоря-Машпроект», що входить до складу
Укроборонпром, завершив імпортозаміщення комплектуючих і
матеріалів, що постачалися з Російської Федерації.
Генеральний директор підприємства Костянтин Картошкін, переконаний, що кожне
підприємство ВПК після 2014 року мало так вчинити. «Сьогодні в нас на кожну позицію, яку
«Зоря-Машпроект» отримувало з країни-агресора, є інший постачальник, – підкреслив
директор. – Величезна вдячність партнерам з «Дніпроспецсталі», які по кілька разів за
власний рахунок замінювали партії спецсталі, домагаючись необхідної для нас якості».
Окрім сталі, яку завод купує в Дніпрі, такі комплектуючі, як підшипники закуповують у
німецьких та словацьких виробників. Титан підвищеної міцності, здатний винести
навантаження в газових турбінах, купуватиметься у двох китайських компаній. Відзначимо,
Філія «Дирекція з будівництва та реконструкції газотранспортної системи» АТ
«Укртрансгаз» 10 жовтня за результатами тендеру замовила ДП «Науково-виробничий
комплекс газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект» реконструкцію компресорної станції
«Яготин» за 2,25 млрд грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». До вересня 2020
року виконають проектно-вишукувальні, пам’ятко-охоронні, будівельно-монтажні та
пусконалагоджувальні роботи, навчать персонал та введуть станцію в експлуатацію.
Зокрема передбачено будівництво нового компресорного цеху з чотирма
газоперекачувальними агрегатами потужністю по 16 МВт з ефективним ККД приводу 35%.
Гарантійний строк на об’єкт становить десять років, на обладнання – півтора роки.
Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти
ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.
Роботи не менше ніж на 20% ціни підряду виконає субпідрядник ПрАТ «Спеціалізоване
монтажне управління №24», яке на 55% належить ТОВ «Компанія Відос» Олександра
Бадягаєва, Володимира, Людмили та Ольги Скачко. Ще 7,73% акцій має Володимир Печура,
а 6,26% – Геннадій Бадаєв. У 2005 та 2010 роках засновником субпідрядника «СМУ №24»
був Семен Шлаєн, екс-директор Дніпропетровського облводоканалу.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukurier.gov.ua
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СБУ задокументувала факти заволодіння майном стратегічного
держпідприємства «Електронмаш»
28.09.2018

СБУ в межах комплексу заходів із захисту критичної інфраструктури
задокументували факти незаконного заволодіння частиною майнового
комплексу стратегічного держпідприємства «Електронмаш».
Оперативники спецслужби встановили, що керівники Електронмаша всупереч
вимогам нормативно-правових актів організували відчуження об’єктів нерухомого майна
держпідприємства загальною площею майже вісімдесят тисяч квадратних метрів. Київська
нерухомість Електронмаша незаконно стала власністю комерційних структур, частина з
яких належить близьким родичам керівництва держпідприємства. Наразі посадовцям
держпідприємства причетним до протиправної схеми оголошено про підозру у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу
України. Наказом Мінекономрозвитку директора Електронмаша звільнено з посади та
призначено нового керівника державного підприємства.
Читати повністю >>>
За матеріалами ssu.gov.ua
Продано пакет акцій Тернопільського
радіозаводу «Оріон»
12.10.2018

На електронних торгах продано пакет акцій ПАТ «Тернопільський
радіозавод «Оріон». Про це, з посиланням на Facebook керівника Фонду
державного майна Віталія Трубарова, повідомила прес-служба ФДМУ.
«Державний пакет акцій АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» сьогодні продано.
За підприємство змагалося 4 учасники, і в ході торгів стартова ціна підвищилася з 24,8 млн
до 57 млн», – цитує прес-служба Фонду слова його керівника. Раніше цей об‘єкт протягом
кількох років виставлявся на продаж, але не цікавив покупців. Відзначимо, Тернопільський
радіозавод “Оріон” – одне з провідних підприємств України по виробництву професійних
засобів радіозв’язку. Підприємство має дуже зручне географічне розташування, початок
своєї діяльності датує 1982 роком. Перетин транспортних шляхів із Європи до східного
регіону та із Чорного до Балтійського морів, наявність висококваліфікованих спеціалістів
сприяли швидкому зростанню виробничого потенціалу підприємства. ТРЗ “Оріон”
спеціалізується на виробництві різноманітних засобів радіозв’язку УКХ-діапазону. В своїй
діяльності підприємство використовує сучасні технологічні процеси такі як: механозаготівельне виробництво; штампувально-пресове виробництво; ливарне виробництво;
лако-фарбове виробництво; лабораторія випробувань на надійність; інструментальне
виробництво; монтажно-складальне; виробництво вузлів радіотехнічного профілю.
Підприємство оснащене сучасним імпортним автоматизованим обладнанням фірми Philips
та Quad, що забезпечує виробництво високоякісних конкурентноспроможних засобів
зв’язку: носимих, возимих і стаціонарних радіостанцій для силових структур, залізничного
та автомобільного транспорту інших галузей народного господарства.
Читати повністю >>>
За матеріалами ternopoliany.te.ua
 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Corum и Донецксталь заключили
стратегический альянс
05.10.2018

Corum
Group
и
один
из
крупнейших
производителей
высококачественного коксующегося угля "Донецксталь" заключили
стратегический альянс сроком на три года.
Как подчеркивается в сообщении, долгосрочные отношения окажут положительное
влияние на эффективность бизнеса обеих компаний. "Сотрудничество Corum Group и
группы "Донецксталь" в рамках альянса – это выход на новый уровень в развитии
отношений наших компаний, за плечами которых более чем 20-летний опыт
продуктивного взаимодействия, – комментирует значение данного соглашение и.о.
генерального директора Corum Group Михаил Потапов. – Стратегическое партнерство
предусматривает глубокую интеграцию в бизнес клиента путем изучения его
потребностей и обеспечения эксклюзивными техническими решениями для достижения
целевых показателей". Во время переговоров были зафиксированы три основные цели
стратегического альянса: повышение эффективности добычи угля предприятиями
партнера благодаря увеличению надежности и производительности оборудования,
производимого Corum Group для "Донецксталь"; создание новой техники и модернизация
серийно выпускаемой под индивидуальные потребности партнера, расширение
номенклатуры запасных частей и услуг; обеспечение высокого уровня сервисного
обслуживания за счет развития сервисного блока Corum Group. ...
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Правительственный комитет по экономике одобрил проект
финансового плана "Турбоатома" на 2019 год
04.10.2018

Правительственный комитет по экономике одобрил проект финплана
"Турбоатома" на 2019 год, который предусматривает увеличение чистой
прибыли почти на 5% по сравнению с 2018 годом – до 798 млн грн..
"В 2019 году "Турбоатом" должен увеличить чистый доход более чем на 183 млн грн,
что на 7% больше показателя 2018 года, при этом доля экспортной продукции должна
составлять 37,6%", – написал и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров. По его
словам, ожидается рост себестоимости реализованной продукции на 7% из-за увеличения
расходов на сырье и основные материалы, тогда как рост административных расходов на
28% запланирован, прежде всего, за счет увеличения расходов на оплату труда.
"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для
гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает
45 стран Европы, Азии, Америки и Африки. Чистый доход АО в 2017 году вырос на 9,7% к
2016 году, до 2 млрд 377,5 млн грн, чистая прибыль сократилась на треть - до 710,4 млн
грн. Государство принадлежит 75,22% акций предприятия. Крупным миноритарием АО
(15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог
Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще
5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Посол Шамшур обговорив перспективи співробітництва
Airbus із Україною

Президентская "Кузница на Рыбальском" получила
многомиллионный контракт от флота

05.10.2018

Посол України у Франції Олег Шамшур під час візиту на завод Airbus в
Тулузі обговорив перспективи розширення співробітництва компанії з
Україною. Про це повідомляє прес-служба Посольства України у Франції.
"Відбулася зустріч з керівництвом підрозділу Airbus Defence and Space, в ході якої
було представлено діяльність компанії у галузі супутникової індустрії та військовогооборонного спрямування. Обговорено перспективи розширення співробітництва
французької компанії Airbus з Україною", - йдеться у повідомленні. В ході візиту дипломат
відвідав лінії кінцевого збирання літаків A350 та А380 компанії Airbus.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Оборонный завод дал экс-помощнику нардепа 35 млн гривен
на десантные сиденья для самолетов
05.10.2018

ГП «Завод 410 ГА» концерна «Укроборонпром» в конце августа
заключило соглашение с «Пром-Техно Группа» о закупке частей воздушных
летательных аппаратов на 34,9 млн гривен.
В этом году поставят 520 десантных сидений десяти видов. Столичная компания
«Пром-Техно Группа» впервые получила подобный авиационный государственный подряд.
Однако в 2011-2012 годах она выиграла тендеры коммунальщиков по сульфату алюминия
и облэнерго на электрическое оборудование на 4,46 млн гривен. К тому времени и по
крайней мере до конца 2014 года ее учредителями были киевляне Максим Хижняк и
Евгений Лементарчук. Основателем фирмы является киевлянин Андрей Шуляковский,
который владеет киевской «Научно-производственная компания «Аш Би Групп» вместе с
киявлянкой Светланой Зинченко, в одном офисе с которым ранее было прописано ООО«
Производственная компания «Патриот» мариупольского адвоката Сергея Бута. Кроме того,
Шуляковский был помощником народного депутата от «Блока Петра Порошенко»
Александра Жолобецького. В 2015-2017 годах «Пром-Техно Группа» ввозила в Украину
станки, запчасти и масла к ним, нефтепродукты и двигатели.
Читать полностью >>>
По материалам 368.media
Николаевский авиаремонтный завод отремонтировал
Ил-76 для Воздушных сил
06.10.2018

Николаевский авиаремонтный завод «НАРП» осуществил
контрольно-восстановительный ремонт военно-транспортного самолета
Воздушных сил ВСУ ИЛ-76МД б/н 76697 (cn 0063470118) 1986 выпуска.
Договор на проведение контрольно-восстановительного ремонта был подписан 21
ноября 2017 г. Им предусматривался срок выполнения работ 10 декабря 2017. Стоимость
работ составила 48307000 грн. Ил-76МД (модифицированный дальний, англ. Candid-B по
классификации НАТО) - модифицированная версия Ил-76М. Усиленная конструкция
планера и шасси. Грузоподъемность повышена до 48 тонн. Максимальная взлетная масса
увеличена до 190 тонн. Дальность полета с нагрузкой в ??40 тонн увеличена до 4200 км.
Для повышения взлетно-посадочных характеристик на грунтовых аэродромах тележки
основного шасси расположены поперек корпуса. Время автономной эксплуатации
увеличено до двух месяцев. Обеспечена возможность установки четырех дополнительных
пилонов для подвешивания авиабомб и радиомаяков.
Читать полностью >>>
По материалам novosti-n.org
ГП "Антонов" поставит два самолета для новой
украинской авиакомпании
12.10.2018

ГП "Антонов" поставит авиакомпании "FANAIR" два самолета Ан-158 в
конфигурации 97 кресел. Соответствующий меморандум подписан 12
октября, передает БизнесЦензор.
Самолеты будут поставлены через шесть месяцев после активации контракта по
схеме финансового лизинга. "Подписанный меморандум станет основой для запуска
финансирования проекта", – отмечается в сообщении.Как сообщалось, в сентябре ГП
"Антонов" сообщало о договоренности о сотрудничестве с Montag-Girmes в поставках Ан148/158 по лизингу, в том числе на рынок Украины. Известно, что владелец компании
Ральф-Дитер Монтаг-Гирмес был тесно связан с российскими финансовыми учреждениями.
По данным Forbes.ru, некоторое время он был заместителем руководителя Российского
центра приватизации (организации, созданной на средства, выделенные западными
государствами для поддержки процесса приватизации в России, РЦП). "ФАНэйр" связана с
авиакомпаниями "Аланна" (бывшая "Дарт") и "Хорс". По данным Государственного реестра
юридических лиц, "ФАНэйр" является правопреемником авиакомпании "Камус Эйр",
директором которой является Вячеслав Лисиченок. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ПАО “Мотор Сич” в следующем году введет в строй новое производства
несущих и рулевых винтов для вертолетов
12.10.2018

ПАО “Мотор Сич” (Запорожье) готовит на начало 2019 года ввод в
строй новой производственной линии по производству и ремонту несущих
и рулевых винтов для вертолетов.
“Запуск новой линии по производству и ремонту несущих и рулевых винтов для
вертолетов на мощностях вертолетного завода ПАО “Мотор Сич” запланирована на I-II
квартал 2019 года”, - сообщил заместитель генерального директора компании Владимир
Семенов в ходе проходящей 9-12 октября в Киеве XV международной специализированной
выставки “Оружие и безопасность-2018”. Как уточнил собеседник, новая производственная
линия для вертолетного завода “Мотор Сич” закуплена в США, стоимость оборудования
оценивается в $150 млн. Мощности производства позволяют собирать до 25-50 ед.
комплектов винтов в год, в зависимости от заказа. Как напомнил В.Семенов, в 2017 г. на
вертолетном заводе “Мотор Сич” введена в строй новая производственная линия по
производству редукторов VR-17МС для вертолетов типа Ми-8/17 с увеличенной до 14 тонн
максимальной взлетной массой. “Часть оборудования новой линии по производству
редукторов также закуплена по импорту”, - уточнил он. Как отметил замдиректора “Мотор
Сич”, работы по программе вертолетостроения были начаты компанией в 2010 году и
активизированы в новых условиях. “За семь лет “Мотор Сич” практически с нуля создал
вертолетное производство: на новых площадях построен вертолетный завод, оснащенный
современным оборудованием мирового уровня”, — отметил В.Семенов.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

27

08.10.2018

Завод Петра Порошенко "Кузница на Рыбальском" 1 октября получил
22,9 млн грн предоплаты за ремонт двигателей военного корабля. Об этом
сообщил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.
На портале говорится, что соглашение с "Кузницей" подписано в сентябре 2018 года.
Деньги перечислены военной частью А0456 военно-морских сил Украины. На портале
публичных закупок Prozorro такое соглашение отсутствует. Поэтому окончательная сумма,
которую завод должен получить из бюджета, неизвестна. "То, что бюджетный договор
отсутствует на Prozorro говорит о выполнении ремонтных работ в рамках секретного
государственного заказа", - считает Каневский. Напомним, в прошлом году частные фирмы
президента Петра Порошенко выиграли тендеров на 29,3 млн гривень. Крупнейший
контракт на 14,5 млн грн от той же воинской части получила "Кузница" на доковый ремонт
фрегата "Гетман Сагайдачный". Крупнейшим акционером завода "Кузница на Рыбальском"
является фонд "Прайм Эссетс Капитал" Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций. Еще
11,5% акций предприятия принадлежит фонду "ВИК" друга президента Игоря Кононенко.
Читать полностью >>>
По материалам economics.unian.net
Криголам «Капітан Білоусов» проходить плановий
класифікаційний ремонт
10.10.2018

Єдиний в Україні криголам «Капітан Білоусов» поставлений в
плавучий док для проходження планового класифікаційного ремонту і
підготовки до роботи в умовах льодової кампанії в Азовському регіоні.
За даними Маріупольської філії «Адміністрації морських портів України», ремонтні
роботи планується закінчити до кінця листопада. Щорічно, під час зимової навігації
криголам «Капітан Білоусов» забезпечує прохід караванів судів по каналу Вугільної гавані і
Азовському морю. АМПУ забезпечує безпеку судноплавства і створює необхідні умови для
повноцінної цілорічної роботи українських портів на Азовському морі. «Від цього залежить
не тільки ефективність роботи портів, а й розвиток економічного потенціалу Сходу
України. Підготовка нашого флоту до забезпечення судноплавства в умовах льодової
кампанії йде відповідно до плану»,— зазначив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс. Зараз
відповідно до договору між Маріупольською філією АМПУ та ТОВ «Судноремонтний завод»
вже виконано 13% запланованих робіт. Під час ремонту на судні планується провести понад
100 ремонтних операцій. Зокрема – дефектацію корпусу судна, палуб, набору танків, заміну
металоконструкцій (близько 40 т), ремонт котла, насосів, прожекторів, головних
електродвигунів, роботи з очищення та фарбування корпусу, щогл, палуб, прокладку
кабелів, а також трубопровідні роботи суднових систем. Попередня вартість робіт
відповідно до договору складе 19,7 млн.грн. На жаль, за словами Райвіса Вецкаганса, АМПУ
поки що не вдалося знайти рішення ще однієї найважливішої для портів Азовського моря
проблеми — проведення днопоглиблювальних робіт в портах Маріуполь і Бердянськ. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами АМПУ
Смарт-Холдинг и Минэкономики Хорватии обсудили вопросы
сотрудничества в области судостроения
11.10.2018

Делегация Смарт-Холдинга и Смарт Мэритайм Груп (СМГ) встретилась
с министром экономики Хорватии Дарко Хорватом и планирует посетить
ряд судостроительных предприятий этой страны.
Целью визита является ознакомление с опытом работы хорватских верфей, а также
обсуждение возможного сотрудничества и взаимодействия в вопросах судостроения.
Представители Смарт-Холдинга и Смарт Мэритайм Груп планируют посетить верфи одного
из крупнейших судостроительных объединений Хорватии Uljanik Group в городах Пула и
Риека - Uljanik Shipyard JSC и 3.Maj Shipyard JSC. Также они намерены ознакомиться с
работой машиностроительных и инжиниринговых подразделений хорватской компании.
Дарко Хорват рассказал о роли судостроения в экономике Хорватии, и что эта отрасль
занимает до 50% экспорта страны. Реструктуризация позволила судостроительным
заводам выйти из кризиса, и сейчас они находятся в поиске стратегических инвесторов.
«Хорватское судостроение, не смотря на определенные трудности последнего времени,
продолжает занимать одно из лидирующих мест в Европе и мире. Потенциал хорватских
верфей высок. Более того, на уровне правительства хорватским заводам оказывается
всестороння государственная поддержка – то, чего объективно лишено украинское
судостроение. Совсем недавно их отрасль прошла реструктуризацию, которая позволила
значительно нарастить портфель заказов, и с этой точки зрения опыт хорватских
судостроителей очень интересен. Надеюсь, мы найдем общие точки соприкосновения,
которые со временем могут воплотиться в совместные проекты», - отметил по итогам
визита генеральный директор Смарт Мэритайм Груп Василий Федин. Отметим, СмартХолдинг – одна из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины, которая
объединяет предприятия, разделяющие общие стратегические цели и принципы ведения
бизнеса. Интересы Смарт-Холдинга сосредоточены в отраслях, которые являются
ключевыми для экономики страны. Предприятия Смарт-Холдинга инвестируют в объекты
сферы горно-металлургического и нефтегазового комплексов, банковского сектора,
сельского хозяйства, ритейла, судостроения и недвижимости. Смарт Мэритайм Груп крупнейшая судостроительная компания Украины, объединяющая две судостроительные
верфи: Николаевскую и Херсонскую. Консолидированная выручка подразделений
компании по итогам 2017 года составила 317 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам Смарт Мэритайм Груп

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

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

 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ
 ЛОКОМОТИВОБУДУВАННЯ. ВАГОНОБУДУВАННЯ (ПАСАЖИРСЬКІ. ВАНТАЖНІ)

 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Украинские производители автотранспортных средств
выпустили 550 ед. транспортной техники

Поставлені в Україну локомотиви General Electric
виявилися без гальм
07.10.2018

Локомотиви General Electric Evolution, поставлені Україні США,
відправлено зі станції Чорноморськ-Порт для остаточного збирання на
Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ).
Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на головного ревізора з безпеки руху
Одеської залізниці Р.Мелкумяна. Через відключені гальма самі машини пересуватися не
можуть та їдуть в складі поїзда, з 25 порожніми зерновозами, які допомагають складу
гальмувати. "Враховуючи ту обставину, що тепловози відправлялися в "холодному" стані з
відключеними гальмами, і що загальна вага семи тепловозів становить 966 тонн, то було
прийнято рішення сформувати потяг з додаванням до зазначених тепловозів 25-ти
порожніх зерновозів з увімкнутими гальмами для забезпечення всього поїзда мінімальним
необхідним гальмівним натисненням гальмівних колодок", - зазначив він…
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
Французький транспортний гігант планує розвивати
мережу постачальників в Україні
10.10.2018

Французька компанія Alstom має намір збільшити кількість своїх
постачальників для підтримки проектів на деяких заводах у Європі,
особливо в польському Катовіце. Про це йдеться у прес-релізі компанії.
Зокрема, Alstom відібрав близько 50 українських постачальників, що працюють в
залізничній промисловості, як своїх потенційних партнерів. Вони виробляють
металовироби, труби, кабелі, зварні деталі, мотори, батареї, вікна, сидіння та інші
компоненти для інтер'єру. Зазначимо, що на сьогодні Alstom співпрацює з 16 тис.
постачальників в усьому світі, більш ніж 55% з яких перебувають в Європі. У прес-службі
наголошують, що обрання українських постачальників стане ще одним кроком до
зміцнення співпраці компанії з Україною. Нагадаємо, що компанія 1 липня цього року
відкрила своє представництво у Києві. Alstom - один зі світових лідерів (разом з Siemens і
Bombardier) у виробництві енергетичного устаткування та залізничного транспорту.
Виручка компанії в 2016-2017 фінроці становила €7,3 млрд. Alstom працює понад 60
країнах, чисельність її персоналу перевищує 32,8 тис. осіб.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
На КВБЗ закінчують складання першої партії
асажирських вагонів для Укрзалізниці
12.10.2018

Перші вісім купейних вагонів моделі 61-779, п’ять з яких так звані
штабні, з обладнаним спеціальним купе для начальника поїзда, КВБЗ має
передати замовнику, Укрзалізниці, наприкінці жовтня.
Їх складання практично завершено, на нові вагони чекають пробігові випробування,
а далі прискіпливі оглядини приймальної комісії УЗ. Усього ж у IV кварталі 2018-ого корпус
пасажирського вагонобудування має передати на здавання 25 купейних вагонів. Цю партію
ще пофарбовано в темно-синій колір із жовтою смугою. Вагони, що виготовлятимуть 2019
року будуть вже в нових кольорах і з новим логотипом УЗ, які отримало відомство після
нещодавно проведеного ребрендінгу. Загалом же контракт з Укрзалізницею передбачає
виготовлення для вітчизняного залізничного відомства впродовж 2018-19 років 54
пасажирських вагонів, два з яких для міжнародних перевезень габариту RIC, 20 - спальних
(СВ), 21 стандартний купейний вагон і 11 - з купе для начальника поїзда. Чим же
відрізняються нові купейні пасажирські вагони від тих, що купила Укрзалізниця минулого
року? Перш за все, їх комплектують візками нового покоління вітчизняного виробництва
мод. 68-7115 зручними і надійними в експлуатації. Спроектували і виготовили їх
спеціалісти ПАТ «КВБЗ» на заміну старим візкам Тверського вагонобудівного заводу,
розробки 60-их років минулого століття. На відміну від старих, візки КВБЗ відповідають
усім сучасним вимогам до ходових частин пасажирських вагонів. Розраховані на рух зі
швидкістю 160 км/год вони мають безколискову конструкцію та обладнані дисковою
гальмівною системою з протиюзним пристроєм. Нова конструкція успішно забезпечує
необхідні показники плавності ходу під час руху. Візки мають термін служби 40 років. Саме
за розробку візків моделі 68-7115 подякував вагонобудівникам від імені відомства
директор департаменту стратегічного розвитку та інвестиційної політики ПАТ
«Укрзалізниця» Антон Саболевський, коли недавно відвідав Крюківський вагонобудівний
завод з робочим візитом: «Ми цінуємо продукцію яку ви виготовляєте. Окреме спасибі за
новий візок до пасажирського вагона. Впевнений, що пасажири вже незабаром відчують
поліпшення комфорту, будуть дякувати за це Укрзалізниці і КВБЗ». …
Читати повністю >>>

Читайте також: Переговори КВБЗ на InnoTrans2018 йдуть на найвищому рівні >>>

09.10.2018

Украинские производители автотранспортных средств в сентябре
2018 г. выпустили 550 ед. транспортной техники, что на 33% меньше, чем в
сентябре 2017 года, сообщает ассоциация "Укравтопром".
При этом в "плюс", и то за счет чрезвычайно низкой базы сравнения, удалось выйти
всего двум предприятиям - заводу "Черкасский автобус" (прирост 19%) и Черниговскому
автозаводу корпорации "Эталон" (прирост 31%), которые в сентябре выпустили 43 и 21 ед.
автотранспорта соответственно. В легковом сегменте продолжает работать только одно
предприятие – "Еврокар", где за месяц SKD-методом собрано 476 автомобилей Skoda, что на
8% меньше, чем в сентябре-2017. В целом выпуск легковых автомобилей в Украине к
сентябрю прошлого года просел на 31%. Производство грузовых автомобилей в прошлом
месяце (без учета "АвтоКрАЗа", который перестал раскрывать информацию о производстве
авто с августа 2016 года) составило всего 3 ед., что в 20 раз меньше результата годичной
давности. Автобусное производство снизилось на 3%, составив 71 ед. Согласно сообщению,
всего в январе-сентябре в Украине изготовлено 5,094 тыс. ед. автотранспортных средств,
что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, темп
падения автопроизводства еще ускорился (по итогам января-августа оно сократилось на
7% к аналогичному прошлогоднему периоду). Как сообщалось, украинские
автопроизводители неоднократно заявляли о катастрофическом состоянии отрасли.
Общие существующие мощности украинского автопрома на сегодня загружены менее чем
на 1,5%. В начале июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных
депутатов до сентября 2018 года разработать совместный с Кабмином законопроект о
развитии автомобилестроения с созданием условий для прихода иностранных инвесторов.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Варшавский суд признал необоснованным исковое
заявление Госказначейства Польши к ЗАЗ
04.10.2018

Варшавский суд (Польша) 3 октября признал необоснованным
исковое заявление Государственного казначейства Польши к Запорожскому
автомобилестроительному заводу (ЗАЗ).
Речь идет о взыскании около 250 млн злотых (свыше $70 млн по текущему курсу) за
невыполнение обязательств, взятых при покупке в 2005 г. госпакета акций польского
автомобилестроительного завода FSO. "Таким образом, доводы Государственного
казначейства Польши, запросившего эту сумму для оплаты договорных штрафов, были
отклонены судом полностью, а претензии признаны беспочвенными и необоснованными",
- констатируется в пресс-релизе корпорации "УкрАВТО", в которую входит ЗАЗ. Согласно
сообщению, Варшавский суд признал необоснованным исковое заявление Госказначейства
к ЗАЗ о якобы невыполнении дополнительных условных обязательств ЗАЗа, не включенных в инвестиционный план, но предусмотренных в приватизационном договоре от 2005 г.
о купле за 100 польских злотых 19,9% акций FSO (которые давали 84,31% голосов на общем
собрании – ИФ), реальная стоимость которых на то время оценивались независимыми
экспертами из большой аудиторской четверки более чем в "минус" 1,2 млрд злотых. "Мы
приветствуем это положительное решение Варшавского суда. Учитывая некоторые
"различия" нашей судебной системы и польской, мы убедились, что вынесение
справедливого решения в пользу иностранного инвестора - абсолютно нормальное
явление, даже если истцом выступает государство. Это ни что иное как высокая правовая
культура общества, в котором действует принцип верховенства права" – цитирует прессслужба корпорации "УкрАВТО" начальника департамента имущественных отношений
Игоря Сенюту. Как сообщалось, в ноябре 2017 г. газета Rzeczpospolita со ссылкой на пресссекретаря Генпрокуратуры Польши Сильвию Хайнрыч (Sylwia Hajnrych) сообщила об иске,
инициированном Госказначейством Польши к ЗАЗ о якобы невыполнении последним
обязательств, предусмотренных в приватизационном договоре от 2005 года по покупке
акций FSO. В пресс-службе "УкрАВТО" тогда агентству "Интерфакс-Украина" отметили, что
ЗАЗ выполнил все взятые на себя обязательства перед правительством Польши
относительно FSO, которые фигурируют в приватизационном договоре. Это было
подтверждено самим Казначейством в его письме к ЗАЗу от 2011 г., а также независимым
аудитором "Деллойт и Туш".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ

Мінекономіки розслідує імпорт
авто з Узбекистану

За матеріалами КВБЗ

03.10.2018

 ВАГОНИ МЕТРО & ТРАМВАЇ

Корпорація «Електрон» спростувала інформацію
щодо несправності київських трамваїв
10.10.2018

Із 10-ти поставлених у м. Київ трамваїв заводом «Електронтранс», 8
експлуатуються київським депо регулярно, 2 трамваї знаходяться в ДЕПО по
причині ДТП. Про це повідомили в прес-службі “Електрону”.
Зазначається, що низка засобів масової інформації розтиражувала повідомлення
стосовно несправних гальм одного з трамваїв «Електрон», який курсує у м. Києві, що
призвело до ДТП. «Повідомляємо, що з метою з’ясування обставин у м. Київ виїхала
експертна група заводу «Електронтранс» на чолі з керівництвом підприємства. Згідно з
актом обстеження трамваю (додається), комісія КП «Київпастранс», яка є експлуатуючою
організацією, встановила, що ДТП трапилося через неуважність водія, а не через технічну
відмову гальм. Зауважимо, що трамваї «Електрон» обладнані гальмівною системою
німецького виробництва HANNING & KAHL, що є однією з кращих у світі. Також у
розповсюдженій інформації Української правди (УП) та інших ЗМІ вказувалося, що трамваї
«Електрон» стоять в депо і не здійснюють перевезення пасажирів. Ця інформація не
відповідає дійсності. Повідомляємо, що із 10-ти поставлених у м. Київ трамваїв заводом
«Електронтранс», 8 експлуатуються київським депо регулярно, 2 трамваї знаходяться в
ДЕПО по причині ДТП. При необхідності, за зверненням технічної служби депо, завод
«Електронтранс» надасть необхідну допомогу у ремонтах цих трамваїв», – йдеться в
повідомленні. Йдеться про випадок, що Кличко розповів кореспондентам УП, що у нового
трамвая “Електрон” сталися неполадки в системі гальмування, які призвели до аварії на
Борщагівській лінії швидкісного трамвая.
Читати повністю >>>
За матеріалами dyvys.info
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Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі почала антисубсидиційне
розслідування відносно імпорту легкових автомобілів з Республіки
Узбекистан на підставі скарги Укравтопрому.
Повідомлення про порушення та проведення цього розслідування опубліковано в
газеті Урядовий кур'єр. У повідомленні зазначається, що в скарзі було наведено достатньо
інформації, яка свідчила про те, що узбецькі виробники легкових автомобілів могли
отримувати субсидії від уряду Узбекистану і користуватися окремими пільгами таких
субсидій. Протягом періоду дослідження (2015-2017 роки) відбулося значне зростання
обсягів імпорту легкових автомобілів походженням з Республіки Узбекистан: в абсолютних
показниках - на 760,7%, відносно споживання та виробництва в Україні - на 440,7% та
957,7% відповідно; ціни імпорту легкових автомобілів були нижчими від цін легкових
автомобілів виробництва підприємств заявника. Розглянувши скаргу, комісія прийняла
рішення № АС-396/2018/4411-05, згідно з яким порушила антисубсидиційне розслідування
щодо імпорту в Україну товару, що має такий опис: легкові автомобілі, що класифікуються
згідно з УКТЗЕД за кодом 8703 22 10 00, походженням з Республіки Узбекистан. Проведення
антисубсидиційного розслідування доручено Мінекономрозвитку.
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

 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ

 АВТОБУСИ. ТРОЛЕЙБУСИ

У справі одеського заводу "Краян" вісьмом підозрюваним
вручили обвинувальні акти

В Дружковке могут построить завод по выпуску
троллейбусов с автономным ходом

03.10.2018

Прокурори САП вручили обвинувальні акти вісьмом підозрюваним у
заволодінні коштами місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель
ВАТ «ХК «Краян». Про це повідомляє ukrinform.ua
Зокрема, обвинувальні акти вручено міському голові Одеси, заступнику одеського
міського голови, голові постійної комісії з питань комунальної власності Одеської
міськради, директору департаменту комунальної власності Одеської міськради, заступнику
директора департаменту комунальної власності Одеської міськради, директору приватної
компанії-продавця будівлі, представнику компанії продавця будівлі і оцінщику. Їх
обвинувачують у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим
становищем в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, директора приватної компанії-продавця будівлі слідство обвинувачує у
фіктивному підприємництві та замаху на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом.
Як встановило слідство, Одеський міський голова у період з липня по грудень 2016 року
спільно з іншими посадовцями Одеської мерії та приватної компанії заволоділи коштами
місцевого бюджету міста Одеси в сумі 185 млн грн. Корупційну схему, на переконання
детективів, реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за
завідомо завищеною вартістю. В подальшому сплачені кошти ймовірно планували
легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого, як
встановило слідство, наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
ПрАт "Атек" з метою залучити інвестора
розпродає майно
09.10.2018

Гендиректором ПрАТ "АТЕК" 11 січня 2017 р. було продано
приватній фірмі майновий комплекс вказаного заводу. Продаж майна
керівництво пояснювало необхідністю залучити інвестора.
Як зазначила гендиректор "АТЕК" Лариса Ільєнко: "Ми вирішили зробити
сміттєпереробний завод і крематорій. Завести одного цивільного інвестора, який побудує
це диво". Обранцем таких інвестиційних планів керівництва заводу стало свіжостворене
ТОВ "ПАО Інвестмент Лімітед Україна". Однак, яким саме критерієм керувалося керівництво
заводу обираючи таку компанію в якості інвестора, створену за два тижні до придбання
майна заводу, ніхто пояснити так і не зміг. Пояснити такий вибір можна дослідивши наявну
у відкритих джерелах інформацію, яка вказує на те, що єдиним засновником ТОВ "ПАО
Інвестмент Лімітед Україна" виступає зареєстрована в Об'єднаних Арабських Еміратах
Компанія "НАО Інвестмент Інкорпорейтед", а її бенефіціарним власником визначається
Ольга Леонідоу. В той же час, пані Ольга Леонідоу є лише менеджером міжнародної компанії
VitamareConsultingLimited, основним видом діяльності якої є надання послуг із створення
компаній в Об'єднаних Арабських Еміратах, тобто, є являється номінальним власником
вказаних компаній. Здійснивши власне розслідування нам вдалося встановити, що дійсним
власником Компанії "НАО Інвестмент Інкорпорейтед" являється Нагребельний Андрій
Олегович. Тому, стає очевидним чому саме на новостворену компанію – ТОВ "ПАО
Інвестмент Лімітед Україна", яка не має у своїй власності будь-яких активів і її статутний
капітал в рази менший від ціни продажу майна заводу, пав вибір керівництва при пошуках
інвестора, адже доволі відомий пан Андрій Олегович Нагребельний (ще з 2014 року
являється фігурантом кримінальної справи, пов’язаної із шахрайськими діями з акціями
ПрАТ "АТЕК"), в свою чергу являється як акціонером ПрАТ "АТЕК", так і Головою його
Наглядової ради, за рішенням якої і було відчужено майновий комплекс заводу. При цьому,
жодних коштів від відчуження майна станом на сьогоднішній день ПрАТ "АТЕК" так і не
отримало. Ось і виходить, що під видом залучення інвестора для будівництва "дива" на
території колишнього заводу ПрАТ "АТЕК" має місце класична схема виведення
керівництвом його активів на підконтрольні підприємства.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
Суд відкрив справу про банкрутство
"АвтоКрАЗ"
11.10.2018

Госпсуд м. Києва 24 вересня відкрив провадження в справі про
банкрутство ПАТ "АвтоКрАЗ", визнав грошові вимоги Ощадбанку на 555,7
млн грн, ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів.
“Заборонити боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти
майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також
відчужувати основні засоби та предмети застави”, - йдеться в ухвалі суду. Прес-служба
“АвтоКрАЗ” в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявила про намір подати
апеляційну скаргу. "Судом першої інстанції не був прийнятий до уваги той факт, що вимоги
Ощадбанку повністю забезпечені заставою майна не тільки боржника ПрАТ "АвтоКрАЗ", але
й іншими юридичними особами-поручителями, що, згідно із законодавством, виключає
можливість порушення справи про банкрутство", - зазначила прес-секретар "АвтоКрАЗу"
Діна Стеганцева. Згідно з держреєстром судових рішень, Ощадбанк ще в 2016 році
звернувся в Госпсуд Полтавської області із заявою про порушення справи про банкрутство
"АвтоКрАЗ" у зв`язку з неможливістю боржника погасити борг. Однак тоді госпсуд відмовив
у порушенні справи, але ця ухвала була скасовано Харківським апеляційним госпсудом в
серпні 2016 р. Потім справу було передано до Госпсуду Києва та судові розгляди тривали.
Як писав Finbalance, серпні Ощадбанк відсудив третину акцій ПАТ “АвтоКрАЗ”, що належать
у т.ч. компаніям, які фігурували в структурі власності банку “Фінанси та кредит”. 4 жовтня
Верховний Суд відмовився задовольнити заяву ліквідатора банку “Фінанси та кредит” про
зупинення виконання відповідного судового рішення до закінчення його перегляду в
касаційному порядку. 27 вересня Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання
Генпрокуратури та в рамках кримінального провадження №42017000000001693 (щодо
розтрати коштів банку “Фінанси та кредит” шляхом видачі кредитів пов’язаним особам, у
т.ч. компаніям групи “АвтоКрАЗ”) наклав арешт на нерухоме майно, що належить
Промінвестбанку (перейшло у його власність від “АвтоКрАЗу” на підставі договорів іпотеки
в період, коли на відповідне майно - як зазначалося в судових матеріалах - вже було
накладено арешт у рамках іншого кримінального провадження, причому теж щодо
сумнівних операцій банку “Фінанси та кредит”). 31 травня планувався “голландський”
аукціон з продажу Фондом гарантування прав вимоги банку “Фінанси та кредит” на 3,5
млрд грн до компаній з групи “АвтоКрАЗ” за низкою кредитних договорів. Проте 30.05.2018
виконавча дирекція ФГВФО ухвалила рішення про зняття з торгів відповідного лота.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua

05.10.2018

Мэр Дружковки Валерий Гнатенко в ходе встречи с коллективом
глинодобывающих предприятий Vesco озвучил возможность строительства
в городе завода по сборке троллейбусов.
"Возможно, планируется размещение завода по производству троллейбусов на 150
рабочих мест, - сказал мэр. - Приезжали представители инвестиционной компании, они
подыскивают площадку для будущего предприятия. Сбыт троллейбусов, не простых, а
таких, что заряжаются от бытовой электроэнергии, будет осуществляться на территории
страны и восточной Европы. В ближайших странах такого нет". Скорее всего речь идет о
сборке троллейбусов, которые работают автономно без подключения к электросети, с
помощью аккумуляторов. Они более маневренные, так как не зависят от соединения с
электросетью, а также берегут экологию. Недавно сообщалось, что Дружковка получит 6
подержанных трамваев из ЕС.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Шість тролейбусів «БОГДАН Т70117» вийшли
на маршрути м.Кременчук
08.10.2018

З 1 жовтня 2018 року наступні шість нових тролейбусів «Богдан
Т70117» вже вийшли на міські маршрути в м.Кременчук. Про це повідомляє
прес-служба корпорації «Богдан»
Наприкінці вересня 2018 року партія з шести 12-ти метрових тролейбусів «Богдан
Т70017» була відправлена з ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» для жителів цього
полтавського міста. Всі тролейбуси перед виходом на лінії пройшли обкатку на вулицях
міста, а також були оглянуті міським головою Віталієм Малецьким, який зазначив, що курс
на оновлення парку комунального транспорту буде продовжено. Головна мета забезпечити жителів Кременчука сучасним, екологічно чистим, доступним і комфортним
транспортом. Керівник міста підкреслив, що коли всі нові тролейбуси вийдуть на
маршрути, вони створять здорову конкуренцію перевізникам, і тоді усі бажаючі зможуть
користуватися дешевим і зручним транспортом. Закупівля 40 тролейбусів тролейбусів
проходить у рамках проекту «Міський громадський транспорт в Україні», який
фінансується за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку і
Європейського інвестиційного банку. Нагадаємо, «Богдан Моторс» висловив готовність
допомогти українським містам перейти на сучасний електротранспорт. Корпорація
активно підтримує ініціативи місцевої влади з оновлення рухомого складу та його заміни
новими безпечними, комфортними і екологічними зразками.
Читати повністю >>>
За матеріалами Корпорації «Богдан»
 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

AGROEXPO-2018: «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» представили
широкую линейку техники
02.10.2018

«ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» презентовали надежную и инновационную
почвообрабатывающую сельхозтехнику, ориентированную на все типы
земледелия и любые виды грунта.
На специальном полигоне «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ» продемонстрировали работу
короткой дисковой бороны ДУКАТ-5 с шириной захвата 5 метров, оснащенной прутковоклетьевым катком. Кроме того, в демо-показе принял участие глубокорыхлитель ГУЛЬДЕН,
укомплектованный опорными колесами и быстросменными твердосплавными рабочими
органами HARD-SHELLТМ, выполненными из сверхпрочных композитных материалов. «В
ходе полевых демонстраций аграрии убедились в надежности и эффективности наших
машин, – говорит директор по продажам Агродивизиона Александр Титов. – Агрегаты
показали высокую производительность и качественную почвообработку, подтвердив все
проектные характеристики». В стационарной экспозиции «ЛОЗОВСКИЕ МАШИНЫ»
презентовали дисковую борону ДУКАТ-6 с шириной захвата 6 метров …
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра УПЭК
Почему сорвался план производства
«Скифов»: причина
04.10.2018

На заводе «Херсонмаш» в партнерстве с финской компанией Sampo
Rosenlew планируют довести количество собранных в этом году комбайнов
SKIF 280 Superior до 30 штук.
Как сообщил генеральный директор ООО «Укрсельхозмаш», Александр Олейник, 10
машин уже продемонстрировали в этом году хорошие результаты на ранних зерновых.
«Эксплуатация наших машин не показала никаких технических проблем и нюансов, ведь
это отработанная, обкатанная модель, которая продается не один год на рынках Европы и
Азии и как Sampo SR 3085 Superior, и как John Deere W440, и как Агромаш 5000. Нами
собрано в этом году 15 машин, а до конца года планируется выпустить еще 10-15 штук.
Сервисные бригады прошли обучение и у нас, и в Финляндии, а представители Sampo
Rosenlew работают с нами в контакте, приезжают сюда. Но пока серьезных вопросов с
сервисным обслуживанием даже не возникало», - уверяет Александр Олейник. Во время
старта программы выпуска нового комбайна в 2017 году руководство «Укрсельхозмаш»
планировало выпустить в 2018-м около 50 машин. Помешала выйти на этот уровень
ситуация с кредитованием в стране. …
Читать полностью >>>
По материалам technikazerno.com

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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Мінагрополітики прийнято місію TAIEX щодо оцінки відповідності
сільсько- та лісогосподарської техніки
09.10.2018

З 2 по 4 жовтня за організації Мінагрополітики пройшла місія TAIEX з
питань оцінки відповідності сільськогосподарської та лісогосподарської
техніки. Про це повідомляє Мінагрополітики.
Захід відбувся за підтримки проекту ЄС «Підтримка впровадження
сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні» із залученням фахівців галузі,
зокрема, представників Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Держпродспоживслужби,
науковців, органів оцінки відповідності та профільних асоціацій. Так, експерти ЄС
ознайомили українську сторону з практичним застосуванням законодавства ЄС з питань
оцінки відповідності сільськогосподарської та лісогосподарської техніки та надали
рекомендації щодо написання Технічного регламенту затвердження типу та нагляду за
ринком сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами minagro.gov.ua
У 2019 на ХТЗ планується виробити близько
однієї тисячі тракторів
11.10.2018

Харківський тракторний завод (ХТЗ) в 2018 році, реалізуючи
довгострокову програму модернізації, отримав від власника і освоїв близько
5-ти мільйонів доларів США інвестицій.
Підприємство належить групі DCH Олександра Ярославського, який придбав ХТЗ в
2016 році і в стислі терміни забезпечив відновлення виробництва після тривалого простою.
Про це сьогодні, 11 жовтня, в ході п'ятого агропромислового форуму AGROPORT в Харкові
заявив журналістам генеральний директор Харківського тракторного заводу Андрій
Коваль. «Зараз за фактом інвестовано близько $5 млн. У наступному році - ще близько $5
млн», - сказав Коваль. Гендиректор підкреслив, що ХТЗ зробив в 2018 році значний упор на
поліпшення якості вироблених тракторів. «У продукт тільки з початку року було внесено
більш ніж 200 поліпшень - від невеликих до досить значних: адаптовано нову лінійку
моторів, ефективних, сучасних, економічних. Крім того, ми хочемо, щоб трактор возив
більше, працював надійніше, споживав менше палива і так далі. Тобто споживчі властивості
продукту і надалі будуть покращуватися», - сказав Коваль. Генеральний директор ХТЗ
додав, що підприємство працює не тільки безпосередньо над продуктом, але і над
підвищенням загальної ефективності виробничого процесу. «Зараз завод в стані великого
будівництва: ми реконструюємо цех, купуємо нове обладнання, оптимізуємо структуру
виробництва. Це дозволить дати ще більш приємну ціну продукту», - сказав Коваль.
Читати повністю >>>
За матеріалами ХТЗ
Нові потужності «Чесного ХПП» компанії Alebor Group:
завершено другу чергу будівництва

Укроборонпром презентовал БТР-70Д(GM)
с американскими двигателями
10.10.2018

ГП «Житомирский бронетанковый завод», входящее в состав
государственного концерна «Укроборонпром», впервые презентовало
модернизированный БТР-70Д(GM).
Презентация прошла во время выставки «Оружие и безопасность», проходящей в
Киеве, а саму модернизацию предприятие осуществляло за свой счет. Укроборонпром
презентовал БТР-70Д(GM) с американскими двигателями. «Обновленная боевая машина
БТР-70Д(GM) получила новые двигатели от американской корпорации General Motors и
боевой модуль «Дельта» с 23-мм автоматической пушкой и цифровой системой управления
огнем. Специалисты «Житомирского бронетанкового завода» при модернизации боевой
машины сосредоточились на замене устаревших советских двигателей на новые, более
мощные и экономичные», - сказано в сообщении. В госконцерне отметили, что благодаря
новым двигателям GM-6.2 общая мощность БТР-70Д выросла до 290 л.с., что на 50 л.с.
больше, чем обычного БТР-70. Максимальная скорость обновленного БТР выросла на 20
км/ч - до 100 км/ч. «11,6-тонный БТР-70Д (GM) оснащен новым боевым модулем «Дельта»,
который вооружен 23-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Украинская тяжелая техника для полевого ремонта
танков готова к серийному производству
11.10.2018

ГП "Львовский бронетанковый завод" на XV Международной
выставке "Оружие и безопасность – 2018" представило бронированную
ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) "Лев".
БРЭМ, которая разработана на базе танка Т-72, предназначена для эвакуации и
буксировки неисправной, поврежденной гусеничной и колесной военной техники в
условиях боевых действий, проведения ее текущего и среднего ремонта в полевых
условиях. Отметим, что недавно бронированная ремонтно-эвакуационная машина "Лев"
успешно прошла ведомственные испытания, и на "Львовском бронетанковом заводе"
заявили, что готовы к ее серийному производству для нужд украинской армии. БРЭМ "Лев"
оснащен лебедкой с тросом рабочей длиной 200 метров, которая развивает тяговое усилие
в 22000 – 25000 кгс, а при использовании дополнительных полиспастов – до 75000 кгс.
Электросварочное оборудование, которое питается от генератора ремонтноэвакуационной машины, позволяет проводить электросварочные работы в полевых
условиях. БРЭМ "Лев" оборудована кран-стрелой максимальной грузоподъемностью 12
тонн для проведения в полевых условиях монтажа-демонтажа узлов и агрегатов – в
частности, танковых башен, двигателей, коробок передач, опорных катков и т.п. …
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
Бронетанковий завод заплатив 4 мільйони за неіснуючі двигуни,
які підмінили сміттям, – поліція

12.10.2018

Метою розпочатого будівництва було розширення зернової
перевальної бази поблизу міста Балта Одеської обл. в повноцінний
елеваторний комплекс з потужністю до 27,5 тис. т одноразового зберігання.
Постачальником обладнання виступив KMZ Industries. Це не перший досвід співпраці
Alebor Group із нашою компанією. Обладнання «Карлівського машинобудівного заводу» не
один рік успішно працює на двох інших елеваторах групи – «Христинівському» та
«Вороновицькому ХПП». Для вирішення поставленої задачі в 2017 році фахівці KMZ
Industries встановили: 3 силоси з конусним дном для оперативного зберігання по 1,5 тис. т
кожен; 3 силоси на плоскій основі по 5 тис. т кожен; шахтну зерносушарку Brice-Baker
продуктивністю 112 т на годину. Друга черга будівництва: необхідність викликана
збільшенням попиту на послуги елеватора. За короткий термін підприємство завоювало
гарну репутацію серед клієнтів не тільки в прилеглих районах, а й у всій Одеській області,
багато хто хоче з ним працювати. Наявних потужностей для задоволення такого попиту
вже не вистачало. Тому керівництво компанії прийняло рішення розширювати елеватор. …
Читати повністю >>>
За матеріалами KMZ Industries

 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА
 БРОНЕТЕХНІКА

Завод Малышева требует скорейшего
обновления
03.10.2018

Обновление
производства
харьковского
танкового
«Завода
им.Малышева» рассматривается в числе первоочередных приоритетов в
отрасли, подчеркивает секретарь СНБО Александр Турчинов.
«Главная задача, вопрос номер один - это техническое переоснащение завода», сказал секретарь Совбеза в ходе посещения ГП «Завод им. Малышева» в среду. «Нам нужны
современные станки, современные технологические линии», - уточнил он, добавив: «Я
думаю, что поэтапно, мы эту задачу точно выполним». Вместе с тем секретарь Совбеза
пообещал «серьезную» загрузку мощностей предприятий отрасли в рамках выполнения
гособоронзаказа на 2019 год, и в первую очередь, харьковских ГП «Завод им. Малышева» и
ХКБМ им. Морозова. В ходе начатого формирования ГОЗ на будущий год будут учтены
планы военного руководства страны «по серьезному укреплению бронетанкового
потенциала наших Вооруженных сил», уточнил он.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
Армия Таиланда приняла на вооружение
"Оплоты"
04.10.2018

Как сообщает портал ukrmilitary.com, 2-я кавалерийская бригада 2-й
пехотной дивизии таиландской армии завершила приёмочные испытания
танков "Оплот".
На видео, опубликованном YouTube-каналом Battlefield Defense, показаны испытания
танков "Оплот-Т" (в Таиланде их называют Oplot-M), проходившие в середине сентября.
Военные провели ходовые и огневые тесты, по итогам которых приняли боевые машины
на вооружение. Танк "Оплот" разработан Харьковским конструкторским бюро
машиностроения и производится с 2009 года. "Оплот" является глубоко
модернизированной версией танка Т-84У "Оплот". Полная масса машины составляет 51 т,
экипаж — 3 человека, орудие — 125 мм гладкоствольная пушка КБА-З с возможностью
пуска управляемых ракет. "Оплот-Т" — модификация танка под требования Таиланда, куда
Украина в рамках контракта поставила 49 этих машин.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
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Поліція підозрює посадовців ДП «Миколаївський бронетанковий
завод» в змові з ТОВ «Укравто Конверсія» для виводу держкоштів в сумі 4,15
млн грн. Про це стало відомо з ухвали Центрального райсуду Миколаєва.
З матеріалів справи відомо, що для виконання замовлення Міністерства оборони
«МБТЗ» в березні 2017 року уклало договір з «Укравто Конверсія» на поставку шести
двигунів за 5,18 млн грн. На початку 2018 року завод сплатив за двигуни 80% авансу – 4,15
млн грн. Решту потрібно було сплатити через п’ять днів з моменту прийняття товару, який
обіцяли поставити через два тижні. Фірма своїх зобов’язань не виконала, але завод не почав
судитися за повернення авансу. На думку слідчих це свідчить про причетність керівництва
заводу до виведення коштів та зриву оборонного замовлення. Слідство також встановило,
що тільки через два місяці після закінчення строку поставки «Укравто Конверсія» нібито
поставила обіцяні двигуни. Але офіційно їх відправили назад фірмі для заміни через нібито
невідповідність вимогам. Ці операції не підтверджені накладними, документами вхідного
контролю «МБТЗ», бухгалтерським обліком. Відомо, коробки передач з комплектуючими
вузлами та блоками виготовлялись в цехах самого заводу. Опитана завідуюча складом
пояснила, що за вказівкою директора ВМТП «МБТЗ» вона на початку червня підготувала 12
ящиків з логотипом «Iveco», в які вантажники завантажили різні металеві предмети по вазі
двигунів і коробок передач до них. Потім ящики були закриті, опломбовані і поміщені в
склад. Надалі ці ящики були продемонстровані представнику ДП «Укроборонпром», як
двигуни за вказаним договором з «Укравто Конверсія». З матеріалів суду не відомо, хто
виявив підміну двигунів. В суді слідчий клопотав накласти арешт на виявлені на складі
«МБТЗ» декілька пустих ящиків, і суд це клопотання задовольнив. Керівником «МБТЗ» в
останні роки був херсонець Микола Кістрін, яки є власником приватної фірми
«Херсонагроснабінвест». До призначення на завод він був радником свого земляка –
гендиректора «Укроборонпром» Романа Романова, якого президент звільнив в лютому
2018 року. Микола Кістрін покинув посаду директора в серпні цього року, напередодні
відкриття кримінальної справи про зниклі двигуни. Офіційно він був звільнений за
затримку зарплат. Нині в.о. керівника заводу є Олександр Кожевніков, який займав посаду
заступника директора з комерційних питань «МБТЗ».
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ. ВІЙСЬКОВА АМУНІЦІЯ

У стрілецькому клубі та активістів –
обшуки
04.10.2018

У четвер, 4 жовтня, проходять одночасні обшуки на п'яти адресах,
пов'язаних зі стрілецькими ініціативами. Про це INSIDER повідомив адвокат
Віталій Коломієць.
Зокрема, силовики навідались до батьків голови Української асоціації власників
зброї Георгія Учайкіна та на адреси стрілецького клубу "Сапсан". "На "Сапсані" одразу
зірвали і поспилювали замки з усього, відкривали сейфи. Якусь зброю наче зібрались
вилучати", - повідомив Коломієць. На своїй сторінці він опублікував ухвалу на обшук у
батьків Георгія Учайкіна. Сам Учайкін станом на 16:00 щойно приземлився в Україні і
сказав, що ситуацію коментуватиме пізніше. В ухвалі, опублікованій Коломійцем, коротко
називаються обставини, які розслідуються Управлінням особливо важливих справ ГСУ ГПУ:
протидія законній господарській діяльності ТОВ "Ібіс", вчинена організованою групою осіб,
яка спричинила тяжкі наслідки; розголошення суддею, прокурором або слідчим даних
досудового розслідування кримінального провадження, які ганьблять працівників ТОВ
"Ібіс", принижують їх честь та гідність; незаконне зберігання автоматичної зброї, набоїв, їх
відстріл та збут на території військового містечка, до чого причетний буцімто Георгій
Учайкін. Коломієць повідомив, що провадження, за яким проходять обшуки, датоване
листопадом 2017 року. "При цьому ні посилання на статті Кримінального кодексу, за якими
проводиться слідство, ні обгрунтування в ухвалі не зазначено", - розповів він. При цьому
станом на 17:13 4 жовтня нікому підозр не оголошено. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами theinsider.ua
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Німеччина розвиватиме органічне
землеробство в Україні

Виробництво сільгосппродукції
в Україні дорожчає
03.10.2018

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в
січні-серпні 2018 року зросли на 14,3% у порівнянні з аналогічним періодом
2017 року, повідомила Державна служба статистики.
При цьому витрати на виробництво продукції рослинного походження за звітний
період виросли на 13,4%, а тваринного - на 17,1%. Згідно з повідомленням, витрати на
матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в
сільськогосподарському виробництві, за січень-серпень поточного року збільшилися у
порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 16,2%. У серпні у порівнянні з
червнем витрати на матеріально-технічні ресурси промислового походження збільшилися
на 1,7%. У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію з тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони
проведення операції Об'єднаних сил.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com
За 2018 год украинский агропромышленный
экспорт достиг $36 млн

03.10.2018

Федеральне міністерство продовольства і сільського господарства
Німеччини (BMEL) має намір реалізувати ряд проектів з Україною з
органічного землеробства. Про це повідомляє портал agrarii-razom.com.ua.
Німецькі експерти вважають, що в Україні практично ідеальні умови для органічного
землеробства. Також в Україна має перспективи виходу з органічною продукцією на
зовнішні ринки. Однак для подальшого розвитку сектора з точки зору ефективних
механізмів контролю і сертифікації, слід розвивати німецько-українські проекти, в рамках
яких передбачена підтримка приватних і державних органічних землеробів. «Ми можемо
домогтися успіху, якщо діяти спільно», — сказав держсекретар BMEL Майкл Штубген.
Спільний українсько-німецький проект «Органічне сільське господарство» існує з 2016 р. і
приділяє особливу увагу консультуванню виробників органіки з питань законодавства, так
як правила по органіці в Україні повинні бути більш сумісні з правовою основою
законодавства ЄС. З цією метою Мінсільгосп Німеччини співпрацює з Мінсільгоспом
України та іншими адміністративними органами. BMEL в даний час фінансує п'ять проектів
у співпраці з Міністерством сільського господарства і продовольства України (MAPE). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com
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С начала текущего года украинские аграрии поставили за рубеж
товаров агропромышленного комплекса на $3,6 млрд. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства аграрной политики.
Только за период с января по август сумма товарооборота выросла на $330 млн, если
сравнивать с показателями прошлого года. В экспорт вошли: зерновые продукты на общую
сумму $1,2 млрд, растительные масла - на 702,5 млн долларов, семена масличных - на 581,4
млн долларов. А также были поставки отходов и остатков от пищевой промышленности на 312,8 млн долларов. Самый большой внешний товарооборот Украины отмечается с
Нидерландами, Польшей, Италией, Испанией и Германией. Отметим, за год инвестиции в
украинский аграрный бизнес выросли почти на половину. Такая тенденция отмечается уже
несколько лет. А через пять лет, уверены эксперты, продукты аграрной промышленности
займут максимальные объёмы поставок за рубеж. СЕО Top Lead Станислав Шум добавил:
«Компании инвестируют в основные средства, покупают трактора, комбайны, сеялки.
Бизнес развивается. И следующий шаг — это переработка, переход от сырьевого рынка к
созданию добавленной стоимости и выхода на зарубежные рынки».
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Агропредприятия Украины
подорожали в 2,2 раза
04.10.2018

Стоимость аграрных предприятий в Украине за последние 4-5 лет
существенно выросла. Если в 2014 году оценка активов составляла $600800 за гектар, то уже в 2017 году - $1300-1400.
Тренд продолжился и в 2018 г. Средняя оценка сделок в аграрном секторе в ведущих
регионах достигает $1500-1800 за га. Как отмечается, оценка сельхозпредприятий в
Украине в 99% случаев осуществляется методом суммирования стоимости отдельных
групп активов предприятия. То есть отдельно оценивается стоимость прав аренды земли (в
зависимости от сроков аренды и качества почвы), стоимость техники и недвижимости по
методу замещения. К этому всему на момент закрытия сделки добавляется чистая
стоимость оборотного капитала (запасы, посевы, задолженность). «При классической же
оценке любых активов приоритетным является так называемый доходный метод,
основанный на анализе будущего денежного потока. Учитывая риски Украины и аппетит к
доходности инвесторов, большинство активов в Украине оцениваются на уровне четырехпяти EBITDA. Грубо говоря, если инвестор купил актив, он рассчитывает на окупаемость в
течение 4-5 лет», - уточняется в материале. Также отмечается, что средняя доходность в
растениеводстве составляет $300-350 за га. Это означает, что средняя окупаемость
инвестиции в агробизнес в 2014–2017 гг. составляла от 2 до 4 лет. В 2018 году за счет роста
стоимости активов окупаемость составляет уже 5 лет. Таким образом, доходность
инвестиций в растениеводство сравнялась с доходностью инвестиций в любой другой
реальный сектор экономики. Подобная ситуация наблюдается и в большинстве смежных с
растениеводством направлений аграрного бизнеса. Другими словами, инвестировать в
аграрный сектор стало настолько же выгодно, как и в другие секторы экономики. Это
значит, что опережающие темпы роста инвестиций в аграрный сектор замедлятся …
Читать полностью >>>

Читайте также: Сколько должны
украинские агрохолдинги >>>

По материалам allretail.ua
Топ-10 продукции АПК, которую Украина
продает миру
09.10.2018

С января по сентябрь т.г. Украина экспортировала товаров пищевой и
аграрной промышленности на $11,4 млрд. Об этом сообщил аналитический
департамент Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB).
Первое место среди групп товаров занимают зерновые культуры - их
экспортировали на $4,8 млрд. Далее идут жиры и масла, готовые пищевые жиры, воски
($3,2 млрд); семена и плоды масличных растений, солома и фураж ($1,4 млрд) мясо и
съедобные субпродукты ($478,9 млн) молоко и молочные продукты, яйца птицы,
натуральный мед ($346,5 млн). Топ-10 ключевых товаров, которые Украина
экспортировала на внешние рынки за первые 9 месяцев 2018 года: подсолнечное масло
($2,9 млрд); кукуруза ($2,3 млрд); пшеница ($2 млрд); рапс ($700 млн); соевые бобы ($600
млн); ячмень ($460 млн); мясо птицы ($380 млн); сахар ($150 млн); шоколад ($119 млн);
соевое масло ($117 млн). "По сравнению с предыдущим годом, больше всего вырос объем
продаж мяса птицы - на 29%, экспорт шоколада увеличился на 21%. Также следует
отметить соевое масло (рост на 18%), семена рапса (на 15%) и пшеницу (на 6%)", сообщают в UFEB. Суммарный объем товара из топ-10 составляет 85% от общей стоимости
экспортируемых товаров пищевой и аграрной промышленности. "Основная экспортная
продукция продолжает быть сырьевой. Причем эта продукция следует мировым
экологическим трендам - растут объемы как производства, так и продажи органической
продукции", - отмечает аналитический отдел Совета по вопросам экспорта продовольствия.
В 2017 году экспорт агропродукции принес Украине почти $18 млрд. Следует отметить, что
можно ожидать увеличения экспорта яблок. Так, в октябре 2018 открыла свой рынок для
украинских яблок Индия, а небольшая компания из украинского города Снятын уже
экспортирует яблоки в Норвегию и Швецию, а в этом году планирует выйти на рынок ОАЭ.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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ЕБРР сменил стратегию деятельности
в агросекторе
04.10.2018

ЕБРР отвечая на растущие вызовы, с которыми сталкивается
агропромышленный комплекс в регионах операций банка, принял новую
стратегию деятельности в этом секторе на 2019–2023 годы.
В новой стратегии деятельности в секторе агробизнеса признается многообразие
экономических укладов стран инвестиций банка и в ответ на изменение операционных
условий выдвигается ответственный, устойчивый, инновационный подход. «ЕБРР готов
подкреплять свой подход финансами, техническим содействием, взаимодействием в
вопросах отраслевой политики. Участие банка в развитии сектора не ограничивается
только первичным сельским хозяйством, а охватывает всю агропромышленную
производственно-сбытовую цепочку», - отмечают в банке. Признается необходимость
обеспечения баланса между удовлетворением спроса на сельскохозяйственную продукцию
и воздействием сельскохозяйственного производства на окружающую среду. В основе
стратегии лежит выверенный подход, позволяющий выстраивать такие системы
отраслевой кооперации, которые обеспечивают эффективный рост товарного
производства и сохранение природных ресурсов наряду со снижением воздействия
агробизнеса на экологическую и социальную сферу. При реализации стратегии в каждой
стране операций будет применяться адаптированный подход, учитывающий ее специфику.
«ЕБРР - крупнейший источник кредитной поддержки агропромышленного сектора в наших
регионах операций. Продовольствие играет важнейшую роль в нашей жизни, а для
построения устойчивого будущего для этого сектора требуются новаторские идеи», отметила руководитель отдела АПК Наталия Жукова.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua


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

Державна продовольчо-зернова корпорація розширює співпрацю
зі своїми китайськими кредиторами
05.10.2018

Керівництво ДПЗКУ планує підписати меморандум про розширення
співпраці з китайською національною корпорацією машинної промисловості
та генеральних підрядів (ССЕС).
Під час зустрічі в.о. голови правління ДПЗКУ Ірини Марченко та Президента ССЕС Ян
Цзін відзначили, що китайська сторона задоволена позитивною динамікою розвитку
співпраці з ДПЗКУ протягом останнього часу та налаштована на подальше взаємовигідне
співробітництво. «В ході перемовин ми обговорили потенціал розвитку торгівельних
відносин між нашими компаніями та домовилися щодо збільшення обсягів поставок та
асортиментних позицій зернових культур та продуктів їх переробки на адресу китайського
партнера», - повідомила Ірина Марченко. Держкорпорація налаштована на збереження
принципів взаємовигідного партнерства між сторонами, а також вбачає перспективу у
розширенні торгівлі та реалізації спільних з ССЕС проектів. За результатами зустрічі
сторони обговорили питання майбутнього робочого візиту керівництва ДПЗКУ до КНР в
листопаді 2018р., в рамках якого планується проведення низки зустрічей з представниками
ССЕС та підписання Меморандуму про розширення співпраці у сфері зернопереробної галузі
та реалізації нових спільних проектів. Наразі ДПЗКУ має боргові зобов’язання перед
компанією ССЕС у більше ніж 1 млрд гривень, який постійно намагається зменшити. Також
20 серпня 2018 Фонд державного майна України (ФДМУ) скасував рішення виставляти про
приватизацію на продаж ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація»
Читати повністю >>>
За матеріалами agrarna-pravda.com
Прокуратура провела обыск на агропредприятиях "Росток-Холдинг"
08.10.2018

Сотрудники Харьковской областной прокуратуры провели обыски в
головном офисе, на трех элеваторах и девяти предприятиях, принадлежащих
ООО "Росток-Холдинг".
Уголовное производство, по данным журналистов, открыто по факту совершения
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – завладение
чужим имуществом в особо крупных размерах мошенническим путем, совершенное
группой лиц. В этом преступлении подозревают совладельцев "Росток-Холдинга" Виктора
Купавцева и Виктора Кияновского, пишет издание. Согласно судебному реестру, на
имущество и корпоративные права всех предприятий, входящих в холдинг, наложен арест.
Инсайдеры портала добавили, что Кияновского, который является депутатом
Черниговского областного совета и главой постоянной комиссии по вопросам
агропромышленного комплекса, экологии, природопользования и земельных отношений,
подозревают также в коррупции. По данным прокуратуры, он не отразил в своей налоговой
декларации, что является конечным бенефициарным собственником ООО "РостокХолдинг", включая кипрскую холдинговую компанию Rostok Agroinvest Limited и
украинские операционные компании, и не внес в декларацию данные о Business Invention
Limited (Британские Виргинские острова), через которую владеет своей долей в "Росток
Холдинге", и в которой является конечным бенефициарным собственником. …
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
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AgroGeneration получила EUR1,8 млн
чистой прибыли



ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ & ГРИБІВ

10.10.2018

Французская группа AgroGeneration с активами в Украине в январеиюне 2018 года получила EUR1,8 млн чистой прибыли по сравнению с
EUR305 тыс. чистого убытка за аналогичный период 2017 года.
Согласно отчету компании, ее выручка увеличилась в 1,5 раза – до EUR 17,4 млн. "Это
увеличение связано с более высокими объемами продаж (95 тыс. тонн в первом полугодии
2018 года против 66 тыс. тонн в первом полугодии 2017 года)", - говорится в отчете.
Валовая прибыль компании сократилась на 35,5% - до EUR 6,7 млн, тогда как операционная
прибыль уменьшилась на 44% - до EUR 1,9 млн. Показатель EBITDA по итогам первого
полугодия составил EUR6,3 млн, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Чистый долг увеличился на 74% - до EUR76,8 млн. В то же время компания отмечает, что
фактически чистый долг соответствует задолженности в предыдущем году, а значительное
увеличение показателя связано с переходом на стандарт финансовой отчетности IFRS 16.
Согласно отчету, AgroGeneration сокращает задолженность перед OSRANE и полностью
погасит долг в марте 2019 года. "AgroGeneration не сможет достичь своих предыдущих
показателей EBITDA в этом году. Низкий урожай ранних культур оказал негативное
влияние на EBITDA на уровне EUR9 млн, что было частично учтено в промежуточном
результате. Группа подтверждает, что она не сможет компенсировать эту потерю в конце
года", - говорится в отчете. Согласно документу, низкий урожай ранних культур связан с
неблагоприятными погодными условиями, а повышение чистой прибыли - с укреплением
гривни к евро. По данным финотчета, компания намерена ограничить капитальные
затраты и мониторить менеджмент и финансирование оборотного капитала после года
инвестиций в модернизацию автопарка. Французская группа AgroGeneration основана в
2007 году. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур. В Украине
обрабатывает около 120 тыс. га. В октябре 2013 года AgroGeneration завершила слияние с
украинской аграрной компанией Harmelia.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Группа компаний "Укрлендфарминг" Бахматюка стала членом
Европейской Бизнес Ассоциации
11.10.2018

ГК "Укрлендфарминг", принадлежащая бизнесмену Олегу Бахматюку,
стала полноправным членом наиболее влиятельного объединения бизнеса
Украины, которое следует европейским ценностям.
"Как лидер индустрии, как компания, которая создает наибольшее количество
рабочих мест в агроотрасли, как один из крупнейших экспортеров продуктов питания, мы
чувствуем огромную ответственность перед украинским и мировым сообществом по
следованию европейским ценностям. - комментирует операционный директор Галина
Ковток, - вступление в Европейскую Бизнес Ассоциацию для нас возможность еще больше
влиять на развитие экономики Украины и на привлечение инвестиций в отрасль, а для
сообщества - перенимать наш успешный опыт работы в агроиндустрии. Мы верим, что
объединение сильных - это возможность роста для всех - бизнеса, общества и развития
экономики в целом". Европейская Бизнес Ассоциация объединяет более девятьсот
компаний и таким образом является одним из самых масштабных сообществ бизнеса,
работающих на украинском рынке. Среди ее членов - компании-лидеры, которые
разделяют лучшие европейские ценности ведения бизнеса.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com


ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ

Завод «КВС-УКРАЇНА» вже прийняв насіння на доробку з більш,
ніж 90% виробничих посівів

В Україні з’явиться асоціація
виробників трюфеля
05.10.2018

Найближчим часом в Україні з’явиться асоціація виробників
трюфеля. Про це в інтерв’ю агропорталу Agronews повідомив український
фермер Олександр Джига.
За його словами, асоціація буде створена у співробітництві з іспанськими
виробниками трюфелів, які на сьогоднішній день займають провідні позиції у світі у цій
галузі. «Головою асоціації, скоріше всього, буду я, а віце-президентом буде людина, яка нам
допомагає, у них зараз в Іспанії завод найбільший по переробці трюфеля. Членами будуть
люди, які займаються продажем трюфеля в Україні і ті люди, які зараз закладають перші
плантації по трюфелю», - повідомив джига. З повним текстом інтерв’ю, в якому Джига
розповів, як в Україні по крихтах відновлються давні традиції вирощування трюфелів, ви
можете ознайомитись за цим посиланням.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua


САДІВНИЦТВО. ЯГІДНИЦТВО & ВИНОГРАДСТВО

Врожай грецького горіха в сезоні
2018/19 зросте на 22%
04.10.2018

Врожай грецького горіха в 2018/19 МР в Україні зросте на 22% і складе
132 тисячі тонн. Про це повідомляє сайт "Ореховод" з посиланням на дані
прогнозу Міністерства сільського господарства США.
Аналітики USDA вважають, що значне збільшення виробництва відбулося за рахунок
кращих погодних умов, ніж у 2017-му, а також розширенням виробничих площ в цьому
році. Також читайте: Горіховий бум: чому українці масово кинулися вирощувати волоські
горіхи. "Промислове виробництво грецького горіха набирає обертів в Україні, цьому сприяє
державна підтримка", - йдеться у звіті. Водночас експорт грецького горіха цього сезону
очікують на рівні понад 90 тисяч тонн. Це на 15% більше, ніж у 2017/18 МР.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-business.com.ua
Окупанти у Криму згноїли три чверті
виноградників
05.10.2018

В анексованому Росією Криму три чверті білого мускату (виноград)
просто згнили і висохли, бо окупанти вчасно не розпочали збирання
врожаю. Про це повідомляє портал nnovosti.info
Зазначається, що у 2018 році ПАТ "Массандра" — головне виноробне підприємство
Криму (раніше належало Україні, після анексії перейшло до Росії), могло б зібрати
рекордний врожай сировини. Працівники виноробного підприємства розповіли: "У нас у
"Гурзуфському" загинуло три чверті мускату білого. Врожайність була божевільна, цукри
прекрасні — від 23 відсотків і вище. Але коли мускат вже треба було збирати, виявилося, що
на заводі немає спирту (для виробництва кріпленого вина). Поки думали, скільки і де
купувати, радилися, виноград спочатку висох — довго не було дощів, потім згнив".
Читати повністю >>>
За матеріалами nnovosti.info

05.10.2018

Комплекс з кондиціювання насіння ТОВ «КВС-УКРАЇНА» прийняв на
доробку насіння з понад 90% посівних площ під виробництвом, зосереджених
в Хмельницькій, Тернопільській та Вінницькій обл.
В цьому сезоні маємо рекордні показники врожайності гібридів кукурудзи селекції
KWS на даних ділянках, чому сприяли, перш за все, якісна робота команди польового
виробництва та погодні умови під час цвітіння і наливу зерна. Тому отримане насіння буде
найвищої якості і відповідатиме всім стандартам KWS. Нагадаємо, що нашою компанією
було розроблено власні стандарти якості насіння, які на порядок вищі за українські,
зокрема: фізична чистота – 99,5%; схожість – 94%; ColdTest – 88%; вологість – 12,5%; маса
тисячі зерен – 220-360 г; генетична чистота: сторонніх – не більше 0,75%; самозапилених –
не більше 2,0%. У лабораторії контролюють усі показники якості насіння, яке доробляють
на заводі. Проби відбирають на кожному технологічному етапі доробки, а під час сушіння –
що півгодини. Наразі насіння, яке вже пройшло перший цикл виробництва (прийом
сировини, відбір зразків на лабораторний аналіз, очищення від листостеблової маси, відбір
нетипових та уражених хворобами качанів, сушка, обмолот з попередньою очисткою),
поміщене в октабіни на тимчасове зберігання на складі сировини, і вже скоро відбуватимуться наступні етапи доробки (калібрування, очищення від битого насіння, протруювання,
пакування і палетизацію) перед тим, як потрапити на склад готової продукції. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами компанії «КВС-УКРАЇНА»




Рекордний урожай яблук знизив
ціни на них
05.10.2018

Цього року в Україні зібрали рекордний урожай яблук, який значно
знизив ціни на них. Про це повідомили аналітики компанії Pro-Consulting,
передає портал Дело.
У минулому році ціна на яблука ву вересні-жовтні становила близько 20 грн за кг.
Цьогоріч ціна коливається в межах від 6 до 16 грн за кг, залежно від сорту фрукта.
Аналітики відзначають, що вже з листопада ціни на яблука почнуть рости в середньому на
1-2 грн щомісяця, так як частина яблук зіпсується, а сорти, які зберігаються краще, фермери
притримають до підняття цін. Очікується, що за підсумками 2018 року приріст обсягу
валового збору яблук в Україні становитиме до 15%. Причина в активному інтересі
фермерів до вирощування яблук за рахунок великих перспектив експорту як самих плодів,
так і продуктів переробки. Нагадаємо, в липні-серпні 2018 року українські садівники
змогли продати на експорт в 3,7 разу більше яблук, ніж у цей самий період рік тому. З
України за кордон протягом останніх двох місяців літа потрапило близько 3,3 тис. т яблука
на суму близько $940 тисяч, в той час як в липні-серпні 2017 року – лише близько 480 т на
суму $139 тис. Про це повідомляють аналітики Української плодоовочевої асоціації (УПОА).
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com

РОСЛИННИЦТВО
ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

Експорт заморожених ягід з України почав сповільнюватися,
але рекорд за сезон буде оновлено
08.10.2018

Урожай-2018: Аграрії зібрали майже
47 млн тонн зерна
11.10.2018

Станом на 11 жовтня українські аграрії намолотили 46,8 млн тонн
зерна з площі 12,0 млн га (81%) при врожайності 39 ц/га. Про це повідомляє
прес-служби Мінагрополітики.
З них зібрано: ранніх зернових та зернобобових – 34,3 млн тонн з площі 9,9 млн га
при врожайності 34,8 ц/га; кукурудзи – 11,9 млн тонн з площі 1,9 млн га (41%) при
врожайності 63,1 ц/га; гречки – 124 тис. тонн з площі 100 тис. га (92%) при врожайності
12,4 ц/га; проса – 74 тис. тонн з площі 48 тис. га (91%) при врожайності 15,5 ц/га. Крім того,
технічних культур намолочено: соняшнику – 11,6 млн тонн з площі 5,2 млн га (87%) при
врожайності 22,1 ц/га; сої – 2,9 млн тонн з площі 1,2 млн. га (68%) при врожайності 25,2
ц/га; ріпаку – 2,7 млн тонн з площі 1,0 млн га при врожайності 26,1 ц/га. цукрових буряків
накопано 5,6 млн тонн з площі 116 тис. га (41%) при врожайності 482 ц/га. Поряд зі
збиранням урожаю проходить осіння посівна кампанія. Так, аграрії посіяли 6,0 млн га
озимих зернових культур (84%), при прогнозованій площі 7,2 млн га. Крім того, озимого
ріпаку при прогнозованій площі 888 тис. га посіяно на 997 тис. га (112%).
Читати повністю >>>
За матеріалами minagro.gov.ua
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За інформацією аналітиків EastFruit, експорт заморожених ягід з
України у вересні 2018 року знизився на 20% по відношенню до серпня, і був
на 16% нижче, ніж у вересні 2017 року.
Проте, в цілому за чотири місяці поточного сезону (червень – вересень 2018 роки)
експорт цієї продукції уже досяг 26 тис.тонн, перевищивши показник за аналогічний період
минулого сезону на 28%. «За перші чотири місяці сезону Україна вже експортувала три
четвертих всього обсягу заморожених ягід минулого сезону, що свідчить про перспективи
встановлення нового рекорду з експорту цієї продукції в сезоні-2018/19, – вважає Андрій
Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської
організації ООН (ФАО).- Основу експорту заморожених ягід з України, як і раніше,
становлять дві позиції: дикорастущая чорниця і культурна малина. З огляду на низькі
закупівельні ціни в цьому році, ризик того, що продукція не буде експортована, порівняно
невисокий. Тому ми очікуємо, що Україна зможе відвантажувати не менше 3-5 тис.тонн
заморожених ягід на експорт щомісяця протягом сезону. Таким чином, загальний обсяг
експорту може досягти 45-55 тис.тонн, що на 40% більше, ніж в минулому сезоні». Слід
зазначити, що учасники ринку також очікують збільшення експорту замороженої
культурної лохини, враховуючи збільшення її виробництва в 2018 році і зниження цін на
ранні сорти лохини в першій половині сезону.
Читати повністю >>>
За матеріалами fruit-ukraine.org

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ПТАХІВНИЦТВО
КУРИ. ГУСИ. КАЧКИ. ІНДИКИ. ПЕРЕПЕЛИ. ФАЗАНИ. СТРАУСИ & ЯЙЦЯ

Акционеры «Авангарда» утвердили финрезультаты-2017
и переназначили аудитора

Поголів’я великої рогатої худоби в Україні
продовжує скорочуватися
12.10.2018

Якщо в українському тваринництві України не відбудеться змін, то
вже в 2030 році корів можна буде вносити до Червоної книги. Про це
повідомляє портал ua-ekonomist.com
«У 1980 році в Україні було 27 млн голів великої рогатої худоби, сьогодні, менш ніж
через 40 років, ми можемо говорити про 3 млн голів. Якщо так піде і далі, то у 2030 році
корову можна буде заносити до Червоної книги», - йдеться в аналітичній публікації
«Деловая столица». Причина полягає в тому, що у виробництві яловичини найдовший
термін окупності і це самий неприбутковий напрям в порівнянні з виробництвом свинини і
курятини. Курка живе 35-40 днів, виробник отримує гроші за неї практично відразу.
Вагітність свині триває три місяці, три тижні і три дні, народжує по 10 поросят і через 5-6
місяців з кожного поросяти у вас є 100 кг свинини, яку можна продати - теж швидка
окупність. Ну а вагітність корови 9 місяців, народжує одне теля, а до часу забою пройде ще
18 місяців. Це дуже довгий термін окупності. Отримувати 10% рентабельності в м'ясному
тваринництві - це фантастика, це вищий пілотаж. При цьому варто відзначити, що раніше
тваринництво активно підтримувався державою: були дотації на кожну голову ВРХ,
повернення ПДВ і т. д. Однак сьогодні тваринництво вже знаходиться практично в рівних
умовах з іншими підприємствами і не має дотацій. Довідка. За даними Держстату поголів'я
корів в Україні на 1 вересня 2018 року склало 2 млн голів, що на 3,4% менше, ніж за станом
на 1 вересня 2017 року. Як відомо, в даний час дотація за утримання виявляється двічі на
рік на безповоротній основі суб'єктам господарювання (юридичним особам) за кожну
наявну на 1 січня і 1 липня 2018 р корову в розмірі 1,5 тис грн на одну голову, двома
рівними частинами по 750 грн за півріччя.
Читати повністю >>>
За матеріалами ua-ekonomist.com


СВИНАРСТВО

Україна суттєво скоротила обсяги
виробництва свинини
04.10.2018

У серпні поточного року в Україні було вироблено 17 тис. тонн
свинини (свіжої чи охолодженої), що на 13,1% менше, ніж у серпні 2017
року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Також, Україна скоротила виробництво свинини замороженої. У серпні було
вироблено 300 тонн відповідного продукту, що на 7,6% менше, ніж у серпні 2017 року. При
цьому, Україна наростила виробництво яловичини і телятини (свіжої чи охолодженої) - на
2,5% за рік. Виробництво яловичини і телятини (замороженої) зросло за рік на 29,2%.
Зауважимо, що скорочення обсягів виробництва свинини пов’язане, зокрема, із
неконтрольованим поширенням вірусу АЧС. Спалахи хвороби з початку року вже було
зафіксовано щонайменше 123 рази. Фермери заявляють про бездіяльність влади у
питаннях протистояння поширенню хвороби.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Украина имеет все возможности, чтобы стать мировым
лидером по производству свинины
08.10.2018

Украина имеет все возможности, чтобы стать мировым лидером по
производству свинины. Об этом заявил эксперт из Канады Саймон Грей,
передает УНН со ссылкой на ассоциацию "Свинари Украины".
Среди предпосылок для развития украинского свиноводства эксперт назвал
дешевое кормовое сырье, население, готовое работать в отрасли, а также достаточное
количество территорий для строительства новых свинокомплексов. “Перед современным
свиноводством стоит задача накормить население планеты, которое растет, а также
заполнить „пробелы“ в производстве, вызванные требованиями к благосостоянию
животных и жесткими экологическими нормами (ЕС). Поэтому, свинину надо где-то
производить. В Украине, как государства, которая находится в "зерновом поясе" Европы
есть для этого все возможности. Как быстро это произойдет — зависит от политической и
экономической стабильности в стране ”, - сказал Грей. Впрочем, сегодня свиноводство
Украины и мира имеет 5 ключевых вызовов, с которыми должно бороться. Первым среди
них эксперт назвал африканскую чуму свиней. “Активное распространение болезни вносит
смятение и неуверенность в работу операторов свиноводческой отрасли. Ко всему, пока не
существует действенной вакцины против АЧС”, - пояснил Грей. Вторым вызовом является
нехватка квалифицированных кадров, отметил эксперт. “Часто, разница между средним и
лучшим хозяйством — значительная, в том числе и из-за работников. Следовательно, есть
необходимость улучшать квалификацию персонала, ведь от этого зависит успех
производства”, - считает Грей. Третий вызов — отсутствие высококлассной генетики.
“Многие фермы пытаются решать генетические вопросы своими силами — запускают
внутренние программы и тому подобное. И все они значительно менее эффективны чем
закупка высококачественной генетики”, - сказал Грей. Четвертым и пятым вызовом
является лоббирование благосостояния поголовья и так называемые мясные качества
свинины, отметил эксперт….
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

02.10.2018

Годовое собрание акционеров агрохолдинга "Авангард" 25
сентября утвердило отчеты директоров и аудиторов KPMG Limited
(Кипр), а также аудированную финансовую отчетность и годовой отчет
компании за 2017 год.
Как говорится в сообщении "Авангарда" на Лондонской фондовой бирже, был
одобрен и последний третий пункт повестки дня о повторном назначении и
вознаграждении аудиторов. "Авангард" - вертикально интегрированный холдинг,
специализирующийся на производстве яиц и яичных продуктов, является крупнейшим
игроком на украинском рынке. По состоянию на конец 2017 года доля компании на рынке
промышленно произведенных яиц составляла 29%, а на рынке сухих яичных продуктов 63%. Агрохолдингу принадлежит 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек,
3 инкубатора, шесть комбикормовых заводов, три элеватора, завод по производству
яичных продуктов "Имперово Фудз". Компания экспортирует свою продукцию на рынки
Ближнего Востока, Африки, Азии, СНГ и ЕС. Акции "Авангарда" в форме глобальных
депозитарных расписок торгуются на Лондонской фондовой бирже с мая 2010 года.
"Авангард" по итогам 2017 года сократил чистый убыток в 7,5 раза - до $7,5 млн.
Консолидированная выручка за год уменьшилась на 33% - до $127,9 млн.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
Компанія «АВІС-Україна» планує збільшити
поголів’я курей до 720 тис.
05.10.2018

ТОВ «АВІС-Україна», найбільший у Сумській області виробник
курячого яйця, проводить реконструкцію двох пташників по 90 тис. голів
птиці кожен. Компанія планує збільшити поголів’я до 720 тис. голів.
«Уже найближчим часом плануємо посадити туди курчат, щоб взимку отримати від
них перше яйце», – розповів заступник директора «АВІС-Україна» Валерій Макаренко.
Збільшення поголів’я курей-несучок передбачає і збільшення обсягів реалізації харчового
яйця як для внутрішнього, так і для зовнішнього ринків. До 10% своєї продукції «АВІСУкраїна» експортує, майже 90% реалізує на внутрішньому ринку. В експортних поставках
найбільший попит має яйце категорії С1 (55-65 г). Крім пташників, компанія також
реконструює дезінфекційний блок і санітарний пропускник. Як повідомляє сайт компанії,
на сьогодні у розпорядженні АВІС - УКРАЇНА: птахофабрика з виробничою потужністю
утримання 750 000 голів курки-несучки. Протягом 3 років планується збільшити поголів'я
до 1700 000 одиниць. Пташники оснащені сучасним автоматизованим обладнанням кращих
світових виробників таких, як SALMET, Big Dutchman. Птахофабрика виробляє до 200 млн
курячих яєць на рік; 18 000 га сільгоспугідь, на яких вирощується кукурудза і соя - сировина
для виробництва власного комбікорму; Комбікормовий завод продуктивністю 29 200 тон
на рік з власною ліцензованою лабораторією. На підприємстві впроваджена система
управління безпекою харчових продуктів НАССР. Продукція компанії реалізується на
українському ринку під 6 -тьма торговими марками. З кожним роком компанія збільшує
число своїх споживачів і торгових партнерів: від невеликих приватних торгiвельних точок
до національних та міжнародних мереж, таких як: Сільпо, АТБ, ЭКОмаркет, Варус, Караван,
Мегамаркет, Бруснічка, Новус, Ашан и Білла. На сьогоднішній день ТОВ АВІС - УКРАЇНА
експортує куряче яйце в наступні країни свiту: Азербайджан, ОАЕ, Катар, Гонконг, Сирія та
Ірак. Крім того, компанія має всі необхідні дозволи на експорт курячого яйця в більш ніж 20
країн Африки, Азії, Близького Сходу та країн СНД.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net



ЗВІРОВІ ГОСПОДАРСТВА
КРОЛИКИ

Продажа племенного хозяйства «Кроликофф»
с замкнутым циклом производства
09.10.2018

Компания «Кроликофф» – это крупнейшее племенное хозяйство с
замкнутым и безотходным циклом производства мясных пород кроликов в
СНГ, сообщает commercialproperty.ua
Действующий бизнес находится в экологически чистом регионе – в Черкасской
области, Маньковский район, с. Иваньки и с. Дзензелевка. Территория хозяйства – 11,4
гектара (земля в аренде до 2063 года). В состав хозяйства входят: фермы по выращиванию
кроликов, селекционно-племенное хозяйство (построены на основе французских
технологий выращивания с применением европейского оборудования, не имеющего
аналогов в Украине); комбикормовый завод на территории фермы (современное польское
оборудование – Mechanika Nawrocki, мощности не используются в полной мере);
современный убойно-перерабатывающий пункт с холодильным оборудованием различной
мощности (территория пункта – 2,9 гектара, земля в собственности); собственная
логистика и сбыт (реализация продукции в таких известных сетях, как «Ашан», «Сільпо»,
FOZZY, «Караван», «ЭКО маркет», МЕТРО и др.). Производство имеет 8 ферм: 4 –
реконструкция 2007 года и 4 – реконструкция 2013 года….
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua

Компанія «Ґудвеллі Україна» нарощує поголів’я
всупереч африканській чумі свиней
10.10.2018

Попри складну епізоотичну ситуацію в регіоні та країні,
агрокомпанія «Ґудвеллі Україна» не тільки здатна утримувати позиції, але і
планує збільшення поголів’я, інформує прес-служба підприємства.
Керівник відділу продажу компанії Сергій Генсецький зазначає: "Наше поголів’я
повністю чисте від будь-яких стратегічних захворювань, не маємо жодних проблем. Для
цього ми не застосовували жодних додаткових заходів – тільки чітке дотримання правил
біобезпеки. Цю систему ми постійно вдосконалюємо й інвестуємо в те, щоб унеможливити
потрапляння збудників хворіб на нашу територію". Племінне поголів’я ТзОВ «Ґудвеллі
Україна» залишається незмінним – 14 000 свиноматок. А от відгодівельне поголів’я тут
плануують збільшити, зауважує Сергій Генсецький: "Ми уже почали наповнювати стайні,
які проходили реставрацію відповідно до вимог сертифікату Global G.A.P. Цього літа усі наші
стайні успішно пройшли цю сертифікацію. Крім того, заплановане збільшення потужності
становить додатково 7000 голів, а це дозволить нам вирощувати в рік на 30 000 голів
більше". Наразі середній приріст ваги на відгодівлі становить близько 1 кілограма на добу,
йдеться в повідомленні прес-служби агрокомпанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами vikna.if.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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ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
БОРОШНОМЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В 2018 году производство гречневой крупы
в Украине выросло на 21%

У Жмеринці на підприємстві вирощують
королівські креветки
28.09.2018

У Жмеринці розпочало роботу підприємство з вирощення креветок.
Розташувалося воно у приміщенні колишньої хутряної фабрики, яке відремонтували,
встановили обладнання і запустили першу партію малька.
«Фабрика понад десять років пустувала, все було зруйновано та демонтовано.
Залишилися тільки стіни. Вінницьке підприємство вирішило запустити там потужності з
вирощення креветок. Близько двох років «реанімували» саме приміщення. Бізнес-ідею
втілити в життя після того, як побачили подібне за кордоном», - розповів журналісту
Вінниця.info заступник директора Володимир Деркач. Будівля має три поверхи. Сьогодні на
них встановлюють обладнання. Це великі резервуари, які заповнять водою. На першому
ярусі вже запустили партію королівських креветок. Мальок зовсім крихітний, прозорий,
тому побачити його нелегко. Годують креветок спеціальним кормом. За п'ять місяців
ракоподібні виростуть до 12 сантиметрів. «У так званих акваріумах сьогодні 180 тисяч штук
малька. Вони потребують догляду і дотримання всіх умов. …
Читати повністю >>>
За матеріалами vinnitsa.info

04.10.2018

После некоторого восстановления в 2016 году, в последние 2 года в
Украине продолжается тенденция сокращения производства круп, отмечают
аналитики УкрАгроКонсалт.
Так, в январе-августе т.г. отмечается снижение темпов производства большинства
видов круп по сравнению с январем-августом 2017 года. Наибольшее снижение за восемь
месяцев текущего года наблюдается в производстве пшенной крупы – на 48% (до 6,5 тыс.
тонн). Также за отчетный период производство ячменной крупы снизилось на 19% (до 8,6
тыс. тонн), а кукурузной – на 18% (до 5,7 тыс. тонн). Кроме того, производство риса
полуобрушенного, обрушенного или дробленого уменьшилось на 10% (до 11,9 тыс. тонн). В
тоже время, за восемь месяцев текущего года производство овсяной крупы выросло до 9,3
тыс. тонн, что на 186% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В структуре
производства круп в Украине на долю гречневой крупы приходится наибольший объем. За
отчетный период выпуск гречневой крупы вырос на 21% – до 38 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua


Український виробник маркував данську червону ікру
як “Камчатка” та “Сахалин”

РИНОК МАКАРОНІВ

08.10.2018

Київське територіальне відділення Антимонопольного комітету
вказало ПП «СВ-Імпекс Ко» на необхідність припинити порушення у вигляді
поширення неправдивої інформації на етикетках продукції.
Виробник маркував закуплену в Данії та США червону ікру позначками, що
створювали враження про російське походження продукту. "Київське тервідділення АМКУ
надало обов’язкові для розгляду рекомендації виробнику продукції «Ікра червона лососева
зерниста». Так, як з’ясували у відомстві, ПП «СВ-ІМПЕКС КО», яке і здійснює виробництво
продукції «Ікра червона лососева зерниста», на упаковках товару розміщує написи та
малюнки, які вказують на місце походження продукту та можуть ввести в оману
споживачів, зокрема, зображено: півострів Камчатка, острів Сахалін, затока Аніва та
розміщено написи «Камчатка», «Сахалин», «Анива», «Курильская гряда», «Парамушир»
тощо, що знаходяться на території Російської Федерації", - повідомили в юридичній
компанії ADS Legal Group. Однак, як встановило тервідділення АМКУ, починаючи з вересня
2016 року до сьогодні підприємство виготовляє та реалізує «Ікру червону лососеву
зернисту» в асортименті із сировини, яка не має стосунку до географічних місць,
зазначених на етикетках. Натомість суб’єкт господарювання має укладені договори на
імпорт сировини (ястика форелі та горбуші), з якої вироблялась та виробляється вказана
продукція, з такими країнами, як Данія та США. Зазначається, що ПП «СВ-ІМПЕКС КО» не
надано відомству належних доказів щодо правомірності розміщення на етикетках упаковок
продукції зображень: півострова Камчатка, острова Сахалін, затоки Аніва, а також
позначень (написів): «Дары камчатки», «Сахалинка», «Камчатка», «Анива», «Камчатская»,
«Огни Камчатки», «Курильская гряда», «Парамушир» тощо, тобто, які мають вказівку на
певні географічні об'єкти та свідчать про походження сировини, з якої виготовляється
продукція. А оскільки, вказує орган Комітету, споживачам властиво робити вибір саме на
користь тих товарів, які мають відношення до місць географічного походження
відповідного товару (наприклад, шотландський віскі, французьке шампанське, сири,
італійські спагеті тощо), то такі дії можуть призвести до того, що підприємство отримає
неправомірні переваги на відповідному ринку. …
Читати повністю >>>

Читайте також: Бізнесмен розповів про шлях
української ікри на європейський стіл >>>

За матеріалами ukrinform.ua


БДЖІЛЬНИЦТВО

В 2018 году экспорт меда из Украины
упадет на 40% — прогноз
01.10.2018

В 2018 году экспорт меда из Украины в натуральном выражении
существенно сократится. Об этом рассказал директор компании "АсканияПак" Владимир Рубан.
"По моему прогнозу, в этом году мы продадим порядка 50 тыс. тонн. То есть падение
в лучшем случае составит минимум 40%. В отношении географической структуры экспорта
- до конца текущего года особых изменений не произойдет. Возможно, немного изменится
соотношение экспорта в страны ЕС и США", - рассказал Владимир Рубан. В компании
сообщили, что за 8 месяцев 2018 года из Украины было экспортировано 22 тыс. тонн меда,
что на 40,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении
объем экспорта за 8 мес. 2018 г. сократился на 31%, с USD 66,6 млн до USD 46 млн. "Средняя
цена реализации за 8 месяцев 2017 г. - USD 1,8 за 1 кг, а средняя цена реализации в 2018 г. USD 2,11 за 1 кг. То есть мы подняли цену на 17%, после чего начали терять в объеме", пояснил Рубан. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(FAO) в 2017 году Украина экспортировала практически 68 тыс. тонн на USD 134 млн. Это
позволило нашей стране стать крупнейшим экспортером меда в Европе и попасть в топ-3
мировых экспортеров меда после Китая и Аргентины. Компания "Аскания-Пак" — один из
крупнейших экспортеров меда из Украины. Входит в состав группы компаний "Аскания".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Пасічники звинувачують Мінагрополітики
у бездіяльності та ігноруванні
05.10.2018

Пасічники масово підтримують акцію протесту «Захистимо Україну
та наших бджіл від отруєння», яку проводить громадська організація
«Асоціація бджолярів України» під стінами Кабміну.
Основною метою заходу є внесення змін до Кримінального кодексу України про
кримінальну
відповідальність
за
порушення
законодавства
при
обробітку
сільськогосподарських культур в результаті якого гинуть бджоли та забруднюється
сільськогосподарська продукція. Так, на знак протесту бджолярі поховали жертв аграрних
«хімічних атак» – бджіл, яких отруїли небезпечними пестицидами під час обробки полів. Бо
цьогоріч втрати оцінюють у рекордні 45 тисяч бджолосімей. Пасічники скаржаться, що
аграрії без попередження обробляють поля, внаслідок чого комахи потрапляють під дію
шкідливих препаратів і масово гинуть. Допоки в ЄС забороняють пестициди, які вбивають
бджіл, в Україні їх ввезення та використання фактично ніхто не контролює. А
Мінагрополітики та уряд продовжує ігнорувати проблему.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
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Макаронные изделия Украины:
прогноз развития рынка
26.09.2018

Макароны один из самых популярных продуктов в Украине. Они,
наряду с крупами, являются первыми, чем запасаются люди во время
кризисов, а Украина совсем недавно пережила именно такое время.
Причем, в период падения покупательной способности население отдает предпочтение дешевым макаронам, изготовленным из муки мягких сортов пшеницы. Сейчас происходит восстановление экономики и повышение доходов украинцев, общий объем рынка
макаронной продукции уменьшается, а покупатели обращают больше внимания на более
высокую ценовую категорию. Эти макароны относятся к высшему сорту и изготавливаются
из муки твердой пшеницы. Для любящих разнообразие в питании, продаются нетрадиционные виды макарон, изготовленные из рисовой либо гречневой муки, с добавлением
яиц, крахмала, других ингредиентов, подкрашенные в различные цвета с помощью
натуральных красителей. Данные макароны как правило импортируются, хотя некоторые
украинские производители, такие как Чумак, также выпускают подобную продукцию. В
2017 г. была снижена импортная пошлина на макароны из Евросоюза, что способствовало
наращиванию их поставок в Украину и увеличению уровня конкуренции даже в
традиционной нише отечественных производителей – среднем и низком ценовых
сегментах. Правда, это не мешает выходу на рынок новых крупных участников, таких как
ООО «Стас И К», но заставляет потесниться некоторых старожилов. Одним из ключевых
факторов, влияющих на макаронный рынок, стал рост цен на основную их составляющую –
пшеничную муку. С 2016 г. по второй квартал 2018-го этот рост составил 24,3%. Более
динамично цены на муку повышаются как правило весной, в период ее наибольшего
потребления, когда снижаются запасы круп и картофеля, и народ больше покупает хлеба,
макарон и других мучных изделий. Кроме муки, в Украине дорожают и другие
необходимые для выпуска макарон ресурсы, такие как энергоносители и персонал.
Поэтому производители также вынуждены поднимать цены, несмотря на сокращающийся
рынок и конкуренцию импортеров. В 2017 году макароны подорожали на 5%, а в первом
полугодии 2018-го – на 8% по сравнению с аналогичными периодами прошлых годов. По
результатам проведенного исследования рынка макаронной продукции в Украине,
прогнозируется замедление темпов его снижения до 5% в текущем году и переход к
небольшому 2-процентному росту в 2020-м. Увеличение доходов населения в результате
запланированного экономического роста будет способствовать тому, что фактор низкой
цены перестанет быть главным критерием выбора макаронных изделий. Будет
повышаться спрос на качественные и дорогие макароны, такие как итальянская паста. Если
отечественные производители смогут наладить выпуск подобной продукции, то получат
дополнительных доход и будут конкурировать с импортом за счет более низкой
себестоимости. Судя по текущим тенденциям, макароны постепенно перестанут
ассоциироваться в Украине с дешевой пищей быстрого приготовления, а в большей мере
перейдут в разряд более изысканных блюд, не чуждых даже людям, исповедующим идеи
здорового питания.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам marketing.rbc.ua


ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Украине уже призвели 420
тысяч тонн сахара
10.10.2018

В Украине по состоянию на 9 октября 2018 г. переработкой сахарной
свеклы нового урожая занимаются 37 сахарных заводов. Как отмечается,
предприятия уже переработали почти 3,4 млн т сахарной свеклы.
Изготовлено 420 тыс. т сахара. По данным «Укрцукор», в 2017/2018 МГ
отечественные сахаровары произвели 2,14 млн т сахара. В сезоне работало 46 сахарных
заводов. Отметим, рекордный урожай сахарной свеклы созревает на полях Украины,
несмотря на неблагоприятную весну и достаточно поздний посев. Об этом говорится в
сообщении «Гнидавского сахарного завода». «Средний вес корня на сегодня составляет 510
г против 433 г в прошлом году. Наибольший вес сладких корней зафиксирован в
Винницкой области — 607 г (512 г в 2017 г.), в Киевской области — 520 г (410 г),
Харьковской — 490г (377 г), Волыни — 498 г (430г)», — сообщил производитель. По
данным ассоциации «Укрцукор», наиболее быстро растет в это время свекла на
Житомирщине, где прирост за декаду составил 98 г, в Киевской — 59 г, Хмельницкой — 54
г. Вполне вероятно, что средняя урожайность составит 500 ц/га. Однако сахаристость
корней отстает от прошлогоднего уровня, на сегодня она составляет 15,4% против 16,3%.
Самые высокие показатели в Полтавской — 17%, Сумской — 16%, Винницкой — 16,2%.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

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

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



ОЛІЙНО-ЖИРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ



МОЛОКОПЕРЕРОБНА (МОЛОЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

Райфайзен банк спробує відсудити у Мілкіленда
майно 5 українських «дочок»

ГК «Агролига» открыла мощный маслоэкстракционный завод
08.10.2018

Группа компаний «Агролига» открыла маслоэкстракционный завод в
пгт Новая Водолага Харьковской области. Об этом сообщает служба новостей
портала allretail.ua
Начальная мощность переработан завода составляет 110 тыс. тонн подсолнечника в
год, сообщилии в компании. В будущем мощности завода планують увеличить до 170 тыс.
тонн/год. Работа завода включает в себя полный цикл переработан масличных культур: от
приема, хранения, предварительной подготовки семян до полного очищения и дальнейшей
фасовки готовой продукции. На заводе установлено современное линию экстракции, что
позволить увеличить выход масла на 10% по сравнению с прессовой технологии.
Предприятие построено с перспективой на перенастройку оборудования под переработку
соевого и рапсового масла без дополнительный инвестиций в оборудование.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Allseeds намерена инвестировать $15 млн и создать
масляный хаб в порту "Южном"
10.10.2018

Группа компаний "Allseeds", крупный украинский производитель
и экспортер растительных масел, намерена инвестировать $15 млн для
создания в морском порту "Южном" хаба по перевалке масла.
Так, инвестор планирует соорудить торгово-грузовую площадку для трейдеров и
перерабатывающих компаний. В октябре с.г. "Allseeds" планирует нарастить мощности
перевалки - и до конца года выйти на уровень 100 тыс. тонн ежемесячной перевалки с
перспективой увеличить годовые показатели до 1,5 млн тонн в 2019 г. Пресс-служба также
отметила, что на текущей неделе Нидерландский банк развития "FMO" и украинская
компания "Diligent Capital Partners" стали партнерами "Allseeds", приобретя доли по 16%
акций. Кроме того, подчеркивается, что "Allseeds" ранее инвестировала в инфраструктуру
морского порта "Южного" 30 млн долларов. Напомним, в июле 2017 г. сообщалось, что
компания "Олсидз Блэк Си" ("Allseeds Black Sea") начала строительство двух новых
масличных терминалов в Одесском регионе.
Читать полностью >>>
По материалам trassae95.com



М’ЯСОПЕРЕРОБНА (М'ЯСНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

Pro-Consulting: мясо в Украине
подорожало на четверть
11.10.2018

Завод ГрадОлия намерен в новом сезоне удвоить
производство рапсового масла
12.10.2018

В завершившемся масличном сезоне-2017/18 на заводе
«ГрадОлия» произвели 5,3 тыс. т сырого рапсового масла. Об этом
рассказала исполнительный директор «ГрадОлии» Ольга Погорелова.
«В планах компании по итогам 2018/19 МГ выйти на объем производства на уровне
11,4 тыс. т, тем самым в 2 раза превысив объем производства предыдущего
маркетингового года», — поделилась руководитель планами на новый сезон. Ольга
Погорелова также рассказала, что в 2017/18 МГ на заводе состоялся запуск цеха по
рафинации другого вида масла — подсолнечного. На предприятии готовятся расширить
номенклатурный ряд типоразмеров бутылки для фасовки этой продукции. «Мы уже фасуем
подсолнечное масло в бутылку объемом 1 л и, начиная с ноября текущего года, будем
предлагать нашим покупателям также бутылку объемом 5 л. В ближайшем будущем мы
планируем расширение номенклатурного ряда типоразмеров бутылки с учетом пожеланий
наших покупателей», — говорит Ольга Погорелова. Она отметила, что работа на рынке B2С
обязывает производителя иметь собственную торговую марку и инвестировать в ее
развитие. «У нас уже зарегистрирована собственная ТМ, под которой мы продаем нашу
готовую продукцию покупателям из Китая и Африки», — сообщила Ольга Погорелова.
Читать полностью >>>
По материалам elevatorist.com
Производство подсолнечного масла
в Украине упало на 14%
12.10.2018

Украинские предприятия в 2017-2018 маркетинговом году (МГ,
сентябрь 2017-август 2018) сократили производство подсолнечного масла
на 13,6% в сравнении с предыдущим маркетинговым годом.
"2017-2018 маркетинговый год характеризуется сокращением производства масла
подсолнечного нерафинированного на 13,6% из-за уменьшения валового сбора семян
подсолнечника и, соответственно, его переработки", - сообщила пресс-служба объединения
предприятий по производству и переработке растительных масел и жиров "Укролияпром".
В пресс-службе добавили, что производство маргариновой продукции увеличилось на 5,3%
по сравнению с прошлым маркетинговым годом. Объемы производства соевого масла
увеличились на 22,7%, рапсового масла - на 22% по сравнению с прошлым маркетинговым
годом. Основных видов масложировой продукции в 2017-2018 маркетинговом году из
Украины было экспортировано на $5,2 млрд. Украинские предприятия в 2016-2017 МГ
произвели рекордные 6,27 млн тонн подсолнечного масла благодаря максимальному
урожаю подсолнечника за все годы независимости на уровне 13,6 млн тонн. Отметим,
ситуация на рынке переработки масличных культур в Украине может потребовать начала
импорта сырья. Об этом сообщила эксперт масличного рынка "УкрАгроКонсалт" Юлия
Гаркавенко. По словам эксперта, подсолнечник, как и прежде, будет лидировать по
посевным площадям в сезоне 2018/2019, обогнав пшеницу. Также ожидается увеличение
площадей под рапсом.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 тонн", – объяснила Гаркавенко. Эксперт добавила, что 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. Оценивая будущий сезон 2018/2019, Гаркавенко
отметила, что будет возрастать спрос на переработку сои и рапса. Из 4,3 млн тонн
прогнозируемого урожая сои на переработку может уйти 2 млн тонн, а на экспорт – 1,8 млн
тонн. Рапсом переработчики пока интересуются меньше: из 2,8 млн т прогнозируемого
урожая, 2,3 млн т уйдет на экспорт, и только 0,35 млн тонн – добавила эксперт.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Господарський суд Києва 5 жовтня відкрив справу проти ПП «Рось»,
яка є дочірньою компанією молочної групи «Мілкіленд». Про це повідомляє
служба новин порталу agroday.com.ua
Позов проти виробника ініціював «Райффайзен Банк Інтернешнл», який є агентом
щодо забезпечення в рамках кредитного договору з синдикатом міжнародних банків,
повідомляють у групі. В останній крім «Райфайзена» входить також австрійський
«Юнікредит Банк» і ЗАТ «Райффайзен Банк». Кредитний договір був підписаний у вересні
2012 року. Про те, що група не справляється з виплатою позики, стало відомо ще в 2016
році. Вже тоді «Мілкіленд» вів переговори з кредиторами щодо реструктуризації.
Заборгованість за кредитною угодою становила $68,42 млн і €0,19 млн. Діяльність
«Мілкіленда» в 2014 р. підірвало російське ембарго на імпорт молочних продуктів з
України, а також девальвація. Вже в першому кварталі група відзвітувала про збитки в €27
млн, тоді як за аналогічний період попереднього року отримала €5,5 млн чистого прибутку.
За перше півріччя 2018 р. збиток склав €2,5 млн. А борги за позиками залишаються
невиплаченими. Зараз «Райфайзен» домагається стягнення заставного рухомого і
нерухомого майна ПП «Рось», переданого в іпотеку кредиторам в забезпечення зобов’язань
холдингової компанії Milkiland N.V. «Мілкіленд» також отримав від банку ще 12 аналогічних
судових позовів проти п’яти інших своїх «дочок» в Україні. Сергій Трифонов, керівник
служби зі зв’язків з інвесторами групи, коментує, що слухання справ щодо стягнення майна
в недалекому майбутньому можуть торкнутися 5 з 9 дочірніх компаній в Україні. Все ж
“Мілкіленд” продовжує вести переговори з кредиторами, сподіваючись врегулювати
боргове питання. «У випадку складнощів, у групи є можливість маневру виробничими
потужностями в українському сегменті за рахунок збільшення завантаження заводів, чиє
майно не закладено синдикату», — додав Трифонов.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroday.com.ua

Стоимость мяса в Украине с начала текущего года выросла почти на
четверть, в частности, говядина подорожала на 30%, а свинина - на 15%,
сообщила пресс-служба консалтингового агентства Pro Consulting.
"С начала года стоимость мяса в Украине выросла почти на четверть. В зависимости
от региона Украины, в рознице цена на говядину сегодня составляет от 150 до 200 грн за кг
(на 30% больше, чем в начале года), а на свинину - 120-160 грн/кг (на 15% выше, чем в
январе)", - говорится в сообщении. Согласно данным экспертов, цена говядины растет из-за
сокращения поголовья рогатого скота вследствие низкой рентабельности животноводства.
Кроме того, срок окупаемости инвестиций в этой сфере может достигать десяти лет, что
обуславливает риски для бизнеса. Эксперты также отмечают снижение производства
свинины, которой за семь месяцев текущего года было произведено 120 тыс. тонн, что на
9,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем, эксперты отметили,
что перспективным направлением для мясного бизнеса является развитие экспорта. "На
внешнем рынке, в частности, в странах Ближнего Востока и Северной Африки, украинские
производители имеют несколько преимуществ: корма для КРС в Украине относительно
дешёвые, а доставлять готовую продукцию ближе, чем из основных стран-экспортёров –
Бразилии, Индии, Австралии", - отметили в консалтинговом агентстве. Эксперты также
отметили, что перспективными сегментами для экспорта свинины будут страны
постсоветского пространства, а также Дальний Восток. Как сообщал УНИАН, объем
производства мяса в Украине в 2017 году составил 3,26 млн тонн (в живом весе), что на
0,4% меньше, чем за 2016 год.
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua


ЧАЙ. КАВА. КАКАО. ЦИКОРІЙ

LOVARE herbs: найкращі смаки природи
від АТ «Мономах»
02.10.2018

АТ «Мономах» активно розвиває асортимент продукції, яка
відповідає сучасним світовим трендам. Сьогодні компанія пропонує
споживачам трав’яні чаї з ягодами, квітами та прянощами LOVARE herbs.
Це нова категорія продукції у лінійці LOVARE. Про це повідомляє TradeMaster.UA з
посиланням на прес-реліз компанії. Це перш за все смачні чаї, з чудовим ароматом – їм
притаманні всі властивості преміальної лінійки LOVARE. Продукція містить лише природні
натуральні інгредієнти, які підкреслюють цілющу силу природи. Трав’яні напої мають
інший вплив на організм на відміну від тонізуючої, збадьорюючої дії чорного чи зеленого
чаю. Так, ромашковий і м’ятний чаї заспокоюють та знімають стрес. Лавандовий нормалізує
тиск і поліпшує сон. Чай з каркаде швидко втамовує спрагу, а імбирний напій зміцнює та
очищує організм. Тобто, новою лінійкою LOVARE herbs компанія «Мономах» розширює
асортимент, враховуючи смаки та потреби більшого кола споживачів. Привертає увагу
зручна оригінальна упаковка LOVARE herbs. Чай розфасовано у пірамідки без нитки, як це
популярно останнім часом у Європі. Адже, заварюючись, трави значно збільшуються в
об’ємі, і у звичайному пакетику їм «тісно». А щоб повністю розкрився смак продукту,
потрібен простір. Саме його й забезпечує пірамідка. Крім того, пакетик-пірамідка значно
економить час і робить процес заварювання трав’яного чаю зручним та швидким.
Читати повністю >>>
За матеріалами trademaster.ua
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НАПОЇ
РИНОК БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

Производство хлеба и хлебобулочных изделий
в августе составило 76,2 тыс. тонн

Михаил Фридман продаст производителя
минеральной воды “Моршинская”

05.10.2018

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в январе-августе 2018
года составило 619 515 тонн, что на 11,2% меньше, чем в январе-августе
2017 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Остатки нереализованной продукции на складах предприятий на 1 сентября
составляли 476 тонн. Как сообщалось, выпуск хлеба и хлебобулочных изделий в январедекабре 2017 года составил 1 049 тыс тонн, что на 6,9% меньше, чем в 2016 г. В 2016 г.
выпуск хлеба составил 1 160 тыс. тонн против 1 232 тыс. тонн в 2015 г. Представители
ассоциации «Укрхлебпром» отмечают, что реальное производство хлеба в Украине выше,
чем декларирует Госстат, просто предприятия, специализирующиеся на выпуске хлеба не
предоставляют отчетность в органы статистики. По данным Госстата, потребление хлеба в
Украине в 2016 году составляло 4 308,7 тыс тонн, или 101 кг на одного человека.
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com
Рынок хлебобулочных изделий Украины:
прогноз на 2019 год
09.10.2018

Состояние рынка хлебобулочных изделий в Украине свидетельствует
о том, что в условиях сокращения спроса на традиционную продукцию
отрасли можно найти точки роста и незанятые ниши для развития бизнеса.
За последние пять лет потребление хлеба и хлебобулочных изделий в нашей стране
уменьшилось примерно на треть. Казалось бы, что участники данного рынка обречены на
сокращение производства, но самые активные из них не хотят мириться с таким
положением вещей. Это, прежде всего, касается небольших предприятий, способных гибко
изменять ассортимент выпускаемой продукции: мини-пекарен, кафе, заведений фаст- и
стрит-фуда. В основном благодаря им в Украине появились и активно развиваются
сегменты новой нетрадиционной продукции, такой как маффины и донаты. Эти
популярные в Европе и США десерты пришлись по вкусу и украинским потребителям, что
выразилось в быстром росте спроса на них. Сегмент донатов еще менее заполнен, чем
сегмент маффинов, но точек, где эти американские круглые пончики можно приобрести
становится все больше. Например, на автозаправках ОККО уже предлагают посетителям
несколько видов донатов в качестве десерта к фирменному кофе. Маффины пришли на
украинский рынок раньше донатов и на сегодняшний день более распространены. Для
поддержания покупательского интереса к ним, производители стараются разнообразить
ассортимент за счет вкусовых добавок. Так, вместе с классическими десертами, как в
ресторанах сети «МакДональдс», на рынке предлагаются разнообразные банановые, какао,
тыквенные, овсяные, ягодные, ореховые, орео и другие десерты, способные удовлетворить
самого привередливого клиента. Еще одним растущим сегментом на рынке хлебобулочных
изделий Украины является производство булочек для хот-догов и чиабатт. Драйверами
этого роста является развитие отраслей общественного питания, фаст-фуда, ресторанногостиничного бизнеса. Тенденцией последних лет стало увеличение на украинском рынке
доли отечественных теста и смесей для изготовления хлебобулочных изделий. Если в 2015
году она составляла 76,7%, то по итогам нынешнего года прогнозируется ее рост до 84,7%.
Многие украинские хозяйки не прочь самостоятельно готовить мучные десерты для себя и
своей семьи, однако времени на самую трудоемкую операцию – приготовление теста порой
катастрофически не хватает. Здесь на выручку приходит замороженное тесто, которое
сегодня можно купить в большинстве как крупных торговых точек, так и небольших
магазинов у дома. Популярность этого продукта растет по мере оценки его достоинств все
большим количеством украинских потребителей. В этом году самыми популярными
торговыми марками замороженного теста стали «Левада», «Рудь – Шеф-Повар» компании
«Рудь» (Житомирский маслозавод) и «Геркулес». С повышением уровня доходов наших
граждан растут и их требования к разнообразию и качеству хлебобулочных изделий.
Хорошо себя чувствовать на данном рынке будут производители, которые смогут
оперативно реагировать на изменяющиеся настроения покупателей. …
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам marketing.rbc.ua


СНЕКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Рынок семечек в Украине:
тенденции роста
03.10.2018

Семечки жареные являются одним из самых простых, дешевых и
популярных видов лакомства. Семена подсолнечника вместе с
картофельными чипсами занимают около двух третей объема рынка снеков
в Украине.
Из-за своей дешевизны, семечки пользуются спросом и в период снижения економического благополучия населения, когда покупки других видов закусок сокращаются. В
нашей стране действуют ряд крупных производителей жареных семечек, сосредоточенных
в основном в южных и центральных регионах. Они работают преимущественно на
внутренний рынок, на экспорт отправляется около 20% от объема выпуска семечек.
Прошлый год для рынка жареных семечек был неудачным. Их производство сократилось
на 17% по сравнению с предыдущим годом. Главной причиной такого падения стало
ухудшение урожайности, связанного с истощением почвы и неблагоприятными погодными
условиями. Собранные семечки в основном ушли на выпуск подсолнечного масла, которое
имеет значительный экспортный потенциал. На жареные семечки сырья осталось меньше,
да и спрос на них внутри страны падает. Все больше украинцев следуют идее здорового
питания и предпочитают закуски, соответствующие их представлению о таком питании.
Это всевозможные злаковые батончики, орехи и прочее. Семечки пока не воспринимаются
потребителями как здоровая пища, и над этим стоит дополнительно поработать
маркетинговым подразделениям ведущих производителей. Акцент на природном
происхождении семечек и отсутствие химических добавок должны привлечь к ним
дополнительное внимание покупателей. Также интересным ходом может быть
экологичная упаковка. Кроме того, упор необходимо делать именно на преимуществах
семечек определенного бренда, так как общий имидж данной продукции портят некоторые
мелкие производители, которые гонятся за низкой себестоимостью без учета качества. Они
могут использовать для жарки масличную семечку вместо кондитерской, а
полиэтиленовую упаковку – вместо полипропиленовой. Смена позиционирования
жаренных семечек с добавками с традиционного дешевого лакомства на здоровый снек
позволит расширить круг потребителей данной продукции и стать драйвером
дальнейшего развития рынка. Тем более, что сырьевой потенциал для его поддержки у
Украины огромен, несмотря на низкую урожайность подсолнечника в прошлом году.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам marketing.rbc.ua
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Компания “Альфа-групп” Михаила Фидмана, купившая в 2013 году
контрольную долю в одном из крупнейших производителей воды IDS
Borjomi, ведет переговоры о продаже этого бизнеса.
Интерес к IDS Borjomi проявляет Coca-Cola, но наиболее вероятным покупателем
может стать Nestle. Сделка, которую эксперты оценивают в сумму до $630 млн, позволит
последней вернуть бренд “Святой источник”, занимающий почти 10% рынка РФ. Как
утверждает один из собеседников, договоренность о сделке с Nestle почти достигнута.
Фридман исходно хотел продать IDS Borjomi именно Nestle, слышал топ-менеджер одного
из российских производителей напитков. Но, по данным другого источника, в переговорах
участвует также Coca-Cola. Близкий к переговорам источник подтвердил ее интерес к IDS
Borjomi. В Nestle и Coca-Cola отказались от комментариев. IDS Borjomi — один из
крупнейших производителей бутилированной воды в Евразии. Управляет девятью
заводами в Украине, РФ и в Грузии. Портфель брендов включает Borjomi, “Святой
источник”, “Моршинскую”. В 2017 году продажи компании составили около 1,5 млрд л.
Структуры “Альфа-групп” приобрели контрольный пакет IDS Borjomi в 2013 году у Salford
Capital Partners Inc., близкой к Борису Березовскому и наследникам его бизнес-партнера
Бадри Патаркацишвили. Через фонд VDP она управляла 87,34% IDS Borjomi. По данным
Forbes, структуры “Альфа-групп” получили 55,8% IDS Borjomi, у наследников господина
Патаркацишвили осталось 37,2%, остальное — у миноритариев из Грузии и с Украины. На
момент сделки источники Forbes оценивали 100% IDS Borjomi примерно в $500 млн,
значит, 55,8% компании могли стоить около $280 млн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
Американські партнери хочуть розширити співпрацю
з цуманським консервним цехом
10.10.2018

Органічний сік, який виготовляється та експортується до Америки,
має значний попит серед заокеанських споживачів. Про це повідомляє пресслужба Держлісагентства України.
Тож зацікавлені американські партнери нещодавно відвідали Волинь із метою
налагодження нових домовленостей та розширення двосторонньої співпраці.
Американська компанія вже не перший рік є партнером консервного цеху ДП «Цуманське
ЛГ». Органічний сік, який виготовляється на Волині за особливою рецептурою, здобув
популярність серед населення Америки, де нині побутує культ здорового харчування. Варто
зазначити, що березовий сік з Волині розповсюджується у фітнес-центрах та закладах
оздоровлення як особливо поживний та корисний напій. Директор консервного цеху
Зінаїда Рябчун розповіла, що спеціально до приїзду гостей було виготовлено нові зразки
соку. Саме їх і дегустували гості у лісовому ресторані «Явір». Що приємно, американські
партнери залишилися задоволеними і смаковими, і якісними показниками цуманського
продукту. Гості з-за океану не приховують, що нині американський споживач по-доброму
«схиблений» на якості продукції, яку споживає. Кожен товар, перш ніж потрапити у
споживчий кошик американського покупця, проходить ретельне вивчення не лише на його
склад, а й на вміст мікро- та макроелементів. Ще одна головне вимога, без чого експорт соку
до Америки взагалі не можливий, відсутність цукру. Його американці намагаються не
споживати взагалі. І всім цим параметрам органічний березовий сік із Цумані відповідає на
100%. Тож є ймовірність, що вже зовсім скоро на обкладинках ТОПових глянців у руках
голлівудських зірок ми побачимо не брендові солодкі напої, а пляшечку березового соку,
родом з волинського лісу.
Читати повністю >>>
За матеріалами dklg.kmu.gov.ua
Анализ рынка изотоников и функциональных
напитков Украины
10.10.2018

С давних времен существуют сказки, в которых упоминаются
чудодейственные эликсиры, значительно улучшающих состояние и
характеристики человеческого тела.
Это свидетельствует о том, что еще в седой древности были известны и
применялись напитки, которые сегодня входят в категорию функциональных. Они
содержат комплекс полезных веществ, позволяющих поддерживать тонус организма,
лучше справляться с нагрузками и вредными воздействиями окружающей среды.
Современная рыночная эпоха функциональных напитков началась в Японии в 1984 году.
Они быстро нашли свою нишу в структуре потребления, и уже в 1987-м данная категория
продукции насчитывала около 100 наименований. Сегодня функциональные напитки
популярны во всем мире. В Европе и США уровень их потребления составляет около 100
литров на человека в год. По сравнению с этими показателями, рынок функциональных
напитков Украины находится в зачаточном состоянии. Жители нашей страны выпивают в
среднем за год всего по 0,05 литра таких напитков (в общем – 46,96 тыс. дал в 2017 году).
Вместе с тем, интерес к функциональным напиткам в Украине растет в процессе
повышения уровня жизни наших граждан. После уменьшения объема данного рынка на 7%
в прошлом году, за семь месяцев нынешнего года он вырос на 8%. Причем этот рост
обеспечен за счет увеличения внутреннего производства, в то время как доля импорта
снизилась до 63%. На нашем рынке преобладают витаминные напитки и изотоники
торговых марок IZO Go, OSHEE, Aquell Vitaminwater, Aleo. Результаты анализа поисковых
запросов в Google показывают, что функциональными напитками интересуются люди,
ведущие активный образ жизни и занимающиеся видами спорта, требующими
повышенной выносливости, такими как велокросс и марафонский бег. Больше всего
запросов поступало из столицы и крупных мегаполисов – Харькова и Одессы. В этих
регионах наибольшая концентрация потребителей данной продукции. Дальнейшее
развитие рынка функциональных напитков будет зависеть от успешности
распространения идей здорового образа жизни, популяризации в нашей стране
физкультуры и спорта. Больше склонны к потреблению функциональных напитков люди
со средними и высокими доходами, поэтому динамика изменения объема рынка напрямую
связана с показателем благосостояния украинского населения.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам pro-consulting.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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ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ.

ГП "Укрспирт" не должен выплачивать фискалам
штраф в размере 174 млн грн.

Завод «Янтарь» компании AB InBev Efes
празднует 45-летие

05.10.2018

Верховный Суд отклонил кассационную жалобу ГФС Украины и
отменил взыскание с госпредприятия "Укрспирт" 173,6 млн грн, сообщила
пресс-служба госпредприятия.
"Во время повторного рассмотрения дела №826/12900/15 по кассационной жалобе
ГФС суд отказал в ее удовлетворении, оставил в силе решение апелляционного суда и
отменил несправедливо вынесенные решения о применении финансовых санкций на
общую сумму 173,6 млн грн", — говорится в сообщении "Укрспирта". Напомним, в марте2015 ГФС обвиняла "Укрспирт" в нецелевом использовании этилового спирта и биоэтанола,
за что начислила предприятию штраф в размере 173,6 млн грн. В декабре 2017 Киевский
апелляционный административный суд признал данное взыскание незаконным и отменил
его. В мае 2018 года государственный исполнитель арестовал банковские счета
"Укрспирта" с целью взыскания 186,956 млн грн штрафа по делу № 810/549/15. Решение
суд отменил, но вопреки этому приказы о взыскании были приняты к исполнению. ГП
"Укрспирт" — крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине.
Государственное предприятие находится в управлении Министерства аграрной политики и
продовольствия. Общая производственная мощность ГП — более 36 млн дал в год. Его
работу обеспечивает 41 производственная площадка.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua



РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО

Колесниковы стали напрямую владельцами
19,42% "Артвайнери"
28.09.2018

Борис и Светлана Колесниковы напрямую стали владельцами
19,42% акций крупного производителя игристых вин ЧАО
"Артвайнери" (Донецкая обл., ранее - ЧАО "Артемовск Вайнери").
Соответствующее сообщение обнародовано в системе раскрытия информации
Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку 27 сентября 2018 года. Согласно ему,
один из основных акционеров "Артвайнери" - ООО "Фирма "Юг" - сократил свою долю в
компании до 0,0002%. До отчуждения он владел 38,85% акций. В то же время Борис и
Светлана Колесниковы стали напрямую акционерами с долей по 9,71%. Игорь Ахметов
также нарастил долю в "Артвайнери" до 23,31% с 19,42% акций. Как сообщалось, ЧАО
"Артвайнери" намерено выплатить акционерам 29,972 млн грн дивидендов за 2010 и 20152017 гг. Соответствующий вопрос внесен на повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров общества на 29 октября 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
Коблево выплатит акционерам
80 млн грн
01.10.2018

Масштабнейшее в Украине винодельческое предприятие ПАО
«Коблево» выплатит дивидендов на сумму 80 млн гривен. Об этом
сообщает TradeMaster.UA со ссылкой на News.finance.
Это дивиденды за 2015 – 2017 годы, выдачу которых обсудили на собрании
акционеров и которые необходимо выплатить до 26 марта 2019 года. Справка: “Коблево”
входит в “Баядера Групп”, которая основана в 1991 году. Ее владельцами являются Наталья
Бондарева и Святослав Нечитайло. Группа объединяет профильные активы в алкогольной
отрасли – дистрибьюторские компании и собственное производство ликеро-водочных
изделий в Украине и Беларуси, вина, вермутов и коньяков, а также является эксклюзивным
импортером мировых алкогольных брендов в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua

28.09.2018

Николаевскому отделению AB InBev Efes — пивоваренному заводу
«Янтарь» — 27 сентября исполнилось 45 лет. Об этом сообщает
TradeMaster.UA со ссылкой на пресс-службу компании.
За это время завод прошел путь от лидера пивоваренного рынка СССР до одного из
самых качественных, прогрессивных и экологичных производителей пива в Украине.
Пивоварня была построена в 1973 году по чешскому проекту с использованием самых
совершенных на то время технологий. В 1999 году контрольный пакет акций предприятия
приобрела зарегистрированная в Нидерландах компания Interbrew Holding B.V., которая
впоследствии вошла в бельгийскую Anheuser-Busch InBev — крупнейшего производителя
пива в мире. Сегодня пивоварня входит в состав украинского отделения бельгийской
компании — AB InBev Efes. На пивоварне постоянно внедряются инновационные
технологии, включая те, которые позволяют сократить потребление природных ресурсов.
В течение 45 лет благодаря усердной работе специалистов и современному оборудованию
завода вода, солод, хмель и дрожжи превращаются в известную украинскую торговую
марку пива с одноименным названием — «Янтарь». «Именно этот бренд является
настоящей визитной карточкой пивоварни, ведь это самое популярное пиво в регионе. По
нашим данным, «Янтарь» занимает первое место по продажам в Южном регионе Украины
среди брендов своего ценового сегмента», — комментирует Юрий Ходячих, директор
завода «Янтарь». Впрочем, все бренды завода отличаются европейским качеством и
оригинальным вкусом. Специалисты пивоварни прилагают максимум усилий, чтобы
ежедневно воспроизводить совершенные вкусы известных брендов: «Рогань»,
«Жигулевское», «Чернігівське». Согласно европейским стандартам, качество готовой
продукции проверяется по 25 показателям.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua


ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компания «JTI Украина» может сократить в 2018 г.
производство сигарет на 40%
02.10.2018

Компания "JTI Украина", входящая в состав компании JTI со штабквартирой в Женеве (Швейцария), планирует в 2018 г.произвести 12 млрд
штук сигарет, что на 40% меньше, чем в прошлом году.
"В прошлом году "JTI Украина" произвела 20 млрд штук сигарет. Это общая цифра
для внутреннего и экспортных рынков. В 2016 году этот показатель был почти на 5 млрд
больше. Таким образом, и по нашей компании, и по индустрии в целом мы наблюдаем
сокращение объема производства. Пока такие тенденции сохраняются. В 2018 году мы
намерены произвести 12 млрд штук сигарет", - сообщил генеральный директор "JTI
Украина" Пол Холловей. По его словам, уменьшение компанией производства связано с
двумя основными факторами - покупательной способностью украинцев и потерей объема
на традиционных экспортных рынках из-за уменьшения потребления. "Именно поэтому я
рад, что наша фабрика в Кременчуге расширяет экспортную базу. В список наших
экспортных рынков добавились такие страны, как Мексика, Тайвань, Кот-д'Ивуар и Южная
Корея. Традиционными рынками в нашем портфеле остаются Грузия, Армения,
Азербайджан, Молдова. Мы обеспечили поступления более $100 млн валютной выручки от
экспорта...Конечно, я бы уже завтра хотел увеличить экспорт вдвое, и мое желание, чтобы
наша фабрика производила как можно больше ", - отметил П.Холловей. "JTI Украина" 80%
продукции поставляет через главного дистрибьютора "Тедис Украина", остальные 20% - по
прямым контрактам с крупными сетями, например АТБ. П.Холловей сообщил, что доля JTI
на украинском рынке по состоянию на август оценивалась в 22,5%. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ГФС и "Филип Моррис Украина" вышли на финишную прямую
разрешения инвестиционного спора
03.10.2018

Кабмін спростив процедуру ліцензування
малих виноробів
04.10.2018

Кабінет міністрів прийняв постанову, яка спростить процес
отримання ліцензій для малих виробників винопродукції. Про це
повідомляє прес-служба Кабміну, передає mind.ua
Відтепер, виробнику замість атестації виробництва потрібно подати до
Держпродспоживслужби відповідну декларацію, де зазначається наявність у нього
необхідного устаткування для виробництва виноробної продукції. Після цього Державна
фіскальна служба у термін, передбачений чинним законодавством, надасть йому ліцензію
на власне виробництво. «Спрощення процедури отримання ліцензії забезпечить розвиток
малого бізнесу у галузях садівництва, бджільництва та виноградарства, дозволить
зменшити монополізацію винного ринку та розширити випуск якісної української
конкурентоспроможної продукції, зацікавить сільськогосподарські підприємства у
відновленні та розширенні виноградників, насаджень плодово-ягідних культур, збільшенні
кількості бджолосімей», – йдеться в повідомленні. Відзначимо, в січні-серпні ц.р. в Україні
було реалізовано вина виноградного на 3 млрд грн, що на 15% більше, ніж за аналогічний
період минулого року. Про це свідчать дані Держстатистики. При цьому, за 2 роки показник
реалізації вітчизняного вина в Україні зріс на 24%. До того ж, українські виробники
наростили експорт свого вина за кордон. За два роки цей показник зріс у 2 рази. Зокрема, у
січні-серпні ц.р. Україна експортувала за кордон вина виноградного на 520 млн грн.
Нагадаємо, за даними опитування "Коктебель" українці люблять напівсолодке вино більше
сухого. Також нагадаємо, що українські вина за своєю якістю не поступаються чилійським
та аргентинським.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
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Инвестиционный спор между ГФС и "Филип Моррис Украина",
которая является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине,
должен быть конструктивно решен уже в ближайшее время.
"Непростой и длительный процесс решения инвестиционного спора между
компанией "Филип Моррис" и государством Украина выходит на конструктивный уровень.
Произошло наработки общей позиции ГФС и "Филипп Моррис" в вопросе урегулирования
спора путем заключения мирового соглашения", - сообщил в своем Facebook исполняющий
обязанности заместителя председателя Государственной фискальной службы (ГФС)
Евгений Бамбизов после встречи с представителями компании во главе с генеральным
директором "Филип Моррис Украина" Михалисом Александракисом. По словам Бамбизова,
обе стороны согласились, что необходимо находить общий язык быстрее. "Насколько нам
известно, компромиссное решение по этому спору ожидается в ближайшее время", –
заявила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко. Эту
же информацию, как сообщает УНИАН, подтвердила и заместитель бизнес-омбудсмена
Татьяна Короткая, которая отметила, что все формальности подготовлены и сейчас ГФС
совместно с представителями компании работают над соответствующим проектом. При
этом заместитель бизнес-омбудсмена подчеркнула, что Совет бизнес-омбудсмена с самого
начала спора поддерживал позицию компании "Филип Моррис Украина". "С самого начала
спора в 2016 г. мы поддерживали позицию компании. И по нашей статистике, в 90%
случаев споров между государством и бизнесом, когда Совет бизнес-омбудсмена
становится на сторону компании, позже судебные органы тоже принимают решения на
пользу компании", – заявила Коротка. Это, по мнению заместителя бизнес-омбудсмена,
говорит о том, что Государственной фискальной службе стоит улучшать собственные
внутренние процедуры досудебного административного обжалования. "ЧАО “Филип
Моррис Украина” продолжает конструктивный диалог с правительством Украины
относительно урегулирования вопросов защиты иностранных инвестиций в
установленный законодательством и международными договорами Украины способ. О
ходе диалога мы проинформировали президента Украины во время его встречи с
представителями бизнеса в Соединенных Штатах", – сообщили в пресс-службе "Филип
Моррис Украина". Напомним, спор между "Филип Моррис Украина" и ГФС касалась т.н.
"режима таможенной переработки". В 2015-2016 гг. компания завозила в Украину сырье в
рамках этого режима и вывозила готовую продукцию за пределы Украины. Позицию
"Филип Моррис Украина" поддержало Министерство финансов Украины и департамент
организации таможенного контроля ГФС. …
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua

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

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

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

При поддержке УЦСС издана публикация Стальные
конструкции в архитектуре

В Україні відкриють держустанову, що
вдроджуватиме килимарство

11.10.2018

04.10.2018

Кабмін дозволив Міністерству культури відкрити державний
“Всеукраїнський центр вишивки та килимарства”. Його створять, щоб
відродити одне з найдавніших мистецьких ремесел України – килимарство.
Відповідатиме за нову установу Мінкульт. Додаткові гроші на його відкриття та
функціонування не знадобляться, оскільки вони уже закладені в цьогорічному бюджеті.
Довідка: килимарство було популярним ще в Київській Русі. Зараз воно розвивається лише
в історичних осередках. Наприклад, килими ручної роботи створюють у Решетилівці на
Полтавщині. Там існує майстерня художніх промислів “Соломія”, художнє училище та
домашня майстерня родини Пілюгіних.
Читати повністю >>>
За матеріалами uain.press
Чернігівська фабрика буде шити уніформу
для військових НАТО
04.10.2018

Чернігівська швейна фабрика “ТК-Стиль” отримала замовлення на
пошив 5 тис. демісезонних пальто для офіцерського складу армії Польщі,
яка входить в НАТО.
Для компанії це перше армійське замовлення з країн Північноатлантичного альянсу.
В майбутньому виробник сподівається отримувати більші контракти. Нещодавно компанія
виграла тендер ЗСУ на пошиття демісезонних комбінезонів. За інформацією на порталі
Prozorro, в рамках виграного тендера “Текстиль-Контакт” до кінця жовтня поточного року
поставить на адресу Міністерства оборони України 10 тис. вітровологозахисних
демісезонних костюмів. Сума контракту – майже 6 млн гривень. Оборот групи в 2017 році
склав близько 850 млн гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами 1news.com.ua
 РИНОК ТОВАРІВ ДЛЯ ДОМУ & ОФІСУ

Команда COLLAR приняла участие
в CIPS 2018
05.10.2018

С 27-ого по 30-е сентября компания COLLAR принимала участие в
China International Pet Show (CIPS) - 2018. CIPS - это крупнейшая
международная выставка в сфере зообизнеса Азии.
Стенд Компании посетили много текущих и новых клиентов из Китая, ЮжноАфриканской Республики, Австралии, США, Англии, Швеции, России, Швейцарии, Италии,
Франции, Алжира, острова Маврикия, Южной Кореи, Японии, Сингапура, Индонезии и
других стран. Из новинок на выставке COLLAR представила: EVOLUTOR - самый крепкий
поводок с пожизненной гарантией; AquaLighter PicoSoft, NanoSoft - первые в мире гибкие
LED светильники для аквариумов до 30 литров; Концепция первого в мире беспроводного
аквариума. Вышеупомянутые продукты Компании были номинированы на Премию CIPS
Innovation Award. Жюри, рассмотрев более 200 заявок, вручили COLLAR награду CIPS
Innovation Star, которая отмечает компании с наиболее инновационными подходами. Это
важное подтверждение для команды COLLAR быть INNOVATION ONLY.
Читать полностью >>>
По материалам пресс-центра Компании COLLAR



БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Чеський банк продав цегляний завод
на Київщині за 170 млн грн.
03.10.2018

Чеський експортний банк (СЕВ) продав комлекс будівель
цегельного заводу вартістю 170 млн грн через OpenMarket (ДП «СЕТАМ»
Міністерства юстиції). Про це повідомив Мін'юст.
Продаж заводу є найбільшою угодою здійсненою через систему OpenMarket. Аукціон
відбувся 2 жовтня 2018 року. Всього було подано 3 заявки на придбання. «Це найбільша
сума, яку отримував за 1 лот будь-який вітчизняний державний електронний аукціон. В
цілому, ми продали непрофільних банківських активів на понад 700 млн грн. Й будемо
надалі розвивати співпрацю з банками», – зазначив генеральний директор OpenMarket
Віктор Вишньов. Площа об'єкту складає понад 15 000 кв. м комплексу будівель, 3 га
земельної ділянки, устаткування та обладнання.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
Производство цемента в Украине
сократилось

Ассоциация Украинский Центр Стального Строительства
выпустила третье издание Стальные конструкции в архитектуре,
исправленное и дополненное.
Книга подготовлена Артемом Билыком, руководителем инженерного центра УЦСС в
соавторстве с Марком Лоусоном, профессором в области строительных систем
Университета Cуррея (Великобритания). В публикации наведены общие принципы и
примеры применения стальных конструкций в современных зданиях с архитектурной
точки зрения, общая информация о различных видах несущих элементов, типах каркасов и
узлов зданий, рассмотрены варианты эффективных конструктивных решений, таких как
сварные, тонкостенные, перфорированные конструкции, представлен обзор ограждающих
и второстепенных конструкций. На иллюстрированных примерах показаны различные
способы использования стали для выбора конструктивной формы здания и достижения
максимальной архитектурной выразительности. Публикация Стальные конструкции в
архитектуре будет полезна студентам архитектурных специальностей и практикующим
архитекторам при эскизном и вариантном проектировании, а также как источник
информации для создания новых образов и идей.
Читать полностью >>>
По материалам УЦСС



ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
ЗЕМЛЯ

Под Киевом незаконно раздали участки
стоимостью 3 млн. гривен
12.10.2018

Прокуратура требует вернуть государству земли на территории
Васильковского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства,
передает address.ua с ссылкой на СтройОбзор.
"Так, в нарушение требований земельного законодательства, ряд граждан оформили
права частной собственности на земельные участки для строительства и обслуживания
жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений площадью более 2 га и стоимостью
почти 3 млн. грн.", - говорится в сообщении. При принятии решения сельсоветом был
допущен ряд нарушений. В частности, оформление гражданами права собственности на
землю происходило за счет территории, которую орган местного самоуправления
планировал выделить участникам АТО. "Киево-Святошинской местной прокуратурой
предъявлен иск об отмене решений государственной регистрации прав и истребовании
земельных участков из чужого незаконного владения в пользу государства в лице
территориальной общины Васильковского района", - добавили в ведомстве.
Читать полностью >>>
По материалам address.ua
 ЖИТЛОВА


ПРИВАТНІ БУДИНКИ. КОТЕДЖНІ МІСТЕЧКА. БАГАТОКВАРТИРНІ БУДИНКИ

Уполномоченный управитель АРМА приступил к
управлению арестованным имуществом АИС
05.10.2018

Уполномоченный управитель АРМА ООО ЖК "Воздвиженка"
приступил к фактическому управлению арестованного недвижимого
имущества группы АИС в Киеве регионах.
В настоящее время рабочие группы ООО ЖК "Воздвиженка" проводят процедуры
приема объектов в Киеве (пер. Балтийский, ул. Молдавская), Днепре (ул. Набережная
Победы, ул. Луговая) и Одессе (ул. Атамана Головатого). В число переданных АРМА ООО ЖК
"Воздвиженка" зданий входят торговые, производственные, складские и административные помещения. Павел Долженко, директор ООО "Воздвиженка" сообщил, что "на всех
объектах начаты все необходимые стартовые управленческие процессы и приняты
необходимые меры для обеспечения сохранности имущества. Ведется инвентаризация
материальных ценностей и договорных обязательств с арендаторами". Он подчеркнул, что
и в Киеве, и в регионах прием недвижимости в управление состоялся без каких-либо
эксцессов и поблагодарил правоохранителей за обеспечение порядка. Напомним, что в
рамках уголовного производства по фактам завладения группой АИС денежными
средствами АТ "УкрСиббанк" в особо крупных размерах обманным путем, а также
фиктивного предпринимательства и подделки документов Голосеевский районный суд г.
Киева арестовал 99 объектов недвижимости в различных регионах страны. Как сообщают
СМИ, ранее, в том числе, под эту недвижимость в 2007-2008 годах группа компаний "АИС"
получила в "УкрСиббанке" кредиты на общую сумму $50 млн, которые не возвращены по
сей день. В сентябре 2018 г. Национальное агентство Украины по вопросам выявления,
розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений
(АРМА) передало указанную недвижимость в управление ООО "ЖК "Воздвиженка".
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua
Жилье для украинцев
станет доступне

04.10.2018

Производство цемента в Украине по итогам января-августа 2018 г.
сократилось на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.,
сообщил глава ассоциации «Укрцемент» Павел Качур.
«Итоги работы за восемь месяцев не очень оптимистичны. Мы имеем падение
производства цемента примерно на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Также замедлился выпуск клинкера. И это при том, что строительство выросло на 5,7%», —
сказал он. По его словам, сокращение производства связано с проблемами с перевозкой
цемента «Укрзализницей», из-за которых было недопоставлено около 200 тыс. тонн
продукции. «За восемь месяцев «Укрзализныця» выполнила только 56% заказов по
поставке вагонов цементным предприятиям. Кроме того, «Укрализныця» часто превышает
нормативные сроки дохождения до потребителя собственных или арендованных вагонов
предприятий, иногда на 5-10 суток. Есть направления, где это уже стало какой-то
традицией», — отметил глава «Укрцемента». Он также сообщил, что из-за конвенционных
запретов «Укрзализныци» последним временем появились целые зоны, куда не доходит
цемент и где создается искусственный дефицит цемента. По словам П.Качура, импорт
цемента за полгода-2018 увеличился на 14,7%, до 225 тыс. тонн, в общем объеме
преобладает цемент из Беларуси и Молдовы. «Что касается экспорта – за прошлый год мы
экспортировали 270 тыс. тонн продукции. В этом году, надеюсь, экспорт будет больше.
Украинский цемент экспортируется на рынки ЕС: в Венгрию, Румынию, Словакию, Польшу.
По нашим оценкам, доля экспорта в общем производстве цемента в 2018 году составит 56%», — добавил П.Качур.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
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11.10.2018

Украинцам упростят доступ к государственному кредитованию и
расширят круг участников и кредитные возможности за счет привлечения
государственных банков, пишет jurliga.ligazakon.ua
Соответствующее постановление относительно Порядка обеспечения граждан
доступным жильем и Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления государственной поддержки для строительства
(приобретения) доступного жилья утверждено на заседании Правительства 10 октября.
Обновленная программа обеспечит 30 % компенсации приобретения доступного жилья от
государства или местных бюджетов и 50 % компенсации для внутренне перемещенных лиц
и участников АТО. Также вводится возможность для участников программы приобрести
уже готовое жилье от застройщика. Будет снижен необходимый уровень среднемесячного
дохода семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий, с 5 до 3 размеров
среднемесячной заработной платы в подсчете на одного человека в соответствии с
регионом. Кроме того, внедряется прозрачное информирование через сайт
Госмолодежьжилья об участниках программы и тех, кто получает государственную
поддержку. Стоимость 1 кв. м доступного жилья не будет превышать предельную, а
полученное по льготным программам жилье нельзя будет продавать в течение трех лет.
Читать полностью >>>
По материалам jurliga.ligazakon.ua

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

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

В українській армії такої масштабної житлової
програми ще ніхто не реалізовував

Рынок услуг складской обработки и
хранения ощущает дефіцит
11.10.2018

Під час зустрічі з командирами бригад та їм рівних Президент Петро
Порошенко акцентував на питанні забезпечення розміщення військовослужбовців у місцях постійної дислокації підрозділів.
Він зазначив, що донедавна українські воїни мали побутові незручності та
нерозвинену інфраструктуру на місцях служби. Нині ситуація вирішується, наголосив він.
«На сьогоднішній день по всій країні, одночасно в багатьох областях, містах, на різних
будівельних майданчиках триває реалізація амбітного масштабного проекту, який почався
з моєї пропозиції якнайбільш ефективно використати кошти, які були вкрадені
попередньою владою, і зусиллями Генеральної прокуратури, правоохоронних органів були
повернуті до української скарбниці», - повідомив Глава держави. Він нагадав, що було
вирішено в першу чергу, серед інших напрямків, виділити із зазначених коштів частину на
облаштування гуртожитків для вояків. «Подільськ, Миколаїв, Дачне, Очаків, Броди, Старичі,
Мирне, Новоград-Волинський, Конотоп, Гончарівське, Бердичів, Кременчук, Житомир,
Десна, полігон «Широкий лан» та багато-багато інших місць... Одночасно розпочато
будівництво 184 гуртожитків для 23 тисяч українських військовослужбовцівконтрактників», - констатував Президент. «В українській армії такої масштабної житлової
програми ще ніхто ніколи не реалізовував. Але це не повинно нас лякати, бо, як кажуть дорогу подолає той, хто йде. І здача більшості об’єктів має відбутися цьогоріч і вже, я
сподіваюся за тиждень, ми поїдемо перевіряти здачу вже перших об’єктів. Робота розписана
по днях», - наголосив Петро Порошенко.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 КОМЕРЦІЙНА


ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ. ОФІСНА. ТОРГОВА. СКЛАДСЬКА

Во Львове на территории завода «Кинескоп»
построят современный бизнес-центр
01.10.2018

Исполнительный комитет Львовского горсовета утвердил детальный
план территории, предусматривающий развитие территории бывшего
завода «Кинескоп».
Как сообщает Zaxid.net, сейчас на этой территории компания «Галжитлобуд»
осуществляет строительство жилых комплексов, рядом с которыми планирует построить
трехэтажный торгово-развлекательный центр и бизнес-центр на 14 этажей. Общая
площадь проектируемого БЦ составляет 14 200 кв. м. Согласно проекту, на первом этаже
разместится конференц-зал и коммерческие помещения, на пятом – конференц-зал, на
остальных планируется разместить офисы. ДПТ также предусматривает строительство на
территории бывшего завода подземного паркинга на 150 паркомест.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
Группа компаний «РЕНОМЕ» строит
фисный центр в Ровно



01.10.2018

Группа компаний «РЕНОМЕ» начинает масштабный проект
строительства офисного центра со спортивным комплексом в Ровно. Проект
разработан киевским архитектурным бюро ARCHIMATIKA.
Центр является частью комплексной застройки участка площадью 5,5 гектара, на
котором разместятся жилые, инфраструктурные и коммерческие объекты. Новый проект
включает 5000 м2 офисных площадей класса А в формате open space, рассчитанных на ITкомпании, спортивный клуб с тремя бассейнами, большую и удобную парковку. Офисный
центр станет примером комплексного наполнения коммерческой недвижимости,
призванного удовлетворить потребности арендаторов и посетителей в целом спектре
качественных бытовых сервисов и возможностей для отдыха и развития. Из 13 000 м2
общей площади центра 3500 м2 займет спорт-клуб сети Sport Life, с которым компания
«РЕНОМЕ» подписала в мае долгосрочный договор аренды и обслуживания.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
Dragon Capital і Goldman Sachs купують
столичний Horizon Park
04.10.2018

АМКУ дозволив Dragon Capital Investments і Goldman Sachs Group
отримати опосередкований спільний контроль над столичним офісним
центром Horizon Park (Горизонт Парк) загальною площею 68 800 кв м.
Регулятор надав дозвіл Dragon Capital Investments на опосередковане придбання
активів у вигляді цілісного майнового комплексу, розташованих по вул. Амосова, 12 і вул.
Грінченка, 4. «Зазначена концентрація відбувається разом з концентрацією у вигляді
опосередкованого (через дочірнє підприємство Горизонт Парк придбання компанією The
Goldman Sachs Group активів у вигляді єдиного майнового комплексу ... належать
Укрсоцбанку», – йдеться у повідомленні. Бізнес центр Horizon Park (Горизонт Парк) –
офісний центр по вул. Амосова, 12 на Правом березі столиці. Нагадаємо, протягом року
Dragon Capital Investments придбала найбільший бізнес-центр у Запоріжжі, 50% в «Аскор
Компані», яка управляє торговим центром Sky Park у Вінниці, ТОВ «Мартін Лофт», що
володіє дев'ятиповерховим офісним центром «Пори року» класу «В» у столиці.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
КВЦ "Парковий" віддали столичному
комунальному підприємству
11.10.2018

КВЦ "Парковий" віддали в управління столичному комунальному
підприємству. Про це повідомив начальник управління Нацагентства з
розшуку та менеджменту активів Віталій Різник.
Управителем обрали комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху".
У четвер, 11 жовтня, відбулось засідання Тендерного комітету АРМА. Під час засідання було
повідомлення про нібито замінування будівлі. Після цього комітет провів розгляд у
Київській міській раді. Наразі правоохоронці вже перевірили будівлю. Як повідомила УП
речниця поліції Києва Оксана Блищик, інформація про замінування не підтвердилась. КП
"Центр організації дорожнього руху" належить Київській міській раді. Воно спеціалізується
на обслуговуванні наземного транспорту, зокрема, займається світлофорами, дорожними
знаками, шлагбаумами, "лежачими поліцейськими", автоматизованими системами
дорожнього руху. "Українська правда" звернулась по коментар щодо того, як підприємство
планує використовувати "Парковий". АРМА управляє активами, арештованими у
корупційних кримінальних справах, поки суд не оголосить вирок. Агентство обирає
управителя, який пропонує найвигідніші умови отримання прибутку від майна. Частина
заробітку йде в державний бюджет….
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
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12.10.2018

Складские помещения в Украине преимущественно принадлежат к
одной из двух основных категорий – это либо объекты, используемые
компаниями-собственниками
для
своих
нужд;
либо
комплексы,
предназначенные для сдачи в аренду.
Строительство складской недвижимости арендодателям ранее тормозилось низким
уровнем арендных ставок, и только в последнее десятилетие этот бизнес стал более-менее
развиваться. Однако, дефицит качественных складских помещений ощущается на рынке
еще и сегодня, особенно это характерно для небольших региональных населенных пунктов.
Здесь арендаторам предлагаются в основном переоборудованные старые склады, а новая
складская недвижимость строится крупными компаниями для себя. Преобладает спрос над
качественным предложением и на столичном рынке складских услуг. Так, в прошлом году в
Киеве было поглощено 53 тыс. м2 площадей хранения, а введено в эксплуатацию новых
складов лишь 50 тыс. м2. Данная тенденция продолжилась в 2018 году, за первое полугодие
которого вакантность складской недвижимости столицы снизилась с прошлогодних 5,1%
до 3,3%. Описанные выше факторы стимулируют рост уровня арендных ставок на
складскую недвижимость, что способствует оживлению ее строительства в регионах и
столице. Вместе с тем, прогнозируется, что темпы ввода в строй новых объектов не смогут
удовлетворить растущую потребность потенциальных арендаторов. Ожидается, что
значительная часть логистических компаний будет стремиться обзавестись собственной
складской недвижимостью, а не искать варианты ее аренды. Поэтому многие новые
объекты будут сразу переходить в корпоративную собственность, а предложение
свободных складов снизится, и стоимость их аренды продолжит увеличиваться.
Дальнейший рост украинской экономики вызовет еще больший спрос на услуги складской
обработки и хранения товаров и приведет к появлению новых логистических предприятий,
которым потребуются площади для деятельности. Ситуация на складском рынке будет
зависеть от соотношения того, предпочтут большинство из его операторов приобрести
складские объекты в собственность или арендовать их. Преобладание первого варианта
повлияет на продажную стоимость новых складов, второго – на величину арендной ставки.
В любом случае, строительство складской недвижимости станет более экономически
привлекательным. Регионами наибольшей активности логистического бизнеса продолжат
оставаться города и районы, близкорасположенные к крупным промышленным
предприятиям, центрам перевалки транзитных грузов и импортно-экспортным
терминалам. Цены на различные виды услуг складской обработки (хранение,
разгрузка/загрузка, комплектация заказов, паллетирование) будут зависеть от
интенсивности движения товаров и уровня конкуренции на логистическом рынке.
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua
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Мининфраструктуры не контролирует
собственные предприятия
08.10.2018

Как свидетельствует аудит, Мининфраструктуры не контролирует
деятельность ≈ 77% хозсубъектов, которые относятся к сфере его
управления, из-за чего госбюджет теряет дополнительные доходы.
В Счетной палате отмечают, что Мининфраструктуры не владеет информацией о
144 предприятиях. При этом 85 хозсубъектов (59%) уже не состоят на учете в ГФС. В І
квартале 2018 г. работали лишь 42 предприятия (42,9-44,2%). За последние два года
количество прибыльных субъектов уменьшилось с 32 до 22. В 2017 году по сравнению с
2016 г. увеличилась с 19 до 26 количество предприятий, в которых ухудшились показатели
выполнения финансовых планов, и с 9 до 13 - количество убыточных хозсубъектов. Более
чем на 5% уменьшились поступления в госбюджет налога на прибыль и НДС.Почти вдвое
выросла сумма выявленных финансовых нарушений при внутренних аудитах (более 1,3
млрд грн). Налоговый долг имели 56 субъектов, сумма которого увеличилась с 109 до 148,6
млн грн. Счетная палата отмечает, что в 2016-2017 г. в Украине наблюдалось существенное
увеличение поступлений в госбюджет части чистой прибыли госпредприятий, но это не
касается хозсубъектов Мининфраструктуры. Если в 2016 году (по сравнению с 2015 г.) эти
поступления за счет роста ставки отчислений увеличились вдвое - до 4,7 млрд грн, то в
2017-м прирост составил всего 4,2% - 200 млн гривен.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
В. Омелян провів зустріч із представниками
світового бізнесу
10.10.2018

В рамках візиту до Великої Британії Міністр інфраструктури України
Володимир Омелян 9 жовтня 2018 року провів зустріч із представниками
низки світових компаній.
Представник Уряду України зустрівся із керівництвом Hutchison Ports, Greenbrier,
Morgan Stanley, Citi Bank тощо. Сторони обговорили перспективи залучення іноземних
інвестицій до українських інфраструктурних проектів в сфері залізничних, авіаційних та
морських перевезень. Володимир Омелян висловив переконання, що незважаючи на хід та
результати передвиборчих кампаній, Україна чітко слідуватиме курсом виконання мапи
реформ. «Ми маємо хороший рівень діалогу зі світовим бізнесом, а також розпочали
співпрацю з провідними компаніями у залізничній та авіаційній сферах. Україна є і
залишатиметься відкритою для світового бізнесу. Ми і надалі будемо впроваджувати
євроінтеграційне законодавство та законодавство щодо розвитку державно-приватного
партнерства», - наголосив Міністр інфраструктури України. Представники світового
бізнесу, в свою чергу, подякували Володимиру Омеляну за відкритий діалог з
міністерством, щиру та прозору позицію, а також запевнили у зацікавленості в реалізації
спільних проектів у сфері транспорту та інфраструктури. Під час зустрічі також було
домовлено спільно з Британсько-Українською торговою палатою розробити план дій щодо
логістичних транзитних потоків територією України з метою подальшого залучення нашої
держави до глобальних інфраструктурних проектів.
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua
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На аеропорт «Полтава» за рік
витратили 40 млн грн

Європейська організація з безпеки аеронавігації
починає аудит Украероруху

11.10.2018

11.10.2018

Директор Украероруху та генеральний директор Євроконтролю
підписали угоду щодо надання підтримки через проведення зовнішнього
оцінювання ефективності системи менеджменту Украероруху.
Підписання угоди відбулося 10 жовтня 2018 року в штаб-квартирі ІСАО в Монреалі в
рамках 13-ї Аеронавігаційної конференції ІСАО в присутності Посла України в Канаді Андрія
Шевченка, генерального директора з питань мобільності та транспорту Європейської
Комісії Генріка Хололея та директора з питань авіації Єврокомісії Філіпа Корнеліса.
Оцінювання Украероруху розпочинається відразу після підписання документа. В результаті
оцінювання Євроконтролю буде визначено рівень результативності менеджменту
Украероруху за показниками зрілості системи управління безпекою польотів, ефективності
витрат, пропускної спроможності, виконання польотів та технічної відповідності
регламентам Єдиного європейського неба. Нагадаємо, на початку вересня 2018 року міністр
інфраструктури України Володимир Омелян за ініціативи директора Украероруху Дмитра
Бабейчука офіційно звернувся до Євроконтролю із пропозицією провести незалежну оцінку
якості управління Украерорухом. Україна стала членом Євроконтролю з травня 2004 року і
зайняла гідне місце в авіаційній спільноті європейських держав.
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua



КП «Аеропорт-Полтава» уклало із ТОВ «Уніпром» договір на поточний
ремонт штучної злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки та перону
(ремонт швів, тріщин та локальних руйнувань).
Вартість робіт - 7,3 млн грн, а строк виконання - до кінця цього року. Нагадаємо,
аеропорт намагався провести поточний ремонт смуги двічі. Перший тендер був
оголошений тендер 14 березня. Його очікувана вартість складала 7,9 млн грн. За місяць
конкурс довелося скасувати, бо заявився лише один учасник - київське ТОВ «Уніпром». За
два тижні «Аеропорт-Полтава» знайшов вихід із ситуації - розділив тендер на окремі роботи
за меншими частинами. Наприкінці квітня - початку травня комунальне підприємство
уклало 9 договорів на поточний ремонт перону, руліжної доріжки та злітно-посадкової
смуги. Чотири з них пізніше розірвали. Загальна вартість укладених договорів склала 4,5
млн грн. Підрядники - ТОВ «Полтавабудсервіс плюс» і ТОВ «Уніпром» - мали закінчити
роботи до 31 травня. В рамках поточного ремонту смуги виконавець оновив краї бетонних
плит спеціальною сумішшю та залив шви між ними спеціальною мастикою. За два місяці, 25
липня 2018 року, «Аеропорт-Полтава» оголосив другий тендер на поточний ремонт злітнопосадкової смуги. Його очікувану вартість визначили на рівні 7,5 млн грн. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами poltava.to
В бюджете на 2019 год планируют предусмотреть
миллиард гривен на Днепровский аеропорт
12.10.2018

ІНФРАСТРУКТУРА
АЕРОПОРТИ. АЕРОВОКЗАЛИ. АЕРОДРОМИ

В Одессе хотят расконсервировать
старый аеропорт
03.10.2018

Авиационная компания «Одесса» в ближайшем будущем планирует
открыть авиасообщение с районными центрами области, - сообщил
руководитель компании Вадим Громов, передает «Думская».
В частности, по его словам, сейчас «Одесса» ведет переговоры с областными
властями и представителями Мининфраструктуры об открытии для местных
авиаперевозчиков Измаильского аэропорта, не работающего уже девять лет. Бетонная
взлетно-посадочная полоса в Измаиле находится в удовлетворительном состоянии,
говорит Громов. Ее длина - 1800 метров. Судьбу этого объекта в ближайшее время должен
определить областной совет. Кроме того, компания намерена возрождать санитарную
авиацию - доставлять при необходимости медиков в отдаленные населенные пункты
региона. ООО «Авиакомпания «Одесса» - единственное действующее авиапредприятие
региона, которое базируется на пригородном спортивном аэродроме «Гидропорт» и имеет
в своем флоте несколько воздушных судов. Аэропорт «Измаил» существует с 1944 года.
Изначально он использовался пограничниками, а потом и военными моряками.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua

В бюджет Украины-2019 планируют заложить миллиард гривен на
новую взлетную полосу Днепровского аэропорта. Ее строительство должно
начаться уже весной следующего года.
«Вопрос аэропорта действительно является чрезвычайно актуальным. Мы
понимаем, что миллионы жителей лишены нормального авиационного сообщения, отметил во время пресс-конференции в Днепропетровской облгосадминистрации министр
инфраструктуры Владимир Омелян. - Я верю, что в этом году нам удастся заложить в
бюджет страны на 2019-й год минимум миллиард гривен для финансирования взлетной
полосы Днепровского аэропорта. Эти планы абсолютно осуществимы». При таком условии,
добавил министр инфраструктуры Украины, строительство взлетной полосы начнется уже
в апреле-мае 2019 г. «Наша цель – в течение одного строительного сезона 2019г. завершить
саму взлетную полосу в бетоне. И в течение І полугодия 2020-го полностью запустить ее в
эксплуатацию»,- сказал Владимир Омелян. Он добавил, что для строительства терминала
Днепровского аэропорта планируют привлечь частного инвестора. Напомним, что 27
сентября на сайте электронных петиций Президента Украины была зарегистрирована
петиция о финансировании из государственного бюджета реконструкции и модернизации
действующей или строительства новой взлетно-посадочной полосы Днепровского
аэропорта. На сегодня петиция уже собрала 18526 голосов из 25 тысяч необходимых.
Читать полностью >>>
По материалам sobitie.com.ua


Аэропорт Запорожье увеличил пассажиропоток
на 19% в январе-сентябре



ПОСЛУГИ
ПЕРЕВІЗНИКИ. СЕРВІС & ПРОДАЖ КВИТКІВ

04.10.2018

Международный аэропорт Запорожье в течение января-сентября
обслужил 297 тыс. пассажиров, что почти на 19% больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Как сообщили в аэропорту, почти 71 тыс. пассажиров (+12,7%) воспользовались
перелетами по Украине, а 226 тыс. - международными рейсами. Количество
самолетовылетов из аэропорта составило 2434, что на 16,5% больше, чем годом ранее. В
сентябре на международных и внутренних рейсах было обслужено 36 тыс. пассажиров, что
на 13% меньше, чем в сентябре 2017 года. На внутренних линиях перевозки сократились на
23% (7,3 тыс. пассажиров), на международных - на 10,4% (28,8 тыс. пассажиров).
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Жуляны вложат 630 млн грн в реконструкцию терминала "А"
09.10.2018

Международный аэропорт Киев им. Сикорского (Жуляны) намерено
инвестировать 630 млн грн в реконструкцию и расширение термина "А",
сообщает пресс-служба аэропорта.
Отмечается, что аэропорт планирует расширить площадь терминала на 9,5 тыс. кв.
метров. Это позволит увеличить его пропускную способность вдовое, отмечают в прессслужбе. Также аэропорт планирует реконструировать, удлинить и укрепить взлетнопосадочную полосу, чтобы она смогла принимать воздушные суда типа Airbus А321 и
Boeing 737-900.Ориентировочная стоимость такой реконструкции - 84 млн евро.
Международный аэропорт Киев по количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе
место в Украине. По данным авиапредприятия, за сентябрь 2018 года аэропорт обслужил
307,5 тыс. пассажиров, что на 30,6% больше, чем в сентябре прошлого года. В частности
299,5 тыс. составляют международные рейсы, остальные 8 тыс. – внутренние.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

МАУ Коломойского увеличила перевозки
пассажиров на 15%
11.10.2018

Авиакомпания МАУ перевезла более 6 млн пассажиров за девять
месяцев 2018 года, что на 15% превысило результат за аналогичный период
прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
В течение января-сентября 2018 г. МАУ выполнила 46 708 рейсов, что на 7,5%
превысило результат января-сентября 2017 г. Коэффициент занятости пассажирских
кресел увеличился на 0,6 процентных пункта и составил 81,5%. Доля трансферных
пассажиров на регулярных рейсах составила 54%. Объемы перевозок грузов и почты на
самолетах МАУ за девять месяцев 2018 года увеличились на 17,4% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, до 17 646 тонн. С начала года авиакомпания
пополнила свой дальнемагистральный флот тремя самолетами нового для украинских
авиаперевозчиков типа Boeing 777-200ER. Среднемагистральный флот был расширен за
счет получения четырех Boeing 737-800, три из которых поступили новыми с завода. В
период с января по сентябрь 2018 года маршрутная сеть МАУ пополнилась такими
городами как Копенгаген, Каир, Торонто и Дели, куда были открыты рейсы из Киева.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Асфальт аеропорту "Черкаси" продають
через борги із зарплати
10.10.2018

OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України) продає 10
лотів з асфальтом міжнародного аеропорту "Черкаси". Про це повідомляє
служба новин порталу segodnya.ua
Асфальт є арештованим майном, яке виставлено на торги для погашення боргу із
зарплати більш ніж 1 млн грн. Стартова ціна за 10,2 тонни асфальтобетонного покриття
після фрезерування становить 1,23 млн грн. "Ліквідація боргів із зарплати – стратегічне
завдання Мін'юсту. Шкода, коли для цього доводиться реалізовувати основні засоби. Однак
права найманих працівників є пріоритетом", – зазначив генеральний директор OpenMarket
Віктор Вишнів. Міжнародний аеропорт "Черкаси" розташований на західній околиці міста
Черкаси. Аеропорт має статус міжнародного з 2009 р. Має єдину злітно-посадкову смугу,
яка за всіма характеристиками є третьою в Україні за потужністю після обох київських.
Здатна приймати будь-які типи літаків, від пасажирських до вантажних масою до 190 т.
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua
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Украинское Дунайское пароходство (УДП)
бесплатно раздает девять барж

Морские порты в 2018 году выполнили
финансовый план на 120%

02.10.2018

05.10.2018

Морские торговые порты в 2018 г. выполнили финансовый план на
120%. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий
Лавренюк во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.
По его словам, в Украине существует проблема с работой только двух торговых
портов: Скадовского и Усть-Дунайского. "Хочу возразить. Нет никаких минусов. Что
касается других морских портов, то они в этом году выполняют финансовый план на 120...
Есть реальная проблема в порту Усть-Дунайский и Скадовск (Скадовский морской
торговый порт, - ред.), то эта проблема существует десятки лет. В порту Скадовск уже на
протяжении 8 лет наложен арест на имущество", - добавил Лавренюк. Заместитель
министра отметил, что министерство работает над привлечением частных инвестиций к
работе двух проблемных портов. "Сейчас мы уже занимаемся привлечением частных
инвестиций. Ведь государство не имеет возможности дотировать порты Скадовск и УстьДунайск", - подчеркнул чиновник. Напомним, первый вице-премьер-министр Украины министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что вопрос
деятельности морских портов Украины будет вынесен на следующее заседание Кабмина…
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
Уряд шукає професіоналів у наглядову раду ДП
«Адміністрація морських портів України»

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) объявило о намерении
раздать девять несамоходных барж, находящихся в неудовлетворительном
состоянии. Об этом пишет cfts.org.ua
Это следует из сообщения, размещенного на сайте Министерства инфраструктуры в
разделе "Предложения относительно имущества для потенциальных покупателей".
"Частное акционерное общество "Украинское Дунайское пароходство" сообщает о
возможности продажи или безвозмездной передачи в установленном порядке
несамоходных речных барж", - говорится в сообщении. Далее следует список барж типа
СДП-С-1, СДП-1701 и "Дунай-море", которые предлагаются к продаже или безоплатной
передаче.
Техническое
состояние
всех
указанных
барж
оценено
как
"неудовлетворительное". Как прокомментировали в УДП, процедура передачи проводится
"в установленном порядке", что означает передачу с баланса на баланс государственным
предприятиям отрасли с сохранением целевого назначения. "Прежде, чем подать
документы на списание в профильное министерство, предприятие обязано соблюсти
процедуру и предложить имущество к продаже или безоплатной передаче в установленном
порядке (с баланса на баланс госпредприятиям отрасли с сохранением целевого
назначения)", - отметили в УДП. При этом, если найдутся покупатели на суда, то приоритет
будет отдаваться продаже, а не безоплатной передаче. Напомним, в начале года в УДП
сообщили, что намерены переводить свой флот на газ.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua

12.10.2018

Кабінет Міністрів оголосив конкурсний відбір на посади незалежних
членів наглядової ради ДП «Адміністрація морських портів України». Про
це повідомив Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко.
Конкурсний відбір проводить Комітет з призначень керівників для особливо
важливих для економіки України підприємств. «Головним критерієм у відборі незалежних
членів наглядової ради, як завжди, буде успішність їх попереднього управлінського досвіду
у великих компаніях чи організаціях. Зокрема, зростання фінансових показників тих
підприємств та організацій, де вони працювали, або успішно реалізовані проекти:
трансформація компаній, приватизація, реструктуризація тощо. Ми шукаємо професіоналів
з великої літери, які допомагатимуть менеджменту компанії, зможуть розробити стратегію
успішного розвитку для ДП «Адміністрація морських портів України», нададуть
високопрофесійну експертизу, якої підприємству, можливо, не вистачало», - зазначив
Міністр Кабінету Міністрів України, член Комітету з призначень керівників для особливо
важливих для економіки України підприємств Олександр Саєнко. Відбір професійних,
досвідчених і незаангажованих наглядових рад на державні підприємства – важлива
частина реформи державних підприємств, яка дозволить покращити якість управління
активами в державному секторі. Нагадаємо, сімом підозрюваним в заволодінні 247
мільйонами гривень державного підприємства «Адміністрація морських портів України»
вручили обвинувальний акт, повідомила прес-служба НАБУ …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua



ІНФРАСТРУКТУРА
МОРСЬКІ ПОРТИ. РІЧКОВІ ПОРТИ. МОРСЬКІ ВОКЗАЛИ. РІЧКОВІ ВОКЗАЛИ

Порт «НИКА-ТЕРА» поставил абсолютный рекорд, перевалив
в сентябре более 600 тыс. тонн грузив
05.10.2018

ООО «Морской специализированный порт НИКА-ТЕРА» установил
абсолютный рекорд за всю историю предприятия – перевалил в сентябре
2018 года более 600 тыс. тонн грузив.
В структуре грузооборота традиционно преобладали зерновые, зернобобовые,
масличные, а также продукты их переработки. В сентябре порт «НИКА-ТЕРА» осуществил
перевалку более 180 тыс. тонн глины, что также стало рекордным показателем по объёму
перевалки данных видов грузов. В сентябре было обработано рекордное количество судов
– 35 единиц. «Постоянное расширение номенклатуры грузов и увеличение числа
контрагентов способствовало тому, что сентябрь для «Ника-Теры» выдался показательным
– порт поставил три абсолютных личных рекорда, - рассказал заместитель начальника
порта - Операционный директор «МСП Ника-Тера» Игорь Гриднев. - На данный момент все
четыре грузовых района порта оптимально загружены и осуществляют перевалку таких
грузов как: пшеница, кукуруза, ячмень, горох, соя, шрот масличный, отруби пшеничные,
хлористый калий, фосфорит, шпат, глина и другие навалочные грузы». Гриднев отметил,
что несмотря на то, что порт увеличил объемы грузооборота и начал обработку новых
видов грузов, предприятие стабильно удерживает высокий темп перевалки и оперативно
проводит внутрипортовые логистические операции.
Читать полностью >>>
По материалам novosti-n.org
В январе-сентябре ТИС увеличил
контейнерооборот на 54%

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Стало известно точное количество локомотивов
"УЗ" и сколько из них на ходу
30.09.2018

В инвентарном парке "Укрзализныци" насчитывается 3566
локомотивов, из которых 1258 - маневровые тепловозы, 550 пассажирских и
1758 грузовых локомотивов. Такие данные ЦТС получил в ПАО УЗ.
Из 550 пассажирских локомотивов 71 - это тепловозы, 479 - электровозы. Парк
грузовых магистральных локомотивов насчитывает 609 тепловозов и 1149 электровозов.
При этом в статистике учтены все локомотивы за исключением тех, что находятся на
временно неконтролируемой территории. Данные актуальны по состоянию на 1 сентября
2018 г. Отмечается, что из 550 пассажирских магистральных локомотивов в эксплуатации
находятся только 287 единиц (28 тепловозов и 259 электровозов), еще 165 машин
находятся в неисправном состоянии, на ремонте или техобслуживании (из них 43 тепловозы, 122 - электровозы). Также 98 пассажирских электровозов постоянного
напряжения находятся в резерве ПАО УЗ. Что касается 1758 грузовых магистральных
локомотивов, то из них в эксплуатации - 945 единиц, в числе которых 202 тепловоза и 743
электровоза. Неисправны, на ремонте или ТО - 782 грузовых локомотива (393 тепловозов,
389 электровозов). Еще 14 тепловозов и 17 электровозов находятся в резерве …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Потяги в Україні поділять на три класи:
хто їздитиме з комфортом
01.10.2018

Економ, стандарт і комфорт. Такі класи комфортності поїздів хоче
ввести "Укрзалізниця". Вони відрізнятимуться наявністю кондиціонера,
біотуалету, новою постільною білизною і вартістю квитка.
Про свої плани змінити класи комфортності потяга "Укрзалізниця" заявила рік тому.
Проект змін має затвердити Міністерство інфраструктури. Жодних старих радянських
вагонів. Тільки нові купейні, капітально відремонтовані, або СВ-вагони з кондиціонерами і
біотуалетами. Такими будуть потяги класу "комфорт". Ще для пасажирів буде послуга
повноцінного харчування, нова постільна білизна, холодильник і мікрохвильова піч. Ці
потяги їздитимуть зі швидкістю від 70 км/год. Якщо "комфортні" потяги повинні бути
віком не старше 10 років, то планка для складів "стандарт" – класу нижче – до 20 років.
Спальні вагони будуть майже такими ж, як "комфортні", проте не гарантуватиметься
розетка в кожному купе, а вік постільної білизни не буде обмежений шістьма місяцями. У
плацкартних вагонах "стандарту" не буде ні кондиціонера, ні біотуалету. Їздитимуть
"стандартні" потяги повільніше – до 70 км/год. З усіх інших потягів старше 20 років
зроблять "економ"-клас. Кондиціонер і біотуалет буде тільки в СВ-вагонах. У плацкартах і
купе вагонах "економ"-класу будуть найнижчі умови комфорту. До слова, середній вік
вагонів "Укрзалізниці" – 31,8 року, а вагонів старше 20 років в "Укрзалізниці" 90%.
Найімовірніше, більшість потягів стануть "економ"-класу, і в них нічого не зміниться. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua
В EY подтвердили улучшение финансового
результата "Укрзализныци"
10.10.2018

11.10.2018

ТИС-Контейнерный
терминал
в
январе-сентябре
увеличил
контейнерооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 54% - до 78 201 TEU. Об этом сообщила компания ТИС в Facebook.
«Весомую роль в росте перевалки сыграл приход нового сервиса Maersk ME3 и
высокая скорость обработки пяти STS перегружателей, расположенных в одной линейке.
Дальше - больше», - сказано в сообщении. Компания напомнила, что за последние два года в
развитие контейнерного терминала инвестировано $52 млн, которые были направлены на
установку двух новых STS-кранов, удлинение причала №22 до 600 метров и запуск
еженедельных контейнерных поездов в Киев, Днепр, Харьков и Тернополь. Группа
терминалов ТИС - крупнейшая частная стивидорная компания Украины. Оперирует
терминалами «ТИС-Зерно», «ТИС-Минудобрения», «ТИС-Руда», «ТИС-Уголь» и «ТИСКонтейнерный терминал» в морском порту «Южный». Терминалы обеспечивают занятость
около 4 тыс. человек. Группа в 2017 году увеличила грузооборот по сравнению с 2016
годом на 21% - до 26,012 млн тонн. В апреле 2018 года «ТИС-Контейнерный терминал»
принял первое судно обновленного океанского сервиса МЕ3 Maersk Line, маршрут которого
проходит через украинские морские порты «Южный» и «Черноморск».
Читать полностью >>>
По материалам ports.com.ua
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Независимый аудит, проведенный компанией EY подтвердил
финансовый результат ПАО "Укрзализныця", достигший 468,3 млн грн за
первое полугодие 2018 года. Об этом ЦТС сообщили в УЗ.
"Аудитор подтвердил финансовый результат компании за 6 мес. 2018 года, который
составил 468,3 млн грн и почти в 4 раза выше, чем за весь 2017 г.", - отметил и. о.
председателя правления компании Евгений Кравцов. По его словам, результаты
финансовой деятельности "Укрзализныци" в январе-июне т.г. также свидетельствуют о
росте темпов инвестирования в обновление основных средств. В частности, компания об
обновлении подвижного состава и тяги. "Среди основных плюсов первого полугодия 2018
является то, что впервые с момента создания публичного акционерного общества
балансовая стоимость основных средств в течение этого времени фактически не
уменьшилось, - это свидетельствует о росте темпов инвестирования. Предыдущие годы
балансовая стоимость по этой позиции уменьшалась на 2-7 млрд грн в течение шести
месяце", - отметил Кравцов. Он сообщил, что впервые в аудиторском отчете выделены
часть активов и обязательств, которые остались на неподконтрольной территории и по
балансовой стоимости составляют 10,8 млрд грн, то есть 4,1% от общих активов компании.
Ранее сообщалось, что в 2017 году "Укрзализныця" получила 100 млн грн чистой прибыли.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Укрпочта получила новый
наблюдательный совет
10.10.2018

ЕБРР и CTF выделили Харькову кредит €10 млн
на новые троллейбусы
28.09.2018

ЕБРР, Фонд чистых технологий (CTF) и КП "Троллейбусное депо
№2" в пятницу, 28 сентября, заключили кредитное соглашение на сумму
10 млн евро для обновления подвижного состава предприятия.
Пакет финансирования будет включать в себя кредит ЕБРР в размере 8 млн евро и
кредит Фонда чистых технологий в размере 2 млн евро. "Эти средства будут направлены на
закупку новых троллейбусов, а также на приобретение ремонтного и диагностического
оборудования", - говорится в сообщении. Документ подписали директор депо Дмитрий
Липовой и заместитель директора ЕБРР в Украине Марина Петров. Как сообщалось,
Европейский банк реконструкции и развития в декабре 2017 г. выделил КП "Харьковский
метрополитен" 160 млн евро на расширение системы метро.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
В Киеве хотят убрать с дорог маршрутки и обновить
парк муниципального транспорта
03.10.2018

В Киеве разработают целевую программу по повышению
безопасности дорожного движения. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом
сообщает пресс-служба Киевсовета.
На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о
разработке Городской комплексной целевой программы развития транспортного
обслуживания населения и обеспечения безопасности дорожного движения на 2019-2024
годы. Отмечается, что назрела необходимость кардинального реформирования системы
общественного транспорта в Киеве. В частности, предлагается убрать маршрутки и
обновить парк автобусов, троллейбусов и трамваев. По данным ведомства, сейчас 40%
маршрутных такси в столице курсируют незаконно, и действенного контроля за работой
таких перевозчиков не наблюдается, однако целевая программа должна решить эту
проблему. "Главная идея проекта - переход от прецедентного подхода формирования
инфраструктуры Киева к стратегическому. Развитие транспортной отрасли столицы
должно происходить параллельно с гармонизацией отношений между пешеходами и
автомобилистами, так как на первый план вынесен вопрос обеспечения безопасности
движения. Что, кстати, в перспективе можно сделать имиджевым столпом, опорой Киева.
Опыт многих европейских столиц свидетельствует о том, что качественная и главное комплексная организация дорожного движения значительно повышает безопасность для
водителей и пешеходов, минимизирует заторы и оптимизирует время, затрачиваемое
горожанами на дорогу", - отметил автор инициативы, депутат Киевсовета Александр Пабат.
Кроме того, целевая программа должна предусматривать жесткие правила организации
транспортного обслуживания населения на коммунальных маршрутах. …
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua


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

НКРСИ зарегистрировала двух новых
почтовых операторов
04.10.2018

НКРСИ внесла в Единый государственный реестр операторов
почтовой связи информацию об ООО «Евро Укрпошта» (Черновцы) и ООО
«Скай Логистика» (Киев)

Решение было принято на заседании 2 октября 2018 года. «Евро Укрпошта»
предоставляет услуги приема, обработки, перевозки и доставки почтовых отправлений,
выполняет поручения пользователей по почтовым переводам на территории всей Украины
(кроме оккупированных территорий) а также в международном направлении с территории
стран Европейского Союза, а также стран Ближнего Востока: Израиль, Турция, Египет и
Сирия. «Скай Логистика» предоставляет услуги приема, обработки, перевозки и доставки
почтовых отправлений, выполняет поручения пользователей по почтовым переводам на
территории всей Украины (кроме оккупированных территорий). По данным
государственного реестра физлиц и юрлиц-предпринимателей, «Евро Укрпошта» обладает
уставным капиталом в 5 тыс. грн. и зарегистрирована в Черновцах. Собственниками
компании указаны два физлица: Роман Маковийчук и Александр Тимуш. Компания «Скай
Логистика» обладает уставным капиталом в 48 тыс. грн. и зарегистрирована в Киеве. Ее
основателем указывается физлицо Алексей Гринюк.
Читать полностью >>>
По материалам hubs.ua
В Украине запускается Glovo - международный сервис
курьерской доставки чего угодно за 60 минут
04.10.2018

Международная компания Glovo, которая оказывает услуги доставки
товаров курьерами, 4 октября объявила о выходе на украинский рынок. Об
этом сообщает портал ain.ua

Украина стала 20-й страной в географии покрытия Glovo. Приложение уже работает
в Киеве и принимает заказы из крупных торговых сетей, ресторанов и заведений столицы.
Редактор AIN.UA собрала подробную справку о компании. Glovo — это маркетплейс,
который позволяет клиентам заказывать и отправлять товары. Сервис занимается
доставкой еды, бакалейных товаров, фармацевтики и других продуктов. С помощью
курьера пользователь может отправлять посылки в пределах города. Доставка занимает не
более часа. Среднее время доставки составляет 35 минут. Высокая скорость доставки
достигается за счет мобильности курьеров – они передвигаются по городу на велосипедах
или мопедах, а следовательно не застрянут в пробке. Через приложение, оно доступно на
iOS и Android. Также заказы можно осуществлять через сайт – главное, зарегистрироваться
в системе. Далее через Glovo можно заказать что угодно: готовую еду из ресторанов,
закусочных и баров, медикаменты из аптек, продукты из супермаркетов и вообще любую
доставку. Также пользователь может отправить посылку другу — весом до 9 кг и в
пределах города. Связаться с «гловером» можно прямо в приложении: есть опции звонка и
чата. В ассортименте Glovo появились блюда из киевских заведений и товары крупных
торговых сетей, в частности “Ашан”, Novus и “Фуршет”. Полный список можно увидеть в
приложении, перейдя в интересующую вас категорию, например “Подарки”, “Магазины”
или “Рестораны”. Что касается аптек, конкретных точек или сетей пока в приложении нет,
возможно, они появятся со временем. ...
Читать полностью >>>
По материалам ain.ua
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Кабмин утвердил наблюдательный совет Укрпочты в составе семи
членов - пять независимых членов и двух представителей государства. Об
этом сообщил министр Кабинета министров Александр

"Пять независимых членов наблюдательного совета были отобраны Комитетом по
назначениям с 20 кандидатов-финалистов, которые вошли в short-list. Всего в short-list
попали 4 украинца, 5 поляков и по одному представителю от Румынии, Бельгии, Чехии,
Греции, Италии, Эстонии, Дании, Германии, Нидерландов, а также США и Великобритании",
- написал он. Так, независимыми экспертами правительством назначен Бенуа Плеск,
который работает менеджером в бельгийской FMCG, был членом правления Danone; Иона
Салювеер с опытом в эстонском почтовом операторе Omniva; Якуб Карновского с опытом
работы в области финансов, промышленности и инвестиций; Томе Дженсен с опытом в
международной корпорации Bunge; Оксана Волчко с многолетним опытом в Raiffeisen Bank
Aval. Представителями назначены Александр Озеран, генеральный директор Директората
государственной политики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте и услуг
почтовой связи Мининфраструктуры и Юрий Тустановский, руководитель патронатной
службы первого вице-премьер-министра. Отметим, ПАО Укрпочта рассчиталась по
кредиту Всеукраинского банка развития (ВБР) на $10,2 млн. Об этом сообщил генеральный
директор компании Игорь Смилянский в Facebook. "В 2013 году Укрпочта взяла кредит на
сумму $10,2 млн у Всеукраинского банка развития. И наконец-то рассчиталась по этому
долгу. Во время переговоров с кредиторами сумму погашения задолженности удалось
уменьшить на $1,8 млн, таким образом добившись дисконта размером почти в 20%", –
написал он. Смилянский ответил, что в настоящий момент у Укрпочты отсутствуют
просроченные выплаты по кредитным обязательствам. Укрпочта является монополистом
почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

ЗМІ: “Справжній” літр, 13-та оплата за телефон
та інші вибрики маркетингу
27.09.2018

Антимонопольний комітет України (АМКУ) вимагає пояснень, з
якого дива мобільним операторам забракло 12 місяців у році, що вони
перейшли на 4-тижневу тарифікацію

Антимонопольний комітет України розслідує факт зміни трьома найбільшими
мобільними операторами: “Київстаром”, Vodafone Україна та lifecell - розрахункового
періоду в тарифних планах з календарного місяця на 4 тижні. В результаті чого мобільні
оператори легким помахом руки “витиснули” із 365 астрономічних днів додаткову
“місячну” оплату (365 + 28 = 13). Сказати, що це вкрай обурило споживачів – не сказати
нічого: соцмережі стали на “диби”! Дописувачі справедливо гнівалися. Дійсно, якби
оператори просто традиційно підняли вартість пакетів, завчасно попередивши людей (на
жаль, таке наше життя – усе дорожчає з часом), було б не так прикро. А от вигадувати
настільки “витончені” способи прикриття непопулярного рішення – це вже за гранню.
Добре, що ситуація не пройшла повз увагу антимонопольних органів. “Антимонопольний
комітет України почав розслідування питання підвищення плати за послуги рухомого
(мобільного) зв’язку шляхом встановлення розрахункового періоду оплати – 4 тижні”, –
йдеться у повідомленні прес-служби відомства. Зазначається, що мобільні оператори
скоротили термін дії низки тарифних планів (переважно передплатних). Відповідно до
умов, наприклад, тарифу «Київстар 4G Онлайн», розміщених на офіційному сайті ПрАТ
«Київстар», плата за пакет послуг 75 грн знімається раз на 4 тижні. Згідно з умовами тарифу
«Vodafone Super Net Start», базова вартість пакетів послуг на 4 тижні становить 65 грн.
Аналогічно, тариф «Хайп» ТОВ «Лайфселл» становить 75 грн на 4 тижні. “У зв’язку з цим
операторам скеровані вимоги АМКУ для з’ясування правомірності таких нововведень та
доведення їх змісту до абонентів”, – повідомили в Антимонопольному комітеті. (За
правилами АМКУ, ініціювати розслідування вони можуть навіть за анонімною скаргою. Але,
в цій історії, певно, і скаржитися не довелося – працівники Комітету такі ж користувачі
послуг мобільних операторів, як і всі інші громадяни). Поки що не зрозуміло, які докази
своєї бізнесової правоти зберуть мобільні оператори у відповідь на запит АМКУ, та чи
вбачать ті монопольну змову у їх діях (хоча це видно навіть неозброєним оком!). ...
Читати повністю >>>
© Оксана Поліщук
За матеріалами ukrinform.ua
АМКУ почав розслідувати подорожчання
цифрових ТБ-тюнерів
01.10.2018

Антимонопольний комітет України (АМКУ) у зв’язку зі зверненнями
та скаргами громадян з'ясовує причину підняття цін на цифрові ТБтюнери. Про це повідомляє служба новин порталу zaxid.net
«Антимонопольний комітет України у зв’язку зі зверненнями та скаргами громадян
для з’ясування питання завищених цін на телевізійні тюнери, які можуть приймати
цифрове ефірне телебачення у стандарті DVB-T2 (MPEG-4), надіслав вимоги ТОВ
«Розетка.УА», ТОВ «Сав-Дістибьюшн», ТОВ «Дієса», ТОВ «Алло», ТОВ «Комфі Трейд» та
іншим мережам», - зазначається у повідомленні на сайті відомства в понеділок, 1 жовтня. У
відомстві додали, що питання цін на такі тюнери є надзвичайно важливим і будь-які
зловживання у цій сфері, у разі їх наявності, є неприпустимими. Відзначимо, з 1 вересня
Україна розпочала перехід на цифрове мовлення. 1 вересня КРРТ за рішенням уряду
вимкнув частину аналогових передавачів, залишивши аналогове мовлення на
прикордонних з Росією територіях, а також для компаній, що не мають ліцензій на цифрове
мовлення і для НСТУ. При цьому КРРТ вимкнув аналогове телебачення попри заборону
суду. Нагадаємо, 30 серпня Сарненський районний суд Рівненської області виніс ухвалу,
якою заборонив Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерну РРТ)
вчиняти будь-які дії, пов’язані з припиненням використання технології аналогового
телебачення. Про це пише «Детектор медіа» з посиланням на генерального директора
Концерну РРТ Петра Семерея. Ухвалу винесено на забезпечення позову, який подала
громадянка України Мізюрко Надія Юхимівна проти Національної ради з питань
телебачення і радіомовлення, Концерну РРТ. Третіми особами у справі виступають
Управління захисту споживачів у Рівненській області, телеканал «1+1» (ТОВ
«Телерадіокомпанія «Студія 1+1») і Кабінет міністрів України. Як повідомляють ЗМІ,
цифровим мовленням в Україні керує приватна компанія-монополіст «Зеонбуд»,
зареєстрована на Кіпрі…
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net
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Підтверджено рейтинг
АТ "СІТІБАНК"
05.10.2018

Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ
о привлечении кредита €150 млн
03.10.2018

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Европейским
инвестиционным банком (ЕИБ) о привлечении кредита в сумме €150 млн на
электрификацию железнодорожного участка протяженностью 253 км.
За принятие законопроекта №0186 за основу и в целом проголосовали 234 депутата
при минимально необходимых 226. Согласно ему, парламент ратифицировал соглашение,
подписанное 19 декабря 2016 года в Брюсселе (Бельгия) с целью привлечения финансовых
ресурсов в размере 150 млн евро для проекта "Электрификация железнодорожного
направления "Долинская - Николаев - Колосовка". Предусматривается строительство
второго пути, электрификация и модернизация систем сигнализации и связи на данном
участке, что позволит увеличить уровень пропускной способности, обеспечить
энергосбережение при осуществлении перевозок железнодорожным транспортом и
уменьшить эксплуатационные расходы.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
ЕБРР утвердил новую стратегию
для Украины

Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про
підтвердження кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485)
на рівні uaAAА за національною шкалою.
Приймаючи рішення про підтвердження кредитного рейтингу за національною
шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової та статистичної звітності
Банку за підсумками 12 місяців 2017 року та першого півріччя 2018 року, а також окремими
формами статистичної звітності Банку за 2017 рік та за січень-серпень 2018 року. Станом
03.09.2018 регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) складав 1,451 млрд. грн., що на 9,86%
більше ніж станом на 03.01.2017 р. Показник регулятивного капіталу АТ "СІТІБАНК" суттєво
перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 03.09.2018 норматив
адекватності регулятивного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н2) становив 26,91%, що на 16,91 п.п.
більше ніж граничне значення, встановлене НБУ. За весь період аналізу, незважаючи на
значні коливання Н2 Банку, він суттєво перевищував середнє значення даного нормативу
по банківській системі. Отже Банк сформував дуже великий запас Н2. Таким чином, на
думку Агентства, АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом на
03.09.2018 року та протягом всього періоду аналізу. Запас регулятивного капіталу за
нормативами Н1 та Н2 Банку був дуже великим, що зводило до нуля ризик невиконання
Банком нормативів капіталу НБУ та ризик потреби у докапіталізації. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами expert-rating.com

08.10.2018

ЕБРР определил приоритеты в Украине на ближайшие пять лет:
приватизация и улучшение управления в госсекторе, энерго- безопасность
и эффективность, укрепление банковского сектора и развитие рынков
капитала.
"Европейский банк реконструкции и развития будет уделять особое внимание
проектам, в которых инвестиции будут сочетаться с продвижением реформ в таких сферах,
как приватизация, энергетическая безопасность и эффективность, финансовый сектор,
торговля и инфраструктура", – говорится в сообщении банка в понедельник в связи с
утверждением им новой стратегии для Украины. Как отмечается в релизе, ЕБРР будет
содействовать в стимулировании участия частного сектора во всех отраслях и дальнейшей
коммерциализации компаний государственного сектора. Банк также продолжит поддержку
внедрения современных подходов к закупкам в государственном секторе и эффективного
управления. Согласно сообщению, в сфере энергетики ЕБРР будет выделять больше
ресурсов на создание устойчивой структуры энергетического рынка и увеличение
энергетических связей. Банк также будет помогать в повышении ресурсоэффективности и
увеличении использования энергии из возобновляемых источников. В сфере финансов, как
отмечается в релизе, ЕБРР будет способствовать развитию стабильного и эффективного
банковского сектора, расширению разнообразия небанковских финансовых каналов и их
использования. Среди других направлений работы в рамках новой стратегии – содействие
торговле и инвестициям, расширение инфраструктурных связей и поддержки
приближения к стандартам ЕС: банк будет инвестировать в улучшение связанности через
развитие инфраструктуры, помогать в увеличении торговых и инвестиционных потоков.
Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в ЕБРР, в последний раз банк утверждал
стратегию для Украины в 2011 году, а с 2014 года в стране действовали пакеты кризисного
реагирования с учетом волатильности ее политической и макроэкономической среды,
которые и призвана заменить новая программа. ЕБРР является самым крупным
международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в
1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти EUR12,1
млрд в рамках около 400 проектов.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua


БАНКІВСЬКІ (ФІНАНСОВІ) ГРУПИ

НБУ исключил из банковской группы ПУМБ
инвесткомпанию «Тессера Капитал»
03.10.2018

Национальный банк исключил из банковской группы ПУМБ
инвестиционную компанию "Тессера Капитал". Об этом свидетельствуют
данные Нацбанка.
Данное решение принято регулятором 1 октября. На данный момент в состав
группы ПУМБ входит одноименный банк и четыре страховые компании: "АСКА", " АСКАЖиття", "Ильичевская", "АСКО-Донбасс Северный". ООО "Инвестиционная компания
"Тессера Капитал" на 100% принадлежит "СКМ Финанс", конечный бенефициарный
собственник - Ринат Ахметов. Банковская группа ПУМБ создана еще в 2013 г.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua


БАНКИ & РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Підтверджено рейтинг ПАТ
"ДОЙЧЕ БАНК ДБУ"
03.10.2018

Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про
підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "ДОЙЧЕ БАНК ДБУ" (код ЄДРПОУ
36520434) на рівні uaAAА за національною шкалою.
Приймаючи рішення про підтвердження кредитного рейтингу за національною
шкалою, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності
Банку за підсумками 12 місяців 2017 року та першого півріччя 2018 року, а також окремих
форм статистичної звітності Банку за 2017 рік та за січень-серпень 2018 року. Станом на
03.09.18 регулятивний капітал ПАТ "Дойче Банк ДБУ" (Н1) складав 286,884 млн. грн., що на
18,57% менше ніж станом на 03.01.2018 р. Показник регулятивного капіталу ПАТ "Дойче
Банк ДБУ" суттєво перевищував граничне значення, встановлене НБУ. Станом на 03.09.2018
норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ "Дойче Банк ДБУ" (Н2) становив
111,66%, що на 21,17 п.п. менше ніж станом на початок 2018 року, але на 101,66 п.п. більше
ніж граничне значення, встановлене НБУ, і на 95,27 п.п. більше середнього показника по
банківській системі. За весь період аналізу, незважаючи на значні коливання Н2 Банку,
даний норматив Банку суттєво перевищував середнє значення нормативу по банківській
системі. Отже Банк сформував безпрецедентно великий запас Н2. …
Читати повністю >>>
За матеріалами expert-rating.com

Десять заемщиков нанесли миллиардный
убыток ПриватБанку
09.10.2018

Государственный ПриватБанк сформировал 100% резервов по
задолженности десяти иностранных заемщиков на сумму $272,3 млн,
которая возникла перед банком до национализации.
Из-за этого его сентябрьский финрезультат будет отрицательным, сообщает прессслужба финучреждения. "Учитывая существенный размер задолженности по кредитным
договорам, а также то, что процесс погашения задолженности, который должен был
состояться в контексте выполнения предыдущими владельцами своих обязательств по
приведению капитала банка в соответствие с нормативными требованиями, не был
выполнен, банк вынужден покрывать убытки прошлых периодов в размере 5,9 млрд грн и
сформировать в сентябре 2018 года 100% резервов на покрытие таких убытков за счет
прибыли от текущей деятельности банка", - уточняет пресс-служба. В августе ПриватБанк
нарастил прибыль на 2,32 млрд грн - до 9,73 млрд грн. Таким образом, львиная доля этой
суммы пойдет на формирование резервов, указывает FinClub. Банк обратился в
Генеральную прокуратуру с заявлением об ущербе, нанесенном группой этих заемщиков.
Напомним, ПриватБанк хочет продать часть горнолыжного курорта Буковель и отель
Radisson Blu Resort Буковель в Ивано-Франковской области, стадион Днепр-Арена и ТЦ
Приозерный в Днепре, а также отель Мир в Киеве.
Читать полностью >>>
По материалам liga.net
Совет директоров UKRSIBBANK встретился
с клиентами в Виннице
10.10.2018

В октябре ежемесячный совет директоров UKRSIBBANK прошел в
Виннице. Топ-менеджеры банка во главе с председателем правления банка
Филиппом Дюмелем посетили ключевых клиентов региона.
Стремление банка стать ближе к клиентам и встречи с ними уже стали традицией.
Ранее топ-менеджеры банка встречались с клиентами - ведущими компаниями Львова,
Одессы и Харькова. «Мы стремимся сделать финансовую жизнь наших клиентов успешной,
безопасной и простой. А для этого мы должны понимать все потребности наших клиентов,
поэтому мы постоянно встречаемся с ними не только в отделениях банка, но и посещаем
клиентов у них в офисах, на производстве, в поле», - рассказала Янина Ольховская,
начальник службы бренда и коммуникаций UKRSIBBANK. Более того, UKRSIBBANK как
ответственная компания стремится стать активным участником местной общины. На этот
раз, находясь в городе все топ-менеджеры поддержали идею и приняли участие в высадке
деревьев и кустов в Виннице. Отметим, что ранее, в сентябре, топ-менеджеры банка
приняли участие в создании парка в Киеве, посадив около десятка деревьев.
Читать полностью >>>
По материалам UKRSIBBANK
Фонд гарантирования вкладов наконец завершил
ликвидацию “Госзембанка”
10.10.2018

Завершена первая ликвидация банка, который обанкротился за этот
кризис. Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда
гарантирования вкладов физлиц Андрей Оленчик, передает FinClub.
“Первый банк уже завершил процесс ликвидации - “Госзембанк” исключен из
реестра юрлиц”, - сказал Оленчик. По словам замглавы Фонда, ликвидаторы еще четырех
банков уже подали документы государственному регистратору юридических лиц, физлицпредпринимателей и общественных формирований, для государственной регистрации
прекращения банка как юридического лица в государственном реестре. “Еще 46 банков
находятся в стадии терминализации”, - добавил Оленчик. Как сообщалось, Нацбанк принял
решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО “Государственный земельный
банк” в сентябре 2016 г. Банк был отнесен к категории неплатежеспособных в июле 2016 г.,
в нем не были размещены вклады физических лиц, поэтому нагрузка на Фонд
гарантирования вкладов физлиц отсутствовала. Фонд планировал продать банк инвестору,
для чего была проведена независимая оценка стоимости акций и на ее основании
установлена минимальная цена продажи банка - 155 млн грн. Однако продажа не была
осуществлена по причине отсутствия заявок. Напомним, 10 сентября 2014 года Кабмин
было принято решение ликвидировать “Госзембанк”. 28 декабря 2015 года Кабмин внес в
Раду законопроект о реорганизации и приватизации банка. Правительство создало
“Госзембанк” 2012 г. На банк возлагались задачи относительно кредитной поддержки
предприятий АПК и внедрения соответствующих государственных программ. В условиях
отсутствия соответствующих изменений в законодательство, банк с момента получения
банковской лицензии почти не осуществлял банковскую деятельность.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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Банк Кредит Дніпро збільшив портфель коштів роздрібних клієнтів
на 286 млн грн у ІІІ кварталі 2018 р.

RETAIL & HORECA
 МАКРОСТАТИСТИКА

11.10.2018

Банк Кредит Дніпро у третьому кварталі 2018 року збільшив
портфель коштів фізичних осіб із урахуванням поточних і карткових
рахунків на 286 млн грн. Обсяг строкових депозитів збільшився на 9%.
Строкові депозити формують 73% портфеля, при цьому 85% вкладів розміщено
терміном від півроку і більше. Усього з початку року обсяг коштів, які вкладники довірили
фінустанові, зріс на 334 млн грн – до 4,14 млрд грн. «Позитивна динаміка залучень як за
гривневими, так і за валютними внесками забезпечена поєднанням зручної лінійки
депозитних пропозицій, вигідних умов розміщення коштів і високого рівня сервісу, –
розповів Олександр Стецко, начальник управління розвитку продуктів і проектів
роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро. – Лідерами стали наші нові строкові вклади в
гривні терміном 4 і 7 місяців, які показали за квартал більше ніж дворазове зростання.
Проаналізувавши ринкові тенденції і клієнтські вподобання, ми оптимізували цінові умови
строкових депозитів і сьогодні пропонуємо вкладникам прибутковість до 17,5% річних у
гривні, до 5,7% річних у доларах США та до 3,7% річних у євро, що дозволяє нашим
клієнтам здійснювати фінансове планування з мінімальними інфляційними і
девальваційними ризиками». Відзначимо, Національний банк України відновив перелік
банків, які можуть брати участь у валютних інтервенціях регулятора у формі запиту
найкращого курсу в IV кварталі 2018 року. Банк Кредит Дніпро зберіг місце серед 20
українських фінустанов, які показали найкращий загальний рейтинг серед банківучасників міжбанківського ринку. Рейтинг розраховують на підставі показників, що
визначаються за трьома прозорим критеріям: за обсягом операцій банку з купівлі та
продажу іноземної валюти з іншими суб’єктами ринку і Національним банком (питома вага
цього показника у розрахунку загального рейтингу складає 50%); за обсягом операцій
банку з клієнтами з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти (питома вага
показника – 30%); за обсягом активів банку (питома вага показника – 20%). …
Читати повністю >>>
За матеріалами Банку Кредит Дніпро


НЕ БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ З ПОСЛУГАМИ БАНКІВ

Національний банк відкликав ліцензію
у мережі обмінників
14.10.2018

Національний банк України відкликав (анулював) у ТОВ "ФК "ІКС"
генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 25.05.2016 № 189
(діяльність з обміну валют). Про це повідомила прес-служба регулятора.
"Відповідне рішення прийняте у зв’язку з визнанням структури власності ТОВ "ФК
"ІКС" непрозорою та установленням ряду суттєвих порушень ТОВ “ФК “ІКС” порядку
проведення валютно-обмінних операцій і вимог до організації захисту приміщень. Так,
починаючи з 2017 р. Національний банк звертав увагу ТОВ "ФК "ІКС" на невідповідність
структури власності вимогам щодо прозорості та тривалий час проводив взаємодію із ТОВ
“ФК “ІКС” щодо приведення структури власності у відповідність до встановлених вимог.
Натомість, замість приведення структури власності у відповідність до вимог щодо
прозорості та виконання власниками істотної участі вимог чинного законодавства, зокрема
отримання погодження на набуття істотної участі у профільного регулятора - Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, – до
структури власності ТОВ "ФК "ІКС" була заведена “футбольна команда” з 11 фізичних осіб,
внаслідок чого відбулося розмиття власності таким чином, що жоден з нових учасників ТОВ
"ФК “ІКС" не володів істотною участю", - говориться у повідомленні. Крім того, ТОВ "ФК
"ІКС" було допущено значну кількість порушень вимог до організації захисту приміщень, в
яких проводиться діяльність з обміну валют, зокрема щодо обладнання робочих місць
касирів елементами відгороджувальних конструкцій, що відповідають встановленим
вимогам, системою відеоспостереження, сповіщувачем системи тривожної сигналізації.
Також, в діяльності ТОВ “ФК “ІКС” було виявлено ряд порушень порядку проведення
валютно-обмінних операцій, зокрема здійснення операцій з продажу іноземної валюти без
документального оформлення, без застосування реєстраторів розрахункових операцій та
без оформлення квитанцій про здійснення валютно-обмінних операцій. Крім того, під час
перевірок ТОВ “ФК “ІКС” неодноразово допускалися факти неподання матеріалів на
письмовий запит уповноваженого працівника Національного банку України.
Читати повністю >>>
За матеріалами prm.ua

Как менялись доходы и прибыль украинских
ритейлеров в 2016-17 годах
28.09.2018

Самые доходные, прибыльные и убыточные компании сферы
розничной торговли за последние два года: кто приносит владельцам
больше всего денег, а кто – наращивает убытки.
Бизнес.Цензор представил рейтинг 200 крупнейших компаний Украины по
итогам 2017 года. Издание не раскрывает свои источники информации, но по косвенным
признакам можно предположить, что рейтинг базируется, в первую очередь, на данных
Государственной фискальной службы. В частности, данные представлены по отдельным
юридическим лицам, даже входящим в орбиту одной группы (Фоззі-фуд, Экспансия и Фора,
САВ Дистрибьюшн и Инвестком), а информация по международным компаниям (Metro
Cash&Carry Ukraine, Ашан Ритейл Украина) приводится именно за календарный год, хотя
сами холдинги традиционно оперируют финансовым годом – с 1 октября по 30 сентября.
Это уже не первый рейтинг крупнейших компаний, составленный по такому признаку. В
2017 году его публиковали тот же Бизнес.Цензор и журнал «Топ-100», а ранее составлением
списка занималось издательство Экономика. RAU проанализировала топ-200 крупнейших
компаний за последние два года, выбрала из них ритейлеров, и подготовила инфографику:
как менялись доходы, прибыль и убытки ведущих компаний розничной торговли страны.
Страна победившего ритейла. Совокупный доход ритейлеров, попавших в список
200 крупнейших компаний Украины, составил 335 млрд грн – на 87 млрд грн больше, чем в
2016-м. Это позволило розничной торговле занять почетное четвертое место среди
отраслей Украины по объему валовой выручки: после нефтегазовой сферы, металлургии и
аграриев. Всего в список попали 22 компании, связанные с ритейлом. Самой доходной из
них привычно стала АТБ. На втором месте – Фоззі-фуд, на третьем – Эпицентр К. Впервые в
рейтинге фигурирует крупнейший интернет-магазин Rozetka.ua, задекларировавший доход
в 6 млрд грн и прибыль в 6 млн грн. Больше всего представителей продуктового ритейла –
ровно половина всех компаний розничной торговли – 11. Три относятся к ритейлерам
техники и электроники, по два представителя делегировали сегменты «food» и DIY, по
одному – логистика, fashion, e-commerce и drogerie. Но сама по себе выручка предприятий за
год, хоть и достаточно любопытный показатель, мало о чем говорит. Гораздо интереснее
проследить динамику: как изменялись доходы ритейлеров за последние несколько лет как
в процентном соотношении, так и в денежном выражении.
Лидеры роста. И тут ситуация несколько отличается. В процентах сильнее всего
выросли доходы Comfy – ритейлер смог заработать в полтора раза больше, чем в 2016-м,
+52,5%. АТБ продолжает наращивать темпы роста выручки: в 2017-м компания увеличила
выторг на 37%, тогда как в 2016-м рост составлял 25%, а в 2015-м – 19%. Также ускорилась
сеть EVA: +36,4 к обороту в прошлом году по сравнению с +25% в 2016-м. А вот Novus,
напротив, замедлился – после рывка в 2016-м, когда выручка выросла сразу на 84% за счет
открытия многих новых объектов, в прошлом году сеть ограничилась сравнительно
скромными +30,8%. Примечательно, что один из флагманов украинской продуктовой
розницы – Сільпо – уже несколько лет заметно отстает от конкурентов по темпам роста
доходов. В прошлом году оборот компании вырос на 21,5%, а в 2016-м даже сократился на
1% по сравнению с 2015-м. Но это если говорить о процентных изменениях. В денежном
выражении у Фоззі-фуд все в порядке – привычное второе место по росту товарооборота
вслед за АТБ: +9,28 млрд грн против +17,92 млрд грн. В 2016-м году АТБ увеличило доходы
на 10 млрд грн, а вот Сільпо, как уже говорилось, заработала на 300 млн грн меньше, чем в
2015-м. На третьем месте – Эпицентр К, увеличивший выторг на 5,55 млрд грн (в 2016 году
по сравнению с 2015-м изменение составляло те же 5,5 млрд грн, завидная стабильность),
четвертое место занял Comfy, которому рывок в +52,5% к доходу обеспечил рост выручки
на 3,15 млрд грн. На пятом – Metro Cash&Carry Ukraine: благодаря изменению стратегии в
Украине и внедрению нового формата работы немецкая компания наторговала на 2,65
млрд грн больше, чем в предыдущем году. Но даже позитивная динамика оборота
компаний далеко не всегда является гарантией их финансового благополучия: самый
доходный ритейлер по итогам отчетного периода может генерировать убытки, а сети со
сравнительно скромными показателями – демонстрировать отличную рентабельность.
Поэтому мы решили проанализировать: какие компании закончили 2017 год с наибольшей
прибылью, а какие так и не смогли выйти «в плюс».
Самые прибыльные и убыточные ритейлеры. Прежде всего, стоит отметить, что
практически все ритейлеры закончили 2017 год с прибылью. Исключений всего три: две
сети из орбиты Fozzy Group – Сільпо и Фора – и Metro Cash&Carry Ukraine. Во всех трех
случаях убытки наблюдаются уже не первый год. Так, 2016-й Сільпо закончило с минус 383
млн грн, 2015-й – с минусом в 1,4 млрд грн, 2014-й – с убытками 406 млн грн. Это связано с
высокой задолженностью Fozzy Group, номинированной в валюте. Именно необходимость
погашать накопившиеся долги и «загоняет» одного из лидеров украинского продуктового
ритейла в минус. Схожая ситуация и у Metro Cash&Carry Ukraine. Только хроническая
убыточность компании связана не с большой кредитной нагрузкой, а с особенностями
финансового учета международных корпораций, продолжающимся списанием потерь в
Донецке и Луганске, и переоценкой активов. Убытки Metro Group в Украине по годам: 2017й – 1363 млн грн, 2016-й – 671 млн грн, 2015-й – 2001 млн грн, 2014-й – 1969 млн грн. В
противовес им можно назвать тройку самых прибыльных ритейлеров Украины. Список
привычно уже возглавляет Эпицентр К. Компания Александра и Галины Герега в прошлом
году принесла своим владельцам 2,84 млрд грн чистой прибыли против 2,34 млрд грн
годом ранее. В 2015-м этот показатель составлял 1,81 млрд грн, а в самом сложном для
украинского бизнеса 2014-м – «всего» 379 млн грн. Не менее стабилен и АТБ. Геннадию
Буткевичу, Евгению Ермакову и Виктору Карачуну крупнейшая розничная сеть Украины
принесла 2,3 млрд грн чистой прибыли за 2017 год. Для сравнения – в 2016-м чистая
прибыль была 1,6 млрд грн, в 2015-м – 2,36 млрд грн. А вот 2014-й сеть закончила с
убытками из-за вторжения пророссийских боевиков в Донбасс и оккупации части
территории Украины. Тогда потери АТБ составили 286 млн грн. Удивляет резкий рывок из
убытков в прибыль еще одной компании, входящей в Fozzy Gorup – Экспансия. Если в 2016м она отработала в минус 245 млн грн, то прошлый год закончила с плюсом в 458 млн грн, в
денежном выражении нарастив прибыль быстрее всех других украинских компаний сферы
розничной торговли. Но в процентном соотношении активнее всего рос единственный
fashion-ритейлер в топ-200 – Intertop. Компания сумела более чем в полтора раза увеличить
чистую прибыль – на 56,9%, до 204 млн грн. Также хорошие показатели в процентах у АТБ,
Comfy и Ашан Украина. Эпицентр нарастил прибыль на 16,7%.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам rau.ua
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Не только IKEA и H&M: Какие бренды
вскоре зайдут в Украину
12.10.2018

Приход в Украину IKEA и H&M стал главным событием на рынке
ритейла, ведь украинцы давно ожидали эти компании. Их приход может
подтолкнуть и других ритейлеров заходить в Украину.
Эксперты называют компании, которые в ближайшее время могут открыть свои
магазины в Украине, хотя слишком громких имен среди них нет. Ежегодно с 2015 года на
рынок ритейла Украины выходят порядка 20 новых брендов. По оценкам компании UTG, в
2017 году на столичный рынок зашли такие бренды (19): Cole Haan, мужская и женская
обувь и аксессуары (США); Liu Jo, женская одежда, обувь и аксессуары (Италия);
Rinascimento, женская одежда (Италия); BraBraBra, женское белье (Белоруссия);
Baldessarini, мужская одежда (вернулся в Украину) (Германия); Xetra, женская одежда
(Италия); Hanro, мужское и женское белье (Швейцария); Tоus, ювелирные изделия
(Испания); Golden Point, чулочно-носочные изделия (Италия); FYNCH-HATTON, мужская
одежда (Германия); Saucony, обувь, одежда и аксессуары для бега (США); V.I.P.A, женское
белье (Латвия); Okaidi, детская одежда (Франция); CCC, мужская и женская обувь и
аксессуары (Польша); Lee Cooper, джинсовая одежда (вернулся в Украину) (Англия); Town
Scotch & Soda, молодежная мужская и женская одежда (Голландия); Under Armor,
спортивная одежда (США); DJI, электроника (квадрокоптеры и аксессуары) (Китай); Xiaomi,
электроника (Китай). В целом, по данным UTG, в 2012 году в Украину пришли 25 брендов
(включая Dolce&Gabbana, Valentino и KFC), в 2013 году – 16, в 2014 году – 16, в 2015 году –
19, в 2016 году – 17, в т.ч. американские Calvin Klein Underwear и Converse. Одним из важных
трендов 2018 года, по оценкам компании CBRE Ukraine, стала активизация ритейлеров на
рынке торговой недвижимости, представленная ростом количества брендов, вышедших на
рынок Киева и регионов. С целью улучшения конкурентоспособности на рынке также
появились магазины новых форматов и модернизировались уже существующие. В течение І
полугодия 2018 года 11 новых международных брендов вышли на украинский рынок, что
увеличило интерес инвесторов к активам торговой недвижимости и к рынку ритейла в
целом. Безусловно, одним из самых значимых событий в этом году стал выход на рынок
таких брендов, как IKEA и H&M. И хотя IKEA еще не открыли свой магазин, H&M уже
успешно работают (магазин открылся в Киеве 18 августа). "Самым ярким и ожидаемым
событием 2018 года является открытие первого магазина H&M в августе в ТРЦ LavinaMall, и
уже в октябре откроется второй магазин данного оператора в ТРЦ SkyMall. В 2019 году
ожидаем новых открытий данного ритейлера, и в скором времени магазины H&M будут
представлены во многих современных ТРЦ не только Киева, но и, скорее всего, регионов", –
добавляет Татьяна Марковская, заместитель директора департамента торговой
недвижимости Colliers International (Украина). Как отмечает Евгения Локтионова, директор
компании UTG, на украинском рынке в этом году было открытие первых магазинов
американского бренда Under Armour, испанской группы Inditex – Zara Home, а также
турецких универмагов Koton и DeFacto. Что немаловажно, в этом году есть примеры, когда
ритейлеры возвращаются на наш рынок, среди них Lee Cooper, Hugo Boss, Baldessarini.
Также, по словам Татьяны Марковской, в 2018 году на нашем рынке появились такие
бренды, как Liu Jo, Penny Black, All Saints, Scotch & Soda. Вероятно, недостаточно
насыщенный международными брендами украинский рынок становится все более
привлекательным на фоне снижения продаж крупных ритейлеров в экономически
развитых странах, несмотря на восприятие экономической и политической ситуации в
Украине за рубежом как нестабильной. Следует отметить, что в регионе ЕМЕА (Европа,
Ближний Восток и Африка) в 2016-2017 гг. Украина занимала 34-е и 35-е места в рейтинге
количества представленных брендов с показателями 29,6% и 28,7% соответственно. По
итогам 2017 года в ЕМЕА выше нас Румыния, Греция, Венгрия, но существенно ниже
Словения, Сербия, Финляндия и страны Балтии.
Cамые ожидаемые бренды для украинцев. В 2013-2014 гг. компания GfK Ukraine
проводила исследования самых ожидаемых украинцами международных ритейлеров и
заведений общественного питания. В 2013 году лидерами стали IKEA (46,8% опрошенных),
H&M (39,4%), Apple Store (30%), Hugo Boss (29,8%) и сеть гипермаркетов Walmart (25,8%). В
тройку лидеров среди международных сетей кафе и ресторанов вошли Pizza Hut (49,5%),
Starbucks Coffee (39,6%) и Burger King (38,5%). Результаты исследования 2014 года
выглядели так: IKEA, Н&M, Starbucks, Pizza Hut и Walmart. С IKEA и Н&M все понятно, они
пришли. С другими "ожидаемыми" ситуация не столь оптимистична. В конце июля в Одессе
на базе "Цитруса" открылся первый Apple Shop, хотя его площадь не впечатляет – 60 кв. м.
Касательно Starbucks... в начале 2018 года наделало шума заявление столичного мэра
Виталия Кличко о том, что компания изучает вопрос выхода на украинский рынок. Однако
в Starbucks опровергли слова Кличко. Посему о перспективах выхода Starbucks на
украинский рынок можно говорить только в теоретическом контексте: пока никаких
планов на этот счет у компании нет, о чем она заявила в ответ на запрос 112.ua в конце
сентября. В свою очередь Pizza Hut, которая принадлежит корпорации Yum!Brands, уже
представлена в Украине сетью KFC. Успех последней теоретически может "мотивировать"
вывести на наш рынок и Pizza Hut, но пока о подобных намерениях ничего не известно.
Касательно Walmart... по большому счету на украинском рынке компании нечего "ловить":
рынок плотно занят "своими". Кроме Великобритании Walmart не работает в других
европейских странах, и в таком случае перспективы выхода на наш рынок выглядят
призрачными. Среди списка ожидаемых брендов нет платежного сервиса PayPal, но, судя по
публикациям в СМИ и комментариям официальных лиц, этот сервис является желанным не
меньше, чем вышеприведенные компании. Ограничениями выступают желание самого
сервиса заходить в Украину и "законные" требования Нацбанка для регистрации системы в
Украине. Недавно PayPal открыл для Украины возможность трансграничных переводов
через свою дочернюю компанию Xoom. Но PayPal и Xoom – все-таки два разных сервиса, и о
полноценном появлении PayPal в Украине речь пока не идет. Отдельно стоит упомянуть
авиакомпанию-лоукостера Ryanair, которую руководство Мининфраструктуры обхаживало
как самого желанного гостя. Даже когда переговоры о приходе Ryanair зашли в тупик, по
настоянию украинской стороны они были продолжены до тех пор, пока не был найден
компромисс (ценовые условия доступа к инфраструктуре аэропорта "Борисполь"). В итоге,
ирландский лоукостер с сентября выполняет международные рейсы и даже может выйти
на внутренний рынок авиаперевозок.
IKEA как фактор привлекательности. IKEA несколько раз пыталась открыть свой
магазин в Украине. Сначала в 2005 году, потом в 2007-м. Она планировала открыть
магазины в традиционном для себя формате – на своем земельном участке, в крупном и
отдельно стоящем здании. Каждый раз у компании просили большие деньги за земельные
участки. Но у IKEA есть "пунктик": она не дает взяток и оплачивать "земельные платежи"
отказалась, что срывало выход. В 2016 году компания в очередной раз заявила, что не
планирует открывать магазины в Украине, хотя интересуется рынком. Как итог, компания
не стала вновь заниматься поиском земельных участков и откроется в строящемся ТРЦ
Ocean Mall в 2019 году, т.е. зайдет в готовое помещение. Магазин будет относительно
небольшим – около 5000 кв. м. По некоторым данным, в будущем запланировано открытие
других магазинов IKEA большей площадью (30 тыс. кв. м) в других киевских объектах
собственника ТРЦ Ocean Mall. По словам Екатерины Весны, руководителя отдела торговых
помещений компании JLL в Украине, можно выделить три основных фактора, которые
позволили IKEA начать работу по запуску бизнеса в Украине: развитие интернет-торговли,
информация о выходе других известных торговых марок, таких как H&M и Decathlon, и
стабильная позитивная динамика макроэкономических показателей в стране. Станет ли
выход IKEA и Н&М толчком для прихода новых ритейлеров? "Скорее, да. Каких именно, не
так уж важно. Важно отследить другой тренд и обратить внимание на другие факторы
развития ритейла", – считает Ольга Соловей, управляющий партнера URE Club. По мнению
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Татьяны Марковской, выход IKEA и H&M несомненно является положительным фактором
на рынке украинской коммерческой недвижимости, и активная экспансия таких игроков
может стать хорошим примером для других операторов, которые пока только
присматриваются к нашему рынку. При благоприятной политической и экономической
ситуации можно утверждать, что наш рынок пополнится еще рядом новых операторов. С
другой стороны, необходимо учитывать и другие нюансы. "У украинцев есть возможность
покупать любые бренды онлайн или же совмещать поездки в Европу и по миру с выгодным
шопингом. Цены на знакомые нам бренды даже в соседней Польше выгоднее, а распродажи
действительно являются таковыми. Данный факт нивелирует значимость выхода новых
мировых брендов в Украину. А если считать экономику, то попросту финансово
необоснован", – поясняет Ольга Соловей. Выход в Украину исключительно с точки зрения
расширения своего присутствия могут себе позволить сугубо монстры ритейла, готовые
инвестировать очень крупные суммы. Но глобальный тренд в предпочтениях покупателей
говорит об их переходе к культуре меньшего потребления вещей, меньшего влияния
бренда и поиска персонифицированных продуктов. Не нужно тешить себя иллюзиями.
Инвестиционный климат в Украине не отличается привлекательностью, коррупция,
несмотря на приход крупных ритейлеров, зашкаливает, нашим судам инвесторы не
доверяют, а размер доходов населения находится на достаточно низком уровне. Ритейлеры
приходят продавать свои произведенные вне Украины товары, что несет крайне мало
пользы нашей экономике. Расширение же возможностей украинцев покупать качественные
и разнообразные импортные товары имеет отдаленное отношение к успешности
экономики страны. Более того, зачастую иностранные бренды приходят не сами напрямую,
а путем продажи франшиз украинским компаниям. "Запуск и развитие зарубежного бренда
компанией-собственником, а не франчайзи, является для рынка более выигрышным
сценарием, поскольку предполагает инвестиции иностранного капитала в экономику
страны. Международный ритейлер в рамках экспансии в регионе вкладывает средства в
создание новых рабочих мест и обучение персонала, оборудование, строительство и
развитие сети магазинов и многое другое", – поясняет Екатерина Весна.
Кто еще в Украину? Все больше международных брендов изучают возможность
выхода на рынок Украины и открытия своих первых магазинов в столичных и
региональных ТЦ. По оценкам CBRE Ukraine, в будущем на рынок выйдут такие бренды, как
Carter's (американский бренд детской одежды), Home & You (польский бренд товаров и
декора для дома), Ralph Lauren (американский бренд премиум-класса) и Xti (испанский
бренд обуви среднего класса). В 2019 году ожидается "финализация" уже объявленного
выхода на рынок IKEA и французской сети спорттоваров Decathlon. Ранее Decathlon
анонсировал открытие своего первого магазина весной 2018 года и уже выбрал свою
первую локацию в ТЦ "Ритейл Парк Петровка", но, скорее всего, их первый магазин мы
увидим в начале 2019 года. Как отмечает Екатерина Весна, в ближайшие несколько лет
можно ожидать выхода следующих брендов одежды, обуви и аксессуаров: Steve Madden, The
Kooples, Ralph Lauren, Trussardi, Coin, Karl Lagerfeld, а также гастрономической сети фудхоллов Eataly. По словам Анны Марсовой, старшего консультанта по торговой
недвижимости CBRE Ukraine, для Украины крайне интересны турецкие бренды, поскольку
они отличаются демократичностью в цене и высоким качеством. "Так, турецкие бренды
Madame Coco (товары для дома) и Soobe (товары для детей от 0 до 12 лет) изучают
украинский рынок с перспективой открытия своих первых магазинов. Турецкая компания
Ziylan, которая объединяет такие бренды обуви, как FLO Polaris, In Street, Kinetix,
Lumberjack, тоже планирует выход на украинский рынок. Хотя некоторые из этих брендов
представлены на украинском рынке в мультибрендовых магазинах, все же мы бы хотели
видеть их как монобрендовые магазины в Украине, т.к. ассортимент этих ритейлеров
впечатляет", – рассказывает эксперт. Со своей стороны Татьяна Марковская указывает на
высокую вероятность выхода новых брендов от крупных fashion-групп, таких как MD
Fashion, ARGO, ULTRA, CityModa и др., которые постоянно пополняют пул своих брендов и
выводят на рынок новых операторов. "Также возможен выход на рынок Tesla Store,
который уже представлен в 30 странах мира, а в своих магазинах Tesla Lifestyle
представляет одежду и аксессуары для мужчин, женщин и детей, а также аксессуары для
автомобилей", – добавляет Анна Марсова. Нужно отметить, что не все компании готовы
заранее анонсировать свой интерес к украинскому рынку. "Мы реально ведем переговоры с
несколькими иностранными компаниями, которые еще не представлены в Украине. Две из
них вскоре откроют свои магазины. Другие еще на стадии принятия решения. Но, исходя из
условий контрактов, мы не имеем права разглашать сведения заранее", – отмечают в одной
из консалтинговых компаний в сфере торговой недвижимости. В целом, в перспективе
можно ожидать увеличения ритейлеров на украинском рынке, а также их качества и
значимости на мировом рынке, что в свою очередь подтвердит рост объемов и уровня
развития рынка ритейла Украины.
Читать полностью >>>
© Юрий Григоренко
По материалам 112.ua
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Новый фрешмаркет в Харьковской области:
Брусничка открылась в Новой Водолаге
02.10.2018

Продолжая стратегию развития, сеть Брусничка открыла новый
магазин в пгт Новая Водолага (Харьковская область) по ул. Кооперативная,
2. В данном населенном пункте это первый магазин Брусничка.
Традиционно магазин представлен широким ассортиментом свежей продукции мясо, молочные продукты, овощи и фрукты. Фрешмаркеты Брусничка - это всегда удобное
расположение возле дома и экономия времени покупателей. Открытие фрешмаркета
состоялось 30 сентября. Для гостей Бруснички весь день работала развлекательная
программа - музыка, конкурсы, вручение подарков. Детей развлекали мастера аква-грима:
каждый малыш мог получить яркий рисунок на лице от профессионального художника.
Новый фрешмаркет Брусничка в Новой Водолаге поддерживает общий формат сети
магазинов у дома. Здесь каждый посетитель может найти все для ежедневной покупки свежие овощи и фрукты, молочная и мясная продукция, бакалея и кондитерские изделия,
напитки и многое другое. В магазине также работает отдел собственной выпечки, где
покупатели смогут приобрести горячий хлеб, разнообразную выпечку, пиццу. Отметим, за
первые 6 месяцев 2018 года компания Украинский ритейл увеличила выплаты налогов в
бюджеты всех уровней. В сравнении с этим же периодом 2017 г. увеличение
государственных выплат составило 14%. За первое полугодие 2018 г. Брусничка уплатила
более 103,6 млн. грн. налогов и сборов, что на 15 млн. грн. больше, чем за аналогичный
период 2017 г. (89,4 млн. грн.). Основную долю составили выплаты в государственный
бюджет единого социального взноса, а также налога на добавленную стоимость,
увеличение выплат которых осуществилось за счет улучшения деятельности компании. В
целом за 6 месяцев текущего года в государственный бюджет страны Украинский Ритейл
направил более 101 млн грн. налогов. Около 2 млн. грн. были направлены в казну местных
бюджетов населенных пунктов, в которых находятся фрешмаркеты Брусничка.
Читать полностью >>>
По материалам компании Украинский Ритейл
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В новый Класс: что поменяли и как
выглядит супермаркет

 NOT-FOOD
 B&H (BEAUTY. HEALTH)

05.10.2018

Одна из ведущих продуктовых сетей Харьковского региона
представила магазин в принципиально новом формате. Об этом сообщает
служба новостей портала rau.ua
В этом году на конкурсе «Ритейлер года» и торжественной церемонии награждения
Retail&Development Business Awards была представлена новая для события номинация:
«Лучший shop—concept года». Любой ритейлер, который с 1 июля 2017-го по 30 июня 2018го провел переформатирование своих торговых точек, открыл магазины в новой
концепции или внедрил инновации, мог подать заявку на участие в номинации. Всего было
получено 11 анкет, которые внимательно изучили и оценили члены Экспертного совета
конкурса. Среди номинантов был и новый супермаркет харьковской сети Класс. Что и зачем
меняли в магазине, в чем особенности нового формата и каких результатов уже удалось
добиться, RAU рассказал генеральный директор компании Александр Лобановский. На
входе в супермаркет, который мы открыли в марте этого года, размещена фраза:
«Супермаркет, у якому переосмислено здійснення покупок». Может показаться, что это
громкая и смелая фраза, но она вполне обоснована. В нашем городе, да и в стране в общем,
много супермаркетов, все они похожи друг на друга: большие и светлые. Поэтому мы
ставили перед собой задачу создать уникальный, современный супермаркет со множеством
сервисов, которые позволяют покупателю почувствовать нашу заботу и внимание. …
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
ТС "Пчелка маркет" открывает четвертый
магазин в Ирпене
08.10.2018

Торговый объект расположен на территории ЖК Панорамный по
адресу ул. Выговского 1-И. Общая площадь магазина составляет 610 м?,
торгового зала - 355 м?, будут работать 4 кассы.
Магазин предложит покупателям широкий ассортимент товаров: свежие овощи и
фрукты, молочную продукцию, мясную и рыбную гастрономию, хлебобулочные изделия,
бакалею, кондитерские изделия, напитки, товары повседневного спроса. Также выпечку и
пиццу собственного производства и мясные продукты. Также маркет по улице ул.
Выговского отличается тем, что имеет зарядную станцию для электромобилей. То есть,
владелец электромобиля приезжает в «Пчелка маркет», подключает авто в зарядной
станции и идет за покупками. На ускоренной зарядке в среднем за 1 минуту накапливается
энергии для пробега на 1 км. Поэтому когда владелец авто возвращается, электромобиль
уже заряжен. «Пчелка маркет» - сеть магазинов, работающих круглосуточно, предлагая
покупателям свежие продукты питания и товары первой необходимости для ежедневного
использования в комфортных условиях по оптимальной цене. Налажено собственное
производство: выпечка и кондитерские изделия и мясо, а в некоторых маркетах кулинария, что позволяет предложить привлекательные цены и всегда свежие продукты. …
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

01.10.2018

С начала сентября 2018 г. PROSTOR открыл 7 новых магазинов в
городах Винница, Конотоп, Киев, Кривой Рог, Берегово. Об этом передает
TradeMaster.UA со ссылкой на пресс-релиз компании.
PROSTOR - национальная сеть магазинов красоты и ухода, которая широко
представлена ??во всех регионах Украины. Первый магазин PROSTOR был открыт в 2005
году в городе Днепр. Сегодня сеть насчитывает 322 современных магазина в 115 городах
Украины. Сеть PROSTOR активно занимается развитием собственных торговых марок.
Сегодня PL PROSTOR представлен следующими брендами: «Bona», «Violetta», средства
гигиены «NEO», товары для дома «Секрети Господині», линия бесфосфатных стиральных
порошков и кондиционеров «Super Diya», серия бесфосфатных средств для стирки, чистки и
мытья «Glanzen», средства для мытья посуды, жидкие средства для стирки и чистящие
«Alfy», «Друзяки діточок» - детская гигиена и моющие средства, кремы для ухода за кожей
рук и ног «Рецепты любушки», 2 коллекции авторских женских духов - «Queen collection» и
«Glam collection» и 2 коллекции мужских духов «Grand collection» и «Royal collection»,
линейка декоративной косметики «LORENA beauty», серия профессиональных средств для
ухода за волосами «LORENA Professional», средства по уходу за волосами «Tendresse de la
nature», шампуни и кондиционеры для волос, линия гелей для душа, жидкого мыла, пены
для ванн и влажных салфеток «VIVAfruts», гели для душа и жидкое мыло «Yagoda», мужские
средства по уходу «Pixcell», женские колготки «FRESCO», «Flirty».
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 С&S (CLOSED. SHOES)

Intersport до конца года откроет 5 магазинов.
Один из них – в столичном ЦУМе
27.09.2018

В планах Intersport открыть до конца года еще пяти магазинов,
рассказала в интервью rau.ua директор сети в Украине Юлия Максименко.
Один из них будет открыть в ЦУМе на площади 1400 кв. м.
Это будет второй магазин, который откроется не в "Эпицентре" и "Новой Линии".
Сейчас Intersport объединяет 23 торговые точки. Планируем открываться и в других ТРЦ
страны, отметила Максименко. "Ведутся переговоры по согласованию условий с
несколькими ТРЦ, в которых мы будем открываться в начале следующего года ... Для нас
очень важно хорошее месторасположение в лучших торговых центрах страны", – уточняет
она. По данным Intersport, магазин в ТРЦ Lavina Mall входит в тройку лидеров по сети.
Также до конца года ритейлер планирует также открыть мультибрендовый спортивный
аутлет-магазин Intersport площадью 3000 кв. м. в столичном "Эпицентре" на Берковецкой,
отмечает Максименко.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua

Темпы развития нового формата "Фора" гораздо
ниже классических "магазинов у дома"

LC Waikiki планирует открыть
магазин в Одессе

09.10.2018

Директор по маркетингу продуктовой сети "Фора" Оксана Мицкевич
ответила на вопросы издания rau.ua затронув, в частности, темы развития
нового формата сети. Retailers приводит тезисы ответов.
Сеть "Фора" (240 магазинов) входит Fozzy Group, которая занимает второе место по
обороту среди продуктовых ритейлеров в Украине. В группу также входят сеть
супермаркетов "Сильпо", гипермаркетов Fozzy C&C, сеть аптек "Била Ромашка", торговые
точки по продаже акссесуаров и электроники ringoo. Изначально "Фора" развивалась как
сеть формата "магазина у дома" средней площадью 300-500 кв. м. Однако не так давно
ритейлер начала открывать магазины "немного иного формата". Площадь торговых точек
нового формата не дотягивает до классических супермаркетов и составляет 600-800 кв.м.
Они имеют расширенный ассортимент, новые сервисы: пекарня полного цикла, пиццерия,
кофемашина. Количество товарных позиций магазинов составляет в среднем 5 000. Из-за
специфики нового формата темпы развития намного ниже, чем при открытии "магазинов у
дома". Если раньше "Фора" открывала 25-30 точек в год стандартного формата, то сейчас –
15-20 ("иного формата", – Ред.). В двух магазинах "Фора" (не уточняется в каких, - Ред.)
начали работать кассы самообслуживания. По результатам пилотного проекта будет
принято решение о масштабировании данного сервиса. Ключевые регионы развития –
Киев и Киевская область. Кроме них: Черниговская, Сумская, Винницкая, Черкасская,
Житомирская области. Но концентрация – все равно в Киевской области. Обновление
торговых точек. В прошлом году "Фора" обновила 20 магазинов, а в этом – четыре. Причем
это полный перезапуск магазина, который закрывается и открывается как новая торговая
точка с улучшенным дизайном и добавлением новых сервисов.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
Metro с 2019 года начнет открывать
магазины-сателиты "Бери-Вези"
09.10.2018

ООО "Метро Кеш энд Керри Украина" (Metro C&C, Киев) планирует с
2019 года начать открывать магазины "Бери-Вези" площадью 1,5-2 тыс. кв.
м. Об этом сообщает delo.ua
Это будут оптовые базы для трейдеров, сообщил генеральный директор "Метро Кеш
энд Керри Украина" Оливье Лангле. "Поскольку в каждом областном центре Украины у нас
25 магазинов, мы решили, что с 2019 г. продолжим нашу экспансию в стране и будем
открывать магазины формата "сателит". Это небольшие магазины под брендом МЕТРО,
которые будут обеспечивать товарами клиентов-трейдеров", - сказал он. По словам Лангле,
стоимость открытия одного магазина нового формата составит €150-300 тыс. Такие
магазины уже работают в Луцке и Тернополе под брендом "Метробаза". Площадь
магазинов нового формата составит 1,5-2 тыс. м², количество товарных позиций - не более
3 тыс. SKU. Ассортимент будет включать бакалею, кондитерские изделия и напитки. По
словам Лангле, большие форматы гипермаркетов компания не планирует развивать в
Украине. "Не могу сейчас сказать, в какие города мы наверняка пойдем, однако полагаем,
что откроем примерно 15-20 магазинов такого формата", - добавил Лангле. "Лучше
открыть более 20 магазинов в регионах, чем один большой, так как это крупные затраты,
не обеспечивающие возврат инвестиций в короткий срок". Напомним, Оливье Лангле был
назначен гендиректором "Метро Кеш энд Керри Украина" в июне этого года. Немецкая сеть
гипермаркетов METRO Cash & Carry вышла на украинский рынок в 2003 году. Компания
управляет 23 классическими центрами оптовой торговли METRO Cash & Carry в Киеве,
Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах,
Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Мариуполе и Житомире; и двумя магазинами
оптовой торговли "Бери-Вези" в Тернополе и Луцке. Объем продаж компании в Украине за
октябрь 2016 - сентябрь 2017 года составил 491 млн евро.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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PROSTOR открыл в сентябре
7 новых магазинов

04.10.2018

Турецкий fashion-ритейлер LC Waikiki планирует открыть ещё один
магазин в Украине. Об этом сообщает издание TradeMaster.UA со ссылкой на
Интерфакс-Украина.
Сеть уже арендовала помещение площадью 1,1 тыс. кв.м в ТРЦ FontanSky в Одессе. В
Украине это будет уже 28-й магазин. Компания намерена активно развиваться и к 2023
году открыть в стране 60 новых магазинов. Также, в этом году планируют запустить
продажи через интернет. Справка ТМ: LC Waikiki – турецкий ритейлер одежды для всей
семьи. Торговая сеть компании состоит из 787 магазинов в 36 странах мира. Компания
вышла на украинский рынок в 2013 году. С тех пор сеть магазинов возросло до 27 торговых
объектов в стране. До 2023 года LC Wаikiki планирует расширить украинскую сеть
магазинов до 60 торговых точек.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
 H&O (HOUSEHOLD)

Ювелирная сеть Zarina проведет редизайн и
ребрендинг торговых точек
03.10.2018

Основательница и собственница компании Наталья Колодницкая рас
сказала, что, трансформация будет проходить поэтапно и затронет часть
франчайзинговых магазинов (их 20 из 41).
Компания в течение полугода проводила анализ наработок с момента начала работы
сети (сеть работает 20 лет), чтобы подготовить редизайн, а затем – и ребрендинг.
Руководитель департамента рекламы и PR ювелирного дома Zarina Ярослав Опанащенко
рассказал, что ключевой упор по ребрендингу компания планирует сделать на e-commerce.
"Ее доля в нашем бизнесе растет, сейчас она составляет около 3% в разрезе всех продаж
компании. В наших планах – довести ее в течении 1-1,5 года до 15%. Темпы роста объема
продаж через интернет ежегодно растет на 45%", – сказал Опанащенко. Продажи
ювелирных изделий начали расти. В этом году рост составил 5%, тогда как ранее продажи
выходили в ноль, после падения в 2013-2014 годах на 30-40%, отмечают в Zarina. Компания
сотрудничает со всеми производителями драгоценностей в Украине, помимо этого имеет
собственное производство в Черкассах.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
 Т&Е

Компания "Диеса" успешно завершило реструктуризацию
обязательств перед Ощадбанком
03.10.2018

ООО "Диеса" завершило реструктуризацию обязательств перед
государственным Ощадбанком в рамках процедуры, определенной законом
"О финансовой реструктуризации".
Параллельно обязательства перед Ощадбанком реструктуризировало ООО
"Технополис-1" (Киев), где "Диеса" числится в числе собственников. В сообщении
отсутствует информация об объеме обязательств структур. На веб-сайте секретариата
приводится список связанных с заемщиками юрлиц. В их числе - Limelm Trading Limited,
Lavezzi Properties Limited, Potnef Enterprises Limited (все - Кипр), ООО "Технополис 15", ООО
"Лизинговая компанія "Эльдорадо" и ООО "3Д Транс" (все - Киев). Кроме того, к
переговорам было привлечено одно физлицо, фамилия которого не уточняется. Согласно
Единому реестру физических и юридических лиц, конечным бенефициарным
собственником ООО "Диеса" и ООО "Технополис-1" является гражданин Кипра Кристалла
Александроу Папа. Вместе с тем с 2013 года владельцем сети "Эльдорадо" является
украинский бизнесмен Виктор Полищук, о чем он тогда сообщил публично. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

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

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

В сети электроники Brain на онлайн продажи приходится
30% от общего товарооборота

 ТОРГІВЕЛЬНА НЕРУХОМІСТЬ
 ТОРГОВІ ЦЕНТРИ

04.10.2018

Директор розничной сети Brain Тарас Мазур дал интервью изданию
rau.ua. В нем он рассказал об изменениях бизнес-процессов, смене формата
и почему интересней продавать товары под собственной ТМ.
Сеть переформатировала 10 магазинов из 47 работающих. Переоборудование
торговых точек нового формата обходится в $35 000. Точка безубыточности наступает на
третий месяц. Если бизнес-модель докажет свою жизнеспособность, ритейлер продолжит
переформатирование сети. Целевая аудитория сети - геймеры, системные администраторы,
поколение беби-бумеров и новички. Постоянный клиент (30% от общего числа всех
клиентов) делает две и больше покупок за полгода. Оборот Brain в 2015-2016 годах вырос в
два раза, в 2016-2017 годах— в полтора. Этот год компания планирует завершить с ростом
на 20%. Доля Brain на рынке бытовой техники и электроники составляет 1,5%, с учетом
оценки рынка исследовательской компании GfK и всех погрешностей подсчета. Онлайн
формирует 30% от общего оборота. Средний чек в магазине составляет около $100. В
онлайн-магазине около 40 000 SКU. Для понимания, в офлайне - 2 500 SКU. 90%
посетителей магазина пользуются услугами консультантов. 70% клиентов совершают
покупку через корзину, но есть 30%, которые обязательно хотят пообщаться,
проконсультироваться и тогда только покупают. Или даже дойдут до магазина….
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
Октябрьский «Фокстрот»: открытие 5 новых
и 1 обновленного магазина

01.10.2018

Торгово-развлекательный центр находится в Киеве по адресу улица
Маршала Тимошенко, 21. Об этом сообщает брокерская компания UTG –
дилер ТРЦ Smart Plaza Obolon.
Торгово-развлекательный центр расположен на второй по нагрузке станции
столичного метрополитена – Минская - с пассажиропотоком около 17 млн чел. в год.
Площадь нового центра - 15 000 кв. м, и он на 90% уже заполнен арендаторами. По словам
директора компании UTG Евгении Локтионовой, в настоящее время ведется подписание
договоров аренды на оставшиеся площади. В ТРЦ Smart Plaza Obolon будут представлены
такие якорные арендаторы: супермаркет Сільпо, супермаркет электроники Comfy,
супермаркет косметики и парфюмерии EVA, ресторан Евразия площадью 890 кв. м и
двухуровневый ресторан KFC. Все арендаторы выполняют ремонтные работы.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
Арендные ставки в ТРЦ Магелан повышаются
после смены собственника
01.10.2018

10.10.2018

Согласно планам развития, ритейлер «Фокстрот» продолжает
открывать новые магазины и проводить рестайлинг уже работающих
торговых точек. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В октябре мультиканальный ритейлер планирует праздник открытия в двух новых
магазинах «с нуля». 12-15 октября торжественно откроется новый «Фокстрот в г.. Киев, ТРЦ
Lavina mall, ул. Берковецкая, 6д, (торговая площадь 1340 м2). А 19-21 октября в м.
Хмельницький, в ТРЦ «Оазис» (ул. С. Бандеры, 2а), заработает новый «Фокстрот» торговой
площадью 800 м2. В эти дни также будут праздновать открытие обновленного магазина
горожане и гости Кривого Рога (бул. Вечерний, 31). Торговая площадь «Фокстрота» в новом
стиле составила 654 м2. На всех праздничных мероприятиях к открытию новых или
обновленных «Фокстротов» для покупателей планируется проведение геймерских
турниров, автограф-сессий, кулинарных мастер-классов, курсов от стилистов в beautyсекторе. Кроме того, в октябре планируют начать свою работу в техническом режиме еще 4
новых магазина «Фокстрот» в Украине: в г. Днепр, пр-т Слобожанский, 31д, ТЦ «Наша
правда», (торговая площадь 760 м2); в г.. Вараш Ровненской области, пл. Независимости, 10,
ТРЦ Orange, (397 м2); в пгт. Новая Каховка, ул. Парижской Коммуны, 55, ТЦ «Оскар», (850
м2). Новые магазины оснащены эргономичным оборудованием, торговое пространство
организовано как контраст различных световых зон под разные категории товара с учетом
user flow и user experience торговой сети. «Новый формат «Фокстрот» - это не только
визуальная составляющая, которая продолжает стилистику Уэльса и Шотландии как
символа совершенства, - комментирует Вячеслав Поврозник, исполнительный директор
сети «Фокстрот. Техника для дома ». - В начале сезона мы обновили ключевые бизнеспроцессы для улучшения покупательского сервиса потребителей: разработали новую
систему клиентской доставки товара, поработали над увеличением скорости покупки,
расширили ассортимент за счет поставщиков на их складах. Для работы в высокий сезон
именно эти новации станут залогом лояльности потребителя к бренду «Фокстрот» и
драйвером его ростат». Торжественное открытие новых и обновленных «Фокстротов» для
своих гостей сопровождает ивент-агентство Lioncom. Cеть магазинов «Фокстрот»
насчитывает 161 магазин в 90 областных и районных центрах Украины, общая торговая
площадь объектов составляет 153 тыс кв. м. Мультиканальный ритейлер «Фокстрот»
является абсолютным лидером в категории магазинов бытовой техники по уровню
узнаваемости бренда, посещение и покупок (81,2% по данным TNS Ukraine, MMI 2018/1. ЦА:
Все 20-55 дох.ср. +). По данным similarweb.com интернет-магазин foxtrot.ua посещают
ежемесячно 5,3 млн пользователей интернета. Количество участников программы
лояльности «Фокс клуб» по состоянию на середину 2018 превысило 7 млн посетителей.
Читать полностью >>>

Открытие ТРЦ Smart Plaza Obolon
запланировано на 30 ноября

Арендаторы столичного ТРЦ Магелан, в июне перешедшего под
управление Сбербанка России, жалуются на рост арендных ставок и
нежелание новой управляющей команды идти на переговоры.
«После прихода новой управляющей компании всех арендаторов заставили
переподписать договора на обновленных условия, что по мнению наших юристов уже было
неправомерно. Ведь новый собственник является правопреемником и предыдущие
соглашения имеют юридическую силу до конца срока действия. Но это теория, а на
практике даже тем арендаторам, которые не переподписывали договора, сейчас
выставляют счета, которые в 2-5 раз больше предыдущих. Если они не соглашаются —
письмо на выход, с жесткими условиями и короткими сроками», — говорит на условиях
анонимности представитель крупной сети магазинов сегмента fashion, представленной в
ТРЦ Магелан. Не желают открыто говорить о ситуации в ТРЦ и другие ритейлеры.
Большинство из них все еще надеется на то, что новая управляющей компания БронксСтайл, подконтрольная Сбербанку России, умерит аппетиты по аренде и магазины смогут
продолжить работу в ТРЦ. ...
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Под Киевом могут построить новый
ТРЦ и оптовый рынок
02.10.2018

В 13 км от Киева по Одесской трассе появятся многофункциональный
комплекс, в котором будут торговый, выставочный центры, концерт-холл и
оптовый рынок, заявил пресс-конференции Наум Коэн.
Наум Коэн собственник компании "Коэн Групп", которая займется строительством
объекта. Сумма инвестиций в реализацию проекта – около $500 млн. Соинвестором проекта
может выступить Сайрус Пунавалла, глава фармкомпании Poonawalla Group. В свою очередь
Панувалла, который участвовал в пресс-конференции, заявил, что окончательного решения
он еще не принял. "Я заинтересован в этом проекте, но должен лучше его изучить. Вернусь
в Индию, где вникну в проект, после чего приму решение об инвестировании", – заявил
Пунавалла. Комплекс будет расположен под Киевом на участке в 105 га. Половину участка
займет оптовый рынок, где будут продаваться продукты питания и стройматериалы, а
также торговый центр. На второй половине разместится выставочный центр с тремя
гостиницами и концерт-холл (на 7 000 мест). Проект включает парковку на 10 000
машиномест. Начало реализации проекта назначено на январь следующего года. …
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua

Читайте также! Стильно и современно:
новая платформа «Фокстрот» >>>

ТРЦ Forum Lviv первый breeam-сертифицированный ТРЦ в Украине

По материалам компании «Фокстрот»
 DIY

03.10.2018

Сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin стала
членом Ассоциации ритейлеров Украини
10.10.2018

Одна из крупнейших международных компаний, работающий в
сегменте DIY - Do It Yourself - присоединилась к профильному объединению
игроков рынка розничной торговли.
Leroy Merlin - входит в группу ADEO - торговая сеть строительных гипермаркетов,
специализирующаяся на продаже товаров и решений с уникальным обещанием:
предоставить возможность наибольшему количеству людей воплотить свои желания
относительно дома своей мечты. Сеть представлена ??в 13 странах мира и насчитывает
более 500 магазинов. Руководство и коллектив RAU приветствуют вступление компании в
Ассоциацию и надеются на долгое, успешное и взаимовыгодное сотрудничество.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua

ТРЦ FORUM LVIV стал единственным торговым центром в Украине,
который успешно прошел сертификацию зеленого строительства BREEAM
(Building Research Establishment Environmental Assessment Method).
Требования BREEAM учитывались и закладывались еще на стадии проектирования
и строительства ТРЦ FORUM LVIV, и соответствующий сертификат был финально получен в
сентябре 2018 года. BREEAM является ведущим в мире методом оценки стабильности
проектов генерального планирования, инфраструктуры и зданий. Это означает, что
объекты, которые сертифицированы BREEAM, являются более рациональными, улучшают
благосостояние людей, живущих и работающих в них, помогают защищать природные
ресурсы и создают привлекательные инвестиции в недвижимость. «ТРЦ FORUM LVIV,
расположенный в самом центре Львова, имеет уникальную архитектуру и микс
арендаторов. С самого начала ключевой задачей было создание проекта, который
гармонично интегрируется в общий паттерн города. …
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
Инвесткомпания Dragon Capital планирует
купить киевский ТЦ Aladdin
04.10.2018

Инвесткомпания Dragon Capital планирует купить киевский ТЦ
Aladdin. По данным собеседников агентства, договор еще не подписан, но
стороны уже согласовали сумму сделки – 23 млн долларов.
Инвестиционный фонд Meyer Bergman выставил на продажу ТЦ Aladdin в мае, сам
торговый центр оценили в 22-23 млн долл. Арендная площадь ТЦ составляет 10 571 кв. м, в
нем располагаются 120 магазинов. Вакантность в Aladdin – менее 1%. Ежемесячно ТЦ,
который находится недалеко от станции метро Позняки, посещает около 325 тысяч
человек. Как отмечает президент консалтинговой компании UTG Вадим Непоседов, Dragon
Capital уже владеет ТЦ "Пирамида", который находится недалеко от ТЦ Aladdin. Это
позволит скоординировать действия и не ухудшать работу ни одного из двух торговых
центров. Как сообщалось, в начале октября Антимонопольный комитет Украины (АМКУ)
предоставил разрешение Dragon Capital Investments Limited (Кипр) и The Goldman Sachs
Group (США) на приобретение столичного офисного центра "Горизонт Парк" общей
площадью 68,8 тыс. кв. м. Dragon Capital – самый активный покупатель на рынке
коммерческой недвижимости Украины. Только в этом году компания приобрела ТЦ Victoria
Gardens во Львове, Sky Park в Виннице и бизнес-центра на Большой Васильковской в Киеве.
Читать полностью >>>
По материалам budport.com.ua
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Столичный ЦУМ возглавит
новый гендиректор

В Украине появился первый МакДональдз с солнечными
панелями и на территории АЗС
05.10.2018

Генеральный директор столичного универмага ЦУМ Брайан Хэндли
покинул свой пост по личным обстоятельствам и решил вернуться в
Великобританию, сообщила пресс-служба универмага.
Новым гендиректором ЦУМа назначен Евгений Мамай, который до этого возглавлял
киевский элитный бутик Sanahunt. "Евгений Мамай обладает многолетним успешным
опытом работы на руководящих должностях в сфере люксового и премиального ритейла,
владеет экспертизой в разработке и внедрении электронной коммерции. На позиции
гендиректора ЦУМа Евгений продолжит развитие уникального для Украины магазина
формата department store (универсальный магазин, расположенный в центре города и
предлагающий широкий выбор товаров)", - уточняет пресс-служба. На новой должности
Мамай будет развивать компетенции собственной закупки, укреплять партнерские
взаимоотношений с поставщиками и запускать новые проекты в рамках дальнейшего
развития проекта ЦУМ. Напомним, Брайан Хэндли возглавлял ЦУМ с момента его открытия
после реконструкции в ноябре 2016 года. Реконструкцию универмага начали в 2012 г., а в
2010 ЦУМ приобрела компания ЭСТА Холдинг. "ЭСТА Холдинг" - управляющая компания
группы "ЭСТА", работающей в сфере недвижимости в Украине. Объединяет активы группы
СКМ бизнесмена Рината Ахметова в сфере недвижимости. В группу "ЭСТА" входят
гостиницы "Опера" (Киев), "Park Inn" и "Донбасс Палас" (Донецк), МФК "Пушкинский"
(Донецк), вторая очередь БЦ "Леонардо" (Киев), логистический комплекс (Днепр), ЦУМ
(Киев). 13 марта 2017 г. в ЭСТА заявили о потере управления над отелями в Донецке.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
В ТРЦ Oceаn Mall откроется Сільпо, IKEA,
H&M, Inditex и другие

Кому принадлежат фаст-фуды
в Украине
09.10.2018

10.10.2018

Среди якорных арендаторов строящегося в Киеве торговоразвлекательного центра Ocean Mall будут Сільпо, IKEA, H&M, Inditex, и
Планета Кино с лазерным IMAX. Об этом сообщает allretail.ua
«В Ocean Mall будет лазерный IMAX от Планеты кино. Общая площадь под
развлечения составит 30 000 кв. м. Также здесь будет деликатесный маркет», — сказал
собственник компании MandarinPlaza и ТРЦ Lavina Mall Вагиф Алиев рассказал на прессконференции, посвященной презентации ТРЦ Ocean Mall. По его словам, помимо ранее
анонсированного магазина IKEA, якорными арендаторами галереи ТРЦ будут испанская
группа Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Bershka и другие), а также шведский H&M.
Напомним, общая площадь строящегося рядом с ТРЦ Ocean Plaza объекта составляет 300
000 кв. м, арендная – 100 000 кв. м. Проектом строительства предусмотрено сооружение
новой транспортной развязки для разгрузки Лыбедской площади, а также оборудование
двух парковок общей вместимостью 4600 машиномест.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 E-COMMERCE

Онлайн-магазин Komod.ua продают
за 22,5 тысяч долларов
01.10.2018

Основатель UAmade - Виктор Павлов продает топовый интернетмагазин подарков Komod.ua. Об этом сообщает TradeMaster.UA со ссылкой на
ain. Цена магазина - 22,5 тысяч долларов.
Как сообщил Виктор Павлов, продажа топового магазина подарков связана с тем, что
у него, как у основателя, нет времени на полноценное его развитие. Расходы, связанные с
шоурумом на Подоле: аренда офиса, зарплата сотрудникам, налоги и логистика обходятся в
35 тысяч гривен в месяц. Стоит отметить, что магазин работал более десяти лет, и имеет
«горячих» клиентов около 17 тысяч человек, и 100 тысяч подписчиков.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Rozetka открывает ещё один
магазин в Одессе
04.10.2018

После успешного открытия первого офлайн-магазина вне Киева,
интернет-супермаркет Rozetka открывает ещё один магазин в Одессе. Об
этом сообщает TradeMaster.UA.
Маркетплейс уже арендовал помещение площадью 1,8 тыс. кв. м в ТРЦ FontanSky в
Одессе. И это второй магазин в этом городе. Первый окрыли в конце августа на ул.
Академика Сахарова, 1Б. В пункте выдачи было обустроено 10 окон, сервисный отдел и
информационная стойка. Ещё в апреле текущего года Владислав Чечеткин - основатель и
совладелец ООО "Розетка.УА" анонсировал планы на развитие собственной розничной сети
в самых крупных городах Украины. Стоит отметить, что за прошлый год чистая прибыль
компании выросла до 8,91 млн гривен – это на 9,3%.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua

 HORECA

 МЕРЕЖЕВІ ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ. РЕСТОРАНИ. КЕЙТЕРІНГ

Савва Либкин отозвал франшизу у кафе Компот
на Почтовой площади
01.10.2018

Корпорация Реста прекращает действия с сентября франшизы для
кафе Компот на Почтовой площади в Киеве в связи с нарушением
стандартов качества приготовления блюд и обслуживания гостей.
До конца 2018 года компания также проведет аудит бизнес-процессов в двух других
киевских кафе. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает NB business со
ссылкой Интерфакс-Украина. «В начале 2018 года участились обращения гостей на
недобросовестное обслуживание и несоответствие качества блюд в киевских кафе Компот,
открытых по франшизе. Мы провели переговоры с представителями компании-покупателя
франшизы и приняли решение приостановить право вести деятельность под вывеской
Компот в кафе на Почтовой», — сказала СЕО Рестораны Саввы Либкина Инна Дворская. По
ее словам, до конца текущего года компания также проведет аудит бизнес-процессов в двух
других киевских кафе: по улице Большая Васильковской и в ТРЦ Ocean Plaza, работающих
под вывеской Компот, для принятия решения о продлении франшизы. ...
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
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04.10.2018

В Киеве, 3 октября начал работу первый в Украине МакДональдз,
который частично будет работать на солнечной энергии. Об этом передает
TradeMaster.UA со ссылкой на пресс-релиз компании.
Это также первый ресторан сети, находящейся на территории автозаправочного
комплекса KLO по адресу: г. Киев, ул. Киевская, 2 (с. Софиевская Борщаговка). «Мы
реализовали этот проект в рамках глобальной программы корпорации МакДональдз «Масштаб ради добра». Одно из ее важных направлений - создание энергоэффективных
ресторанов и внедрение инновационных решений. На сегодня уже в большинстве наших
заведений обогрев и освещение помещений осуществляется с использованием
энергоэффективного оборудования. На этот раз мы привлекли альтернативный вид
энергии - солнечное излучение. Для этого на крыше ресторана установлено почти 100
солнечных панелей. Благодаря полученной солнечной энергии, мы сможем экономить до
25% электроэнергии в солнечный период года», - сообщил генеральный директор
компании МакДональдз в Украине, Гжегож Хмелярский. Еще одним нововведением стало
открытие МакДональдз рядом с автозаправочным комплексом. Такой формат МакДональдз
уже пользуется популярностью среди посетителей во многих странах, ведь является
удобным: заезжая на автозаправку, они сразу же могут отдохнуть, перекусить в
МакДональдз, или захватить еду на МакДрайв.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua

Рестораны быстрого питания пользуются большой популярностью. Это
места, где можно быстро и не дорого перекусить. БизнесЦензор собрал
информацию о том, кому принадлежат крупнейшие сети ресторанов
быстрого питания.
По данным американской аналитической компании Zion Market Research, в 2016
объем глобального рынка фастфуда достиг $539,63 млрд. Аналитики прогнозируют, что
если нынешние темпы развития сохранятся, то до 2022 года рынок вырастет более чем на
$150 млрд – до $690,8 млрд. По данным компании Pro-Consulting, объем украинского рынка
фастфуда в 2017 году оценивается примерно в $488,7 млн. А это значит, что рынок не
насыщенный и есть куда расти. Больше всего точек быстрого питания находится в Киеве.
Немного меньше в Харькове, Днепре и Одессе. Многие из этих заведений начинают
перестраиваться под тренд здорового питания и добавлять меню для веганов. К слову, в
2017 году рынок веганского фастфуда превысил $1,8 млн. Не отстают и гиганты рынка. В
конце 2017 сеть KFC запустила в китайском Ханчжоу ресторан K Pro, где вместо курицы в
панировке предлагаются салаты и блюда из рыбы и морепродуктов. За ним последовал
McDonald's, который в сентябре этого года заявил, что откажется от искусственных
ингредиентов в некоторых продуктах. В частности, из детского меню, "Биг Мака" и "Роял
Чизбургера" пропадут искусственные консерванты, ароматизаторы и красители. В наш
рейтинг вошли сети ресторанов быстрого питания, которые имеют более 10 точек в
городах Украины. В списке более 10 групп, владеющих сетями фаст-фудов. Сердни них Fast
Food Systems, McDonald's, Крила, "Пузата Хата", FM Group, FreshLine, "Печена картопля",
Salateira, KFC, "Два Гуся", The Varenik.

Fast Food Systems. Компания Fast Food Systems работает на рынке более 20 лет. Всего
заведений: более 220 ресторанов быстрого обслуживания. Среди них "Пицца
Челентано", "Картопляна Хата" и "ЯПИ". Рестораны расположены по всей Украине.
Работают по франшизе. Владельцы: львовские бизнесмены Марк Зархин, Александр
Поздняков и Игорь Шевелев. Также бизнесменам принадлежат: ресторан-пивоварня
"Кумпель", ресторация Бачевских и ресторан "Голодний Микола". Являются
совладельцами музея-ресторана "Сало".

McDonald's. Владелец: американская McDonald's Corporation. McDonald's в Украине
работает через собственные точки: покупает землю и строит на ней новые здания
ресторанов, либо покупает уже готовые площади. Первый McDonald's был открыт в
Киеве в 1997 году. Вся деятельность ресторанов осуществляется от имени компании
"МакДональдз Юкрейн Лтд", которая на 100% принадлежит McDonald's Corporation.
Генеральный директор в Украине: Гжегош Хмелярский. Всего заведений: более 80
ресторанов быстрого питания в 18 городах Украины. Выручка McDonald's по итогам
2017 финансового года составила $22,28 млрд, чистая прибыль – $5,19 млрд.

Крила. Сеть ресторанов быстрого питания, основанная в 2011 г. Работают по франшизе.
Всего заведений: более 40 точек в Киеве, Броварах, Александрии, Днепре, Запорожье,
Каменец-Подольском, Конотопе, Луцке, Николаеве, Одессе, Павлограде, Полтаве,
Покровске, Ровно, Умани, Хмельницком, Харькове, Черкассах, Чернигове, Каменском,
Краматорске, Константиновке и Кропивницком. Основатель: Юрий Косюк, владелец
агрохолдинга "Мироновский Хлебопродукт", который известен продукцией "Наша Ряба"
и "Легко". В 2015 году совладельцем сети стал Александр Попов, который сегодня
числиться конечным бенефициаром ООО "Чикен Киев", которое развивает сеть "Крила".

Пузата Хата. "Пузата хата" – крупная сеть ресторанов домашней кухни быстрого
обслуживания. Первый ресторан был открыт в 2003 году. Всего заведений: 32 в Киеве,
Одессе, Львове, Днепре и Харькове. Владелец: украинский бизнесмен Вячеслав
Константиновский. Ранее был депутатом VIII созыва Верховной рады от партии
"Народный фронт". Также владеет сетью ресторанов "Carte Blanche" (рестораны MurMur,
C H I, Марокана и другие). Вместе с братом владеет холдингом "Киев-Донбасс",
компанией Kyiv Donbas Development Group.

FM Group. Группе компаний принадлежит сеть ресторанов Tarantino family. Всего
заведений: 28. В Tarantino family входят: сеть ресторанов-бистро "Оливье", сеть
домашней кухни "Дрова", "Вареничная", фаст-фуд "Смачна Картопля" и пиццерии "Папа
Джон". Также включает в себя: сеть японских ресторанов "Мураками", премиумресторан "Вилла Ривьера", итальянское кафе "Руккола", "Tarantino Italian&grill", кафе
"Кофе Тайм". Согласно системе YouControl, совладельцем Tarantino является Владимир
Володарский и сейшельская офшорная компания "Кенсол Интернешнл". В июле 2018 г.
киевский ресторатор Дмитрий Заходякин продал 5 ресторанов - The Bar, The Cake, The
Burger, The Burger Mexico, SHO и вышел из числа владельцев сети "Пивная Дума". По
информации YouControl, The Cake и The Burger Заходякина купил Владимир
Володарский, который теперь числится их учредителем вместе с Натальей Макарчук и
Валерием Созановским. Они и компания "Системы капитального инвестирования"
также числятся учредителями "Стейки и бургеры". "Системы капитального
инвестирования" зарегистрированы на кипрский офшор "Валдез Лимитед". "Валдез"
является конечным бенефициаром компании "Киевпроект Девелопмент", которую
возглавляет экс-помощница Виталия Журавского - Олеся Свирида. С 2017 г. она также
возглавляет наблюдательный совет института "Киевпроект". Журавский ранее был
заместителем экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. "Киевпроект" принадлежал
совладельцу девелоперской компании UDP Василию Хмельницкому, который в 2018 г.
продал его еще одному экс-заместителю Черновецкого Денису Бассу. Таким образом,
сеть ресторанов и фаст-фудов может контролировать совсем не Володарский, который
указан в реестре.

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

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

FreshLine. Фрешлайн работает как сеть сендвич-баров быстрого обслуживания. Первый
такой бар был открыт в 2009 г. Сеть развивается по франшизе. Владелец и основатель:
харьковский предприниматель Вадим Бортник. Всего заведений: 23 точки в Киеве,
Виннице, Чернигове, Полтаве, Сумах, Харькове, Днепре и Одессе. Один сендвич-бар
расположен в Минске (Беларусь).

Печена картопля. "Печена картопля" – украинское название российской сети кафе
быстрого питания "Крошка картошка". Владельцы "Крошки" – московские бизнесмены,
родом из Киева Андрей Конончук и Виталий Науменко. 30% сети принадлежит
польскому ресторанному холдингу AmRest. AmRest Holdings NV – совместное
предприятие American Retail Concepts и Yum (сети KFC, Pizza Hut и Burger King). Всего
заведений: более 16 ресторанов быстрого обслуживания в Киеве, Харькове, Кривом
Роге, Виннице. В Украине ТМ "Печена картопля" принадлежит ООО "Агро-Дом",
бенефициарами которого указаны Андрей Конончук, Владислав Кирпань, Юрий
Науменко и Сергей Чепуный.

Salateira. Салатейра позиционирует себя как сеть ресторанов быстрого здорового
питания (fast-healthy). Первый ресторан был открыт в декабре 2011 года. Владелец:
предприниматель Александр Савилов. Первый ресторан он открыл вместе с Евгением
Рубаном, который позже вышел из бизнеса. Среди учредителей вместо Рубана с долей в
33,4% значится Павел Слободянюк. Также треть бизнеса принадлежит маме Александра
– Ирине Иванчик, супруге Виктора Иванчика, владельца крупнейшего переработчика
сахара в Украине агрохолдинга "Астарта". Всего заведений: 17 ресторанов. 13 в Киеве, 2
в Минске (Беларусь) и по одному в Аликанте (Испания) и Харькове.

KFC. Собственником бренда Kentucky Fried Chicken (Жареный цыплёнок из Кентукки)
является ресторанная корпорация Yum! Brands Inc. со штаб-квартирой в Луисвилле,
Кентукки, США. С 2012 г. работает в Украине. Ресторан открыл один из
франчайзинговых партнеров компании Yum! Brands Inc – ООО "Украинская пищевая
компания", которая входит в группу компаний PNN Group, Азербайджан. CEO
"Украинской пищевой компании" значится Виктория Мехеда. Владельцы PNN – Низами
и Насиб Пириевы. Всего заведений: 15 в Киеве и Днепре. Оборот KFC по итогам 2017
года составил $26 млрд, а чистая прибыль – $9,7 млрд.

Два Гуся. Сеть ресторанов быстрого питания "Два Гуся" входит в Корпорацию "Омэкс",
которая работает на рынке более 15 лет. Развиваются по системе франчайзинга.
Владельцы "Омэкс": киевские предприниматели Валерий Вдовенко, Юрий Вдовенко и
Николай Синица. Всего заведений: 13 ресторанов в Киеве, Хмельницком, Трускавце,
Черкассах, Кривом Роге и Тернополе. 10 из них работают по франчайзингу.

The Varenik. Кафе быстрого питания в стиле домешней кухни. Работают по франшизе.
Всего заведений: около 10 точек в Киеве, Харькове и Сумах. Владельцы: харьковский
предприниматель Сергей Спольник и Мария Михайлюк. Они также владеют компанией
"Саввина гора", в которую входят сеть магазинов итальянского мороженого джелато
Plombiro Italiano и ресторанная сеть "Барбарис" в Харькове. Работают по франшизе, как
и The Varenik.
Читать полностью >>>
© Элина Редих
По материалам biz.censor.net.ua


ПОСЛУГИ B2C
 TURIZM & REST (ТУРИЗМ. ВІДПОЧИНОК & РОЗВАГИ)
 ТУРИСТИЧНІ КОМПАНІЇ

Український туроператор GTO Travel об'єднується
з казахським Kompas
04.10.2018

Український туроператор GTO Travel зливається з казахським Kompas
і починає працювати під цим брендом. Про це пише агентство ІнтерфаксУкраїна, передає портал mind.ua
«Ми співпрацюємо кілька років, за цей час реалізовували спільні проекти і поступово
прийшли до консолідації. Це не новий етап, це просто офіційне оголошення, щоб стати
більш прозорими», – повідомила генеральний директор Kompas Анна Соловйова. За її
словами, компанія Kompas прагне до прозорого бізнесу. За словами керівника GTO Travel
Михайла Тюріна, бренд GTO Travel буде виведений з використання. Не дивлячись на те, що
це виглядає як інвестиція казахського туроператора в український, юрособа в Україні не
змінюється, в неї увійдуть нові засновники, з'явиться консолідований орган управління.
Обсяг інвестицій в злиття наразі не повідомляється. Kompas працює на ринку
казахстанського туризму з квітня 2005 року. Є багатопрофільним туроператором, що
здійснює власні чартерні програми в найбільш популярні напрямки, організовує тури по
всьому світу і всередині Казахстану. Туроператор GTO Travel (ТОВ «ГТО», Київ) створений в
2004 році. Його засновниками є Михайло, Володимир, Олена і Олександр Тюріни.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua

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

Гостиничный рынок Киева продолжает
восстанавливаться

 ТУРИСТИЧНІ ОБ’ЄКТИ (ІНФРАСТРУКТУРА)
 ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ & ВІДПОЧИНКУ

В ТРК МОСТ-сити открылась первая Cyber Arena
в Днепре - Windigo Arena
03.10.2018

Windigo Arena - новый ультрасовременный игровой центр в Днепре,
который расположен на 3-м уровне ТРК МОСТ-сити. Площадь составляет
1100 кв. метров, сообщает trademaster.ua
Все оснащение и уникальная киберспортивная атмосфера этого места удовлетворит
потребности даже самых опытных и требовательных геймеров. На арене 150 сверхмощных
игровых компьютеров. В Windigo Arena есть еще 2 места, не посетить которые просто
нельзя - зона виртуальной реальности и PlayStation-зона. Заряд позитивных эмоций
обеспечен! Гости арены также могут посетить великолепный бар и уютную лаунж-зону,
главной особенностью которой является 4-метровый LED-экран, предназначенный для
атмосферного просмотра мировых киберспортивных чемпионатов и других ивентов.
Windigo Arena - это уникальный хаб киберспорта в Украине. Ему нет аналогов в нашей
стране. В клубе также находится отделение Федерации киберспорта Украины, чтобы
проводить мероприятия, помогать молодым геймерам находить команды и развиваться.
Windigo Arena в ТРК МОСТ-сити - место, которое ты не сможешь обойти стороной!
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Закрыто: появился топ-5 кинотеатров Киева,
в которых больше не будет сеансов
04.10.2018

Названы пять кинотеатров Киева, которые были закрыты или даже
снесены. В топ вошли кинотеатры "Кинопанорама", "Украина", "Кинотеатр
им. Довженка", "Нивки" и "Экран".
Недавно известный бизнесмен и муж певицы Камалии Мохаммад Захур закрыл
кинотеатр "Кинопанорама" на ул. Шота Руставели, которому скоро могло бы исполнится 60
лет. По словам представителей бизнесмена, заведение было нерентабельным, а
сотрудникам и зрителям было не комфортно, поскольку требовался ремонт. Здание было
построено в 1899 году. Поначалу там располагалась Купеческая синагога, но через 50 лет
сооружение стало кинотеатром. До 2008 года "Кинопанорама" была в коммунальной
собственности, а когда мэром был Леонид Черновецкий, у кинотеатра появился частный
владелец. Также недавно сообщили о закрытии кинотеатр "Украина" на улице Городецкого.
Заведение считалось чуть ли не лучшим в стране. Его судьба остается неизвестной. Здание
было построено в 1903 году. Поначалу там был популярный цирк "Гиппо-Палас". В 1918
году в этом здании проходило избрание гетманом Украины Павла Скоропадского. В начале
2017 года в столице снесли кинотеатр "Нивки" на улице Даниила Щербаковского. Здание
было построено в 1969 году, но в начале 2000-х перестало функционировать. Долгое время
кинотеатр находился в аварийном состоянии. Год назад было принято решение снести
полуразрушенное здание и построить на его месте торговый центр. "Немногие знают, что в
Киеве находится близнец разрушенного кинотеатра "Нивки" - кинотеатр "Краков"(ныне "Киев"), которого можно найти на столичной Русановке", - рассказали в издании.
Кинотеатр "Экран" на Святошино также является старейшим стационарным кинотеатром в
столице. Здание построили в 1911 году, когда территория еще была селом Святошин. Со
временем владельцу пришлось "перенести" кинотеатр в соседнее село Беличи. А после
революции кинозал снова оказался в старом помещении и получил название "1 мая". В
конце 70-х его назвали "Экраном". В начале 2000-х здание собирались реконструировать, но
проект законсервировали. …
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
ПОСЛУГИ B2B
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Компанія EY в Україні виступила радником
Horizon Capital
04.10.2018

Компанія EY в Україні виступила радником інвестиційної компанії
Horizon Capital у зв’язку з придбанням міноритарного пакета акцій ITкомпанії Intellias.
Багатопрофільна команда фахівців EY в Україні виступила в якості радника покупця:
провела юридичну, податкову та фінансову перевірку об'єкта придбання (due diligence),
взяла участь у проведенні переговорів та підготовці транзакційної документації, а також
забезпечила юридичну підтримку в процесі підписання і закриття транзакції. Окрім того,
компанія EY надала клієнтові супровід під час одержання необхідного дозволу
Антимонопольного комітету України. Проектною командою EY в Україні керував Ігор
Чуфаров, партнер відділу оподаткування та юридичних послуг, за підтримки партнера
відділу супроводу транзакцій Лариси Марченко, старших юристів Богдана Мальнєва та
Віталія Пустового, старших менеджерів Сергія Аполонова та Ганни Лєвої, старшого
консультанта Євгена Савченка, а також юристів Дар'ї Ткаченко та Андрія Москалюка. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами EY в Україні
Астерс виступила юридичним радником
компанії VR Capital Group

30.09.2018

Согласно анализу, проведенному консалтинговой компанией JLL в
Украине, в высокий период – май-август 2018 года – киевский гостиничный
рынок продолжил восстановление.
В городе растет спрос на размещение, в том числе со стороны гостей с высоким
уровнем дохода. Начиная с мая, тарифы гостиниц современного стандарта в городе
увеличивались одновременно с загрузкой. «Более дорогие отели (люкс, верхний предел
высокого и высокий сегменты) в этот сезон были заполнены в среднем на 47% по
сравнению с 45,4% в мае-августе прошлого года, установив очередной рекорд. Самым
загруженным месяцем был май, когда в городе прошел финал Лиги чемпионов. Это
событие, по-видимому, привлекло состоятельных путешественников (спортивные
команды и их сотрудников, средства массовой информации, спонсоров), позволив
гостиницам верхних сегментов достичь 59-процентной загрузки при увеличении среднего
тарифа в валюте почти на 40% до $230», – отмечает Татьяна Веллер, руководитель
департамента гостиничного бизнеса компании JLL в Украине. Средний тариф за
рассматриваемые четыре месяца вырос до $175 по сравнению со $159 в мае-августе 2017
года. Доходность на номер за этот период увеличилась на $13 до $85. Немного иная
ситуация наблюдалась в средних сегментах (верхний предел среднего и средний).
Доходность за номер здесь выросла на $1 до $45 исключительно за счет загрузки, которая в
мае-августе увеличилась на 5 п.п. и достигла 56%. ...
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
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Юридична фірма Астерс консультує компанію VR Capital Group щодо
придбання частки у розмірі 50% у проекті сонячної електростанції
потужністю 34,75 МВт.
Астерс виступила юридичним радником компанії VR Capital Group щодо придбання
50% акцій компанії PVK Energy Investments (Кіпр) у ICU, незалежної інвестиційноконсалтингової компанії, що надає послуги з управління активами та приватним
акціонерним капіталом і спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи. PVK
Energy Investments володіє компанією Solar Capital, що планує побудувати сонячну
електростанцію потужністю 34,75 МВт у Херсонській області. Команда юристів Астерс
забезпечила супровід найважливіших аспектів транзакції. Зокрема, Астерс провела
юридичний аудит активів компанії Solar Capital, взяла активну участь у проведенні
переговорів щодо транзакційної документації, а також отримала дозвіл на концентрацію
від Антимонопольного комітету України. Над проектом працювала команда Астерс у складі:
партнера Ярослава Петрова, радника Анжеліки Лівіцької, старших юристів Марти Галабали,
Олега Фурманчука та Олександра Целевича, юристів Діани Кондратьєвої, Олени Ніколенко
та Олени Ясентюк щодо корпоративних та регуляторних питань; а також радника Тетяни
Вовк та юриста Павла Верболюка, що консультували з питань антимонопольного права.
Читати повністю >>>
За матеріалами ЮФ Астерс
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ЗМІ & ВИДАВНИЧА СПРАВА

АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ

 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Ивано-Франковск, Киев и Винница возглавили рейтинг
прозрачности инвестиционного сектора

StarLight Sales запроваджує нову систему продажів
телереклами на 2019 рік
02.10.2018

Сейлз-хаус StarLight Sales, що продає пряму телерекламу на
телеканалах групи StarLightMedia (Новий канал, СТБ, ICTV, М1, М2, «Оце»),
запроваджує нову систему продажів телереклами на 2019 рік.
Основним нововведенням стане перехід на купівлю клієнтами рейтингів за цільовим
аудиторіям своїх брендів. Нова угода передбачатиме можливість для кожного клієнта
вибрати до 20 аудиторій для своїх брендів з-поміж 60, запропонованих сейлом. «Завдяки
цьому, клієнти отримають більш якісне розміщення з точки зору набору необхідних їм
охоплень аудиторії рекламним повідомленням», – пояснюють у сейлз-хаусі. Розміщення
реклами буде автоматизованим. Завдяки автоматизації, сейлз-хаус бере на себе
зобов’язання з виконання планових обсягів рейтингів за комерційними угодами –
потижневих та помісячних, і в залежності від ціни клієнта зможе забезпечувати високу
якість розміщення, яка важлива для реалізації медійної стратегії клієнтів…
Читати повністю >>>
За матеріалами detector.media
Ринат Ахметов проинвестирует в развитие ЧАО
"Сегодня Мультимедиа" 72 млн грн.
02.10.2018

Набсовет ЧАО "Сегодня Мультимедиа" дал предварительное согласие
на получение безвозвратной финансовой помощи в размере 24 млн грн от
каждой компаний "Лемтранс", "Лемтранс Транзит" и "Веско".
По отношению к стоимости активов "Сегодня мультимедиа" единоразовая выплата
финпомощи в размере 24 млн грн составляет 23,8%. Набсовет медиахолдинга также дал
предварительное согласие на выделение медиахолдингом возвратной финансовой помощи
входящей в медиагруппу ООО "Медиа Группа Украина" ТРК "Украина" на сумму 22,5 млн
грн. Холдинг "Сегодня Мультимедиа" входит в медиагруппу ООО "Медиа Группа Украина",
объединяющую также национальный телеканал "Украина", телеканалы "НЛО TV", "Индиго
TV", тематические каналы "Футбол 1" и "Футбол 2", "Региональную МедиаГруппу" (каналы
"Донбасс", "34 канал", "Сигма"), сейлз-хаус "Медиапартнерство", компанию "Диджитал
Скринз" (OLL.TV, Xtra TV, Ukraine.TV), продакшн-компанию "Теле Про", Front Cinema.
Собственником "Медиа Группа Украина" является группа "СКМ" Рината Ахметова. В группу
"СКМ" входят компании "Метинвест" (ГМК) и ДТЭК (энергетика), банк ПУМБ, страховые
компании АСКА и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega,
"Медиа Группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский Ритейл"
(розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор
рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг
Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест", компания "Лемтранс" и др. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 ТВ КАНАЛИ & РАДІО СТАНЦІЇ

НСТУ зареєструвала випуск акцій
телерадіокомпанії
04.10.2018

НКЦПФР прийняла рішення щодо реєстрації випуску акцій ПАТ
"Національна
суспільна
телерадіокомпанія
України",
відповідне
повідомлення опубліковано на офіційному сайті Комісії.
Реєстрація випуску акцій – це завершальний етап створення Суспільного мовника
України як акціонерного товариства, що необхідний для подальшої розбудови прозорої
системи корпоративного управління телерадіокомпанії. Інна Гребенюк, член правління
НСТУ відповідальна за юридичний та міжнародний напрям діяльності, коментує цю
новину: "Для реєстрації випуску акцій юристам Суспільного необхідно було провести
величезну підготовчу роботу, окрім того потрібен був висновок незалежного фінансового
аудитора. Наглядова рада за підтримки Шведського агентства міжнародного
співробітництва з розвитку (Sida) залучила до проведення аудиту одну з найбільших
міжнародних аудиторських компаній – Ernst&Young. Цього року було проведено перший
фінансовий аудит Суспільного мовника. І зараз держава Україна отримала належним чином
оформлені акції, створеного публічного акціонерного товариства, першого в історії країни
Суспільного мовника". Нагадаємо, відповідно до законів України "Про Суспільне
телебачення і радіомовлення України" та "Про приватизацію державного і комунального
майна" акції ПАТ "НСТУ" безумовно належать державі та не можуть бути продані, передані
або іншим чином відчуженні на користь інших осіб. Реєстрація випуску акцій ПАТ "НСТУ"
була одним із ключових завдань у плані діяльності ПАТ "НСТУ" на 2018 рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами mediabusiness.com.ua
 ДРУКОВАНІ ЗМІ

Верховна Рада дозволила не роздержавлювати
«Голос України» та «Урядовий кур’єр»
02.10.2018

За законопроект № 6518 «Про внесення змін до деяких законів
України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших
нормативно-правових актів» проголосували 235 народних депутатів.
Законопроект вносить низку змін до законів, зокрема постановляє, що дія закону
«Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» не
поширюється на газети «Голос України» та «Урядовий кур’єр», які здійснюють офіційне
опублікування законів України та інших нормативно-правових актів. Закон має набрати
чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Нагадаємо, що законопроект №
6518 зареєстрували у Верховній Раді 26 травня 2017 року Олег Ляшко і Володимир Литвин.
5 липня 2018 року Верховна Рада прийняла його в першому читанні за основу. Центр
демократії та верховенства права наголошував, що «цей документ суперечить суті реформи,
залишаючи за Верховною Радою та Кабінетом Міністрів України контроль над двома
друкованими ЗМІ та державними підприємствами-редакціям». Тим часом на розгляді
парламенту є інший законопроект№ 8441, який має на меті розблокувати хід реформи
державної та комунальної преси та підвищити її ефективність. Медійні громадські
організації закликають Верховну Раду ухвалити його. Нагадаємо, що в державному бюджеті
на 2018 рік на висвітлення діяльності Верховної Ради телеканалом «Рада» і підтримку
газети «Голос України» передбачено 61,6 млн грн, з яких, відповідно до кошторису
Верховної Ради, газета «Голос України» має отримати 13,8 млн грн. На фінансову підтримку
газети «Урядовий кур’єр» у держбюджеті на 2018 рік передбачено 4,4 млн грн. 2018 рік мав
стати останнім роком існування державної та комунальної преси, протягом якого вона мала
бути реформована. Роздержавитися мали й «Голос України» з «Урядовим кур’єром».
Читати повністю >>>
© Мар'яна Закусило
За матеріалами detector.media
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Ивано-Франковск, Киев и Винница стали лидерами рейтинга
прозрачности инвестиционного сектора, свидетельствуют результаты
анализа организации "Transparency International Украина".
"Мы анализировали сайты горсоветов, насколько они прозрачны и понятны... Сайты
и запросы на публичную информацию и были наши основные источники информации", сказал представитель Transparency International, координатор программы "Прозрачные
города" Анатолий Котов на презентации рейтинга в среду в Киеве. Согласно данным
рейтинга прозрачности инвестиционного сектора, в первой пятерке городов с высоким
показателем прозрачности – Ивано-Франковск, набравший 15 из 20 максимальных баллов,
второе место занял Киев (12,7 баллов), далее – Винница (12 баллов), Львов (10,75 баллов) и
Белая Церковь (10,7 баллов). Среди аутсайдеров – Вишневое (0,75 балла), Стрый (1 балл),
Нововолынск (1 балл), Новая Каховка (1 балл), Купянск (1 балл) и Полтава (1,2 балла). Семь
городов не предоставили ответы на публичную информацию. Всего было обозначено 17
индикаторов, часть из которых касалась регуляторной политики, работы с инвесторами,
кредитного рейтинга города, поддержки развития предпринимательства. Наиболее частые
замечания касались отсутствия подключения города к платформе, которая помогает
открыть собственный бизнес, предоставления бизнес-кейсов, отсутствия электронных
аукционов для продажи прав на размещение сезонной торговли, отсутствия перечня
действующих регуляторных актов на Едином государственном портале открытых данных
и т. д. Мониторинг и анализ проводился с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года в рамках
проекта "Прозрачность и добропорядочность публичного сектора", который реализуется
Программой развития ООН в Украине и финансируется Министерством иностранных дел
Дании. Анализировались данные по 100 городам Украины.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ДУМКИ ЕКСПЕРТІВ
 МАКРОЕКОНОМІКА

Топ-3 угроз для экономики Украины
на ближайшее будущее
01.10.2018

Ближайшее будущее готовит для украинской экономики немало
вызовов. Эксперты компании Kreston GCG выделили несколько наиболее
критичных из них.
Президентские и парламентские выборы. Выборы всегда сопровождаются
всплеском популизма: политикам ведь нужно привлекать на свою сторону избирателей. И
если оппозиционеры в силу своего положения обычно ограничиваются устными
заявлениями, то действующая власть предпринимает реальные меры. Неожиданные
повышения зарплат, премий и прочих выплат, щедрая раздача бюджетных средств на
социально значимые инициативы и т.д. – все это мы в той или иной мере наблюдаем уже
сейчас. Конечно, повышение качества жизни – процесс нужный, но только если он
происходит в условиях реального экономического роста. То есть, когда в стране
действительно есть деньги и возможности для этого. Если же их, как сейчас, нет –
возникает угроза дефицита бюджета. Проще говоря, чиновники растрачивают слишком
много средств, что негативно сказывается на поддержке украинской экономики в целом.
Популизм чиновников также ведет к увеличению на рынке объема необеспеченной
денежной массы. А это, в свою очередь, провоцирует всплеск девальвации и инфляции.
Трудовые миграции. Разные источники приводят разные данные о количестве
украинцев, выехавших на заработки в другие страны. Аналитики ООН, например,
называют цифру 5,9 млн человек (исследование International migrant stock: The 2017
revision). По словам же министра соцполитики Украины Андрея Ревы, за рубежом сейчас
работает чуть больше 3 млн человек. Это те, кто трудоустроен на постоянной основе, еще 9
млн работают в сезонном режиме. Несмотря на такую разницу в подсчётах, все эксперты
тем не менее убеждены: ситуация не изменится в ближайшем будущем. Люди будут и
дальше покидать страну, что грозит неприятными экономическими последствиями. В
частности, отток кадров за границу будет провоцировать украинские компании применять
меры для удержания сотрудников (повышение заработной платы, премий, внедрение
различных бонусов социальной направленности и т.д.). Позволить себе подобное смогут
далеко не все работодатели. А это значит, что многие бизнесы будут закрываться как
неконкурентоспособные. Конечно, трудовая миграция – процесс обратимый. Но уменьшить
отток рабочей силы можно лишь стабилизируя экономическую и социальную ситуацию в
стране. Ведь недостаточный уровень заработной платы и бедность – две основные
причины, вынуждающие украинцев выезжать за рубеж.
Мировая конъектура плюс фактор Трампа. Экономика Украины напрямую
зависит от состояния сырьевых рынков (по большей части рынков стали, зерна, железной
руды). Если цены на эти продукты сильно падают – падает выручка украинских
экспортеров, в стране возникает дефицит валюты, что в итоге приводит к девальвации
гривны. Риски, провоцирующие падения цен на сырье, возникают регулярно. Последние
месяцы этому в большой мере способствует агрессивная торговая политика американского
президента Дональда Трампа. Введенные им санкции против ЕС, Турции и Китая, а также
ответная реакция этих стран провоцируют турбулентность цен на сырьевых рынках, что
негативно сказывается на сырьевых экономиках, подобно украинской. В таких условиях в
страну уменьшается приток валюты и возникают сложности с внешними
заимствованиями, что в итоге, опять же, ведет к дестабилизации курса национальной
валюты, росту потребительских цен и т.д.
Читать полностью >>>
По материалам Kreston GCG
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Бетонні дороги, заводи, швидкісна залізниця: на що китайці
готові давати гроші Україні

Глобальна криза не «за горами». Чи витримає
економіка України?
02.10.2018

Аналітики Міжнародного валютного фонду попередили про зростання
ймовірності виникнення чергової глобальної фінансової кризи. Про це пише
Владислав Обух на порталі ukrinform.ua
Серед основних деструктивних чинників глава МВФ Крістін Лагард, яку цитує
агентство Bloomberg, назвала протекціоністську риторику, що призводить до виникнення
додаткових торговельних бар'єрів, і посилений тиск на ринки, що розвиваються,
викликаний зміцненням американського долара та жорсткістю грошово-кредитної
політики США. Тож, аби запобігти кризі, Лагард закликала політичних лідерів якомога
швидше залагодити торгові протиріччя, доки вони не призвели до незворотних процесів.
Найбільші ризики у цій царині, звісно ж, пов’язані із «митним» протистоянням двох
найбільших економік світу – Сполучених Штатів Америки і Китаю. Особливістю сучасних
світових криз є те, що їх наслідки (при більших, здавалося б, масштабах) менш болісні для
стабільних економічних систем, які мають певні амортизаційні можливості для
згладжування падіння. До того ж, такі економіки швидко відновлюються після кризи,
очищаючись і отримуючи нові імпульси для розвитку. Натомість для деяких економік, що
розвиваються, такі удари можуть виявитися «смертельними». У «зоні ризику» і економіка
України, яка лише «відштовхнулася від дна» після падіння, викликаного російською
агресією та низкою «внутрішніх» деструктивних явищ. Чи ж є рецепт порятунку і чи
встигне країна напрацювати запас міцності у разі, якщо криза «вдарить» наступного року
чи на початку 2020-х?
Україна і криза 20…«енного» року. Старший економіст Центру соціальноекономічних досліджень Кейс-Україна Володимир Дубровський вважає, що наслідки
майбутньої кризи для нашої країни будуть доволі значними, утім, не «смертельними» і,
навіть, не такими болісними як у 2008-му. Адже тоді на загальне тло негативних тенденцій
у світовій економіці накладалися ще й внутрішні проблеми, пов’язані з перекосами на
вітчизняному ринку. Мова, зокрема, про проблеми банківського сектору і сфери
нерухомості. «Пам’ятаєте, якими популярними у середині 2000-х були так звані «валютні»
кредити? Їх було видано десятки тисяч. Причому, більшість – без належного забезпечення, –
нагадує економіст, – І рано чи пізно штучні «бульбашки» мали «луснути». Тож криза лише
прискорила цей процес». Зараз же банківська система країни оздоровилася. І подібних
загроз, на думку Володимира Дубровського, немає. Також, як і у 2008-му, «згладжуванню»
негативних явищ, пов’язаних із глобальною кризою, зокрема, уникненню банкрутств
підприємств, сприятиме відсутність в Україні повноцінного фондового ринку. Як кажуть у
народі, «не було б щастя, так нещастя допоможе»… Директор Інституту соціальноекономічної трансформації Ілля Несходовський додає: «Нинішня ситуація позитивно
відрізняється від часів, що передували двом останнім глобальним кризам (1997-1998-го і
2008 років) тим, що Національний банк України став справді незалежним регулятором,
який втілює самостійну політику, ринковими методами стримуючи девальвацію
національної валюти, встановлюючи обґрунтовану облікову ставку і зменшуючи
ліквідність комерційних банків. А це сприяє мінімізації спекулятивних настроїв. Крім цього,
на відміну від попередніх років, гнучкий валютний курс дозволяє уникнути так званого
ефекту «стиснутої пружини», – каже економіст. І як приклад нагадує про ситуацію 2008-го
року, коли курс гривні доволі довго утримували штучно. А восени стався обвал, бо
регулятор не мав золотовалютних резервів, які б допомогли задовольнити спекулятивний
попит і стримати панічні настрої населення. Це й викликало курсові «стрибки» із 5 аж до 12
гривень за долар. «Також в Україні зараз практично відсутній іноземний спекулятивний
капітал, – продовжує Ілля Несходовський, – більшість спекулянтів залишили ринок після
початку російської військової агресії – у 2014-2016 роках. Таким чином, спекулятивні
операції на українському валютному банківському ринку вдалося мінімізувати. Загалом це
й стане запорукою мінімальних наслідків для української економіки у порівнянні із
попередніми кризовими періодами». Натомість посилити вплив кризи може відсутність
співпраці з Міжнародним валютним фондом, – вважає Ілля Несходовський, який закликає
владу країни зробити усе для того, щоб якомога швидше підписати меморандум про
співробітництво із Фондом. Інакше НБУ, у розпорядженні якого нині – лише мінімально
необхідні валютні резерви, – не зможе впливати на ситуацію у разі виникнення суттєвих
коливань курсу національної валюти. Саме зі стрімкою девальвацією гривні під час
ймовірної кризи експерт пов’язує основні ризики для так би мовити «звичайного»
українця. Бо якщо до курсу 30 гривень за долар ми психологічно готові, то більш суттєві
стрибки – до 40 гривень за «зелений» – можуть доволі болісно вдарити по реальних
доходах і витратах громадян. Адже це призведе до подорожчання основних товарів, в тому
числі, і до чергового підвищення вартості комунальних послуг. Криза означатиме
погіршення світової кон’юнктури і, відповідно, зниження цін на сировинні товари, які є
основою вітчизняного експорту, – прогнозує економіст Володимир Дубровський. Він
нагадує, що саме це є основним джерелом валютних надходжень і підтримання дефіциту
зовнішньої торгівлі на більш-менш прийнятному рівні. «Проблема в тому, що у кризові
періоди сировинний експорт найбільш чутливий: кожне сповільнення економічних
процесів призводить до зниження попиту, а отже, стрімкого падіння цін на сировину. Окрім
того, оскільки майбутня криза, за прогнозами аналітиків, найдошкульніше вдарить по ЄС,
можуть постраждати наші заробітчани на європейських теренах, масово потрапивши під
звільнення», – вважає Володимир Дубровський. А це - іще один ризик для надходження в
країну валюти. І викликана цими деструктивними процесами девальвація не лише
призведе до зростання внутрішніх цін, а й позначиться на виконанні Україною боргових
зобов’язань. Адже наш зовнішній борг, в основному, номінований у «твердій» валюті. Тож у
разі падіння курсу гривні обсяги заборгованості зростуть, до того ж, подорожчає її
обслуговування. Колосальний зовнішній борг – найбільш негативний фактор, який був
відсутній у «сумнозвісному» 2008-му. «На жаль, вплинути на зовнішні чинники Україна не в
змозі. Як не вдасться повністю уникнути кризових явищ у світових масштабах. Зате
наближення кризи може стимулювати стратегічну переорієнтацію вітчизняної економіки із
масового продажу на зовнішніх ринках сировини на експорт інтелектуальних послуг,
інновацій. Йдеться про пожвавлення так званого «постіндустріального експорту», який не
такий чутливий до криз як промисловий. Але це - стратегічне завдання, яке неможливо
виконати за рік чи за два. Тож, об’єктивно, до настання чергової глобальної кризи суттєвого
прогресу у цій сфері ми не досягнемо. Але намагатися треба», – вважає Володимир
Дубровський. Також, за його словами, аби мінімізувати вплив глобальної кризи, в Україні
потрібно втілювати ощадливу політику, скорочувати державні видатки. Це за будь-яких
обставин піде країні на користь. «Незалежно від того, коли настане криза (і чи настане вона
у найближчі роки взагалі), це дозволить створити фінансовий резерв, за допомогою якого
можна буде розраховуватися із кредиторами, не «вимиваючи» коштів із реальної
економіки», – підсумовує Володимир Дубровський.
Читати повністю >>>
© Владислав Обух
За матеріалами ukrinform.ua
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Україна та Китай планують подвоїти товарообіг між країнами до $10
млрд, заявили в уряді. Також співпрацюватимуть в аграрній сфері,
будівництві інфраструктурних об'єктів, енергетиці.
"Україна експортує товарів до Китаю на близько $2 мільярдів на рік. Імпортує - на $6
мільярдів. Сукупний товарообіг становить $8 мільярдів. Загалом наступні 5 років Китай
планує імпортувати продуктів і послуг на суму понад $10 трильйонів. Тому українські
поставки — це крапля в морі", - розповів Gazeta.ua Анатолій Амелін, директор економічних
програм Українського інституту майбутнього. Китайського одягу стало менше. Україна
купує в Китаї електроніку, телефони, побутову техніку, автомобілі, одяг. "Якість китайської
техніки росте, а ціна нижча ніж у європейських чи корейських виробників. Кількість
китайського одягу в Україні скорочується. Але все одно займає значну частку. Китай
зацікавлений у купівлі великої кількості промислового устаткування, побутової техніки,
автомобільного транспорту, харчової аграрної продукції, медичного обладнання, послуг у
сфері туризму, нанотехнологій, культури та освіти. Практично по кожній з цих позицій
Україна може стати партнером і постачальником", - зазначив Амелін. Виграли тендер на
буріння більше 40 свердловин. Китай зацікавлений збільшити поставки українських
природних ресурсів. "Китайці виграли тендер на буріння більше 40 свердловин в Україні.
Вони зацікавлені інвестувати в українське нафтогазовидобування. Також китайців цікавить
літій, титан, руда", - каже Анатолій Амелін. Куди готові вкладати гроші. Китай активно
розвиває проект "Новий шовковий шлях". Країни, через які проходять глобальні транзитні
коридори можуть запропонувати проекти і отримати на них інвестиції. "Йдеться про
проекти у сфері транспортної, логістичної, виробничої інфраструктури. Потрібно, щоб
Україна взяла участь у цій програмі. Показала хоч один успішно реалізований проект.
Близько 10 років тому Україна з Китаєм вже підписувала контракти на понад $3 мільярди,
та порушила їхні умови. Білорусь підписала контракти на понад $5 мільярдів. Успішно
реалізувала їх", - говорить Амелін. Для Китаю пріоритетним є кредитування, додає експерт
економічних програм Українського інституту майбутнього Ольга Хоменко. "Якщо говорити
про прямі інвестиції, це будівництво заводів та інфраструктурних об'єктів. Інший формат —
створення спільних підприємств. Для України звичайно ж у пріоритеті не кредитування, а
залучення прямих інвестицій на будівництво доріг, заводів. Тобто на створення нових
робочих місць", - зазначає вона. Можуть збудувати якісні дороги. Якщо Україна підготує
якісні проекти у транспортній сфері, то зможе претендувати на $20-40 млрд інвестицій. "Це
будівництво авіаційних та логістичних терміналів, швидкісних залізничних доріг. Китайці
вже виявили інтерес до будівництва бетонних доріг. Зокрема навколо Житомира зібралися
будувати кільцеву. Крім того, їх цікавлять портові термінали. Сьогодні китайська компанія
проводить роботи з поглиблення дна у портах України", - каже Анатолій Амелін. Китайські
компанії можуть збудувати якісні дороги. "Їхні технології вже більш досконалі, ніж
українські чи турецькі. У самому Китаї дороги чудової якості. Є багаторівневі транспортні
розв'язки. Їх будували німецько-китайські компанії. Пізніше китайці викупили у німців
пакет акцій та перейняли технологію. За корупцію при будівництві доріг там неодноразово
розстрілювали чиновників", - додав експерт. Зерно, кукурудза, соя. Китайці вкладають
гроші в сільське господарство. "Китайці орендують землю в кількох областях України. Їхня
довгострокова мета - гарантовані джерела поставок харчових продуктів для населення. В
основному раніше підписували контракти на поставки зернових. Сьогодні, у результаті
торгової війни з США, Україна може збільшити поставки кукурудзи та сої до Китаю.
Щоправда це лише сировина. Потрібно вести переговори про будівництво в Україні
переробних підприємств", - підсумував Анатолій Амелін. У жовтні минулого року мер Києва
Віталій Кличко та заступник голови правління China Pacific Construction Group Го Уін
підписали угоду про співпрацю щодо реалізації проекту із будівництва четвертої лінії
метро у Києві. Вартість будівництва оцінили у $2 млрд. 85% від прогнозованої вартості
проекту буде забезпечено за рахунок кредиту від китайських фінустанов. За словами мера,
за 5 років китайська компанія побудує гілку метро з Жулян до Троєщини.
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta.ua
ICU подвела итоги UkrFinForum2018: Украина
возвращается на радары инвесторов
05.10.2018

Группа ICU, которая выступает организатором Украинского
финансового форума (#UkrFinForum2018), подвела итоги события,
прошедшего в Одессе 20–21 сентября.
Украинская экономика выходит из кризиса и становится все интереснее для
инвесторов, считают в инвестиционной группе ICU. С одной стороны, этому способствовали
проведенные правительством реформы и макроэкономическая стабилизация внутри
страны, с другой – охота инвесторов за высокой доходностью. Тема места Украины в
глобальной борьбе за финансовый ресурс стала одной из важнейших на форуме. "После
событий 2013–2014 годов от экономики страны почти ничего не осталось, страна
унаследовала множество проблем. Но реформы, которые провели правительство,
Национальный банк и другие регуляторы, непопулярные и сложные в реализации, уже
привели к огромным положительным изменениям, и Украине стало легче соревноваться за
капитал. Украина только встала на путь к достижению стабильности, но нам уже есть что
предложить инвесторам", – заявил Макар Пасенюк, управляющий партнер ICU, открывая
Украинский финансовый форум. В контексте привлечения инвестиций на форуме много
говорилось о роли правительства и государства. Впрочем, многое зависит от того, о каких
именно инвестициях идет речь. Раяд Юсуф, управляющий директор Goldman Sachs, условно
разделил инвесторов на три основные группы. "Первая категория – те, кто вкладывает
средства в суверенные облигации", – обозначил финансист в ходе панельной дискуссии. Эта
группа инвесторов уже заявила о себе. По подсчетам ICU, портфель только нерезидентов в
ОВГЗ за год увеличился с 2,2 млрд грн до 7,4 млрд грн, достигая на пике 14,5 млрд, и этот
объем еще далек от предельного. "Сейчас условия в Украине для прихода нерезидентов
улучшаются – важным событием стало принятие закона о номинальном держателе,
который существенно упростит иностранцам работу с украинскими ценными бумагами.
Другим важным и ожидаемым нововведением должно стать открытие доступа
иностранных инвесторов к ОВГЗ через международный расчетный депозитарий
Clearstream", – убежден Константин Стеценко, управляющий партнер ICU. Украинские
суверенные и корпоративные еврооблигации также пользуются спросом. "Сейчас
доходность украинских бумаг достаточна интересна с точки зрения инвесторов, в
сравнении с предложениями других развивающихся рынков", – уверен Владимир
Осаковский, главный экономист по России и странам СНГ в Bank of America Merrill Lynch.
Михаил Галкин, кредитный стратег Goldman Sachs, хотя и указал на определенный страх со
стороны инвесторов, все же высоко оценил перспективы Украины. "Сегодня наши клиенты
предпочитают сбережение получению прибыли, поэтому осторожно вкладывают средства
в развивающиеся рынки. Но мой любимый класс активов – это как раз кредиты для
развивающихся рынков. Здесь вы можете легко увеличить свои активы в пять раз. Я еще не
видел ни одного другого актива, который показывал бы лучшие результаты. При этом
статистика потерь по этим активам минимальна. Развивающиеся рынки борются за
инвестора, как на конкурсе красоты. На этом конкурсе пакет Украины выглядит
достаточно красиво. Можно получить 7–9% по евробондам", – сказал он во время
панельной дискуссии на #UkrFinForum2018. Вторая категория инвесторов по
классификации Раяда Юсуфа – это внутренние инвесторы, которых пока не так много.
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Однако локальные инвесторы привыкли к ситуации в стране, она их не отталкивает.
Важнейшая же, третья, категория – это те, кто обеспечивает прямые иностранные
инвестиции. Это инвесторы, которые покупают и строят здесь заводы. Вот для них прежде
всего важны реформы, и именно за этот класс инвесторов соревнуются развивающиеся
рынки. По мнению Макара Пасенюка, роль государства в привлечении прямых
иностранных инвестиций не должна ограничиваться созданием нужных условий через
внедрение реформ. Именно государство должно создавать и вдохновлять крупные
инвестиционные проекты, развивать государственно-частное партнерство, в частности, в
области сельского хозяйства, энергетики и инфраструктуры. Макар Пасенюк отметил, что
одним из самых быстрых инструментов для привлечения не менее $15–20 млрд может
стать предложение государственных сельскохозяйственных земель, площадь которых
достигает 10 млн га. Кейю Джин, профессор Лондонской школы экономики, предположила,
что именно инфраструктура дала толчок к успеху самого крупного из развивающихся
рынков – Китая: "Я думаю, большой вклад сделала качественная инфраструктура. Но чтобы
ее обеспечить, нужны серьезный капитал и инвестиции. При этом инфраструктурные
проекты имеют большие риски – они очень дорогие и рассчитать отдачу от инвестиций
сложно. Поэтому часто развивающиеся страны не могут себе позволить таких инвестиций
для развития инфраструктуры". В этом году на Украинском финансовом форуме впервые
отдельно обсуждали еще один класс активов – украинские стартапы. Роман Никитов,
директор подразделения венчурных инвестиций ICU, отметил, что новая технологичная
экономика в меньшей степени зависима от макроэкономической ситуации. "Предоставляя
услуги, привлекая средства западного капитала в стартапы, Украина интегрируется в
западный мир быстрее, чем на политическом или государственном уровне. Учитывая все
нюансы советского и постсоветского прошлого, Украина в классической экономике
занимает довольно слабые позиции со своим низким ВВП и неэффективным
производством. Но в новой экономике, где правят Google, Facebook и Amazon, Украина
входит в первую двадцатку. Украинские специалисты получили признание в Кремниевой
долине. Они англоязычны, мобильны, не ограничены в доступе к информации, имеют
хорошую репутацию и опыт работы с крупнейшими технологическими корпорациями по
их высоким стандартам", – сказал он. Сегодня Украина – одна из лучших стран мира, чтобы
создавать технологический бизнес, убежден Ярослав Ажнюк, CEO Petcube. "Здесь очень
много людей, которые имеют качественные знания во многих сферах. У нас, наверное,
самая дешевая в мире образованная рабочая сила. В целом за те же деньги, за которые в
Соединенных Штатах можно построить компанию, в Украине можно построить пять.
Наконец, в Украине сейчас выросло поколение людей, которые стремятся к прогрессу, они
мотивированы и готовы доказать миру, что достойны большего", – отметил он.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
Неприємні аргентинські уроки для
української економіки
12.10.2018

В України та Аргентини спільного небагато, проте деякі подібності все
ж є. Чому про них важливо говорити зараз? Тому що в контексті можливого
відкриття ринку землі ми ризикуємо повторити шлях Аргентини в аграрному
секторі, котрий зараз цілком та повністю належить великим холдингам.
Останні вісті з Аргентини мають слугувати уроком та попередженням. Ця країна
довго опиралася китайській експансії, але зрештою здала свої позиції під тиском обставин.
А обставини ці наступні. В світі, як відомо, не так вже й багато доступних родючих земель,
які дозволяють без великих капіталовкладень збирати високий урожай. Наприклад, в Китаї,
де знаходиться найбільший рослинницький агрохолдинг в світі Beidahuang Group
(земельний банк становить понад 5,4 млн. га), не вистачає орних земель. Ще в 2011 році
компанія почала пошук земель для виробництва сої в інших країнах світу. Для того, щоб
взяти в оренду 234 тис. га землі під вирощування сої в Аргентині, китайцям довелося
інвестувати 1,5 млрд. доларів. У цьому році, згідно з липневим повідомленням британської
«Ґардіан», Beidahuang Group вдалося домовитися про покупку ще 320 тис. га в Аргентині, на
що країна пішла через дефолт і заради пакетних інвестицій з КНР. Відомо, що до цього
інвестиції КНР в сільське господарство Аргентиною були небажаними – в першу чергу через
настрої місцевого населення і бізнесу. Незадоволення місцевих, зокрема, підігрівалося
подорожчанням орних земель в зв'язку з підвищеним попитом на них. Наприклад, в
провінції Санта-Фе оренда виросла з 150 доларів за гектар в 2001 р. до 650 доларів у 1917му, за даними газети La Nacion. Коли подібна вартість стала для «туземців» непідйомною, на
аргентинський земельний ринок зайшли китайці. І, звісно ж, не вони одні. Подібна картина
має місце й у Бразилії. Але що відбувається із сільським населенням цих двох країн? Власне,
його де-факто нема, настільки глибокою є деградація цієї верстви. Для того, щоб зрозуміти,
як до цього дійшло, треба бодай кількома штрихами окреслити історію Аргентини в ХХ
столітті. А почати можна з того, що перед Першою світовою війною Аргентина вважалася
однією з найбільш процвітаючих і багатих держав світу. Станом на 1913 рік тільки сім країн
світу мали більш високий доход на душу населення. Від Аргентини суттєво відставили
Італія, Іспанія та Японія, а Франція та Німеччина мали співставні з неї економічні
показники. Такий прорив Аргентині забезпечило якраз сільське господарство. По-перше, в
розпорядженні країни були практично необмежені простори вільної родючої землі. Подруге, відносно високий рівень освіти серед населення відкрив можливості для застосування в сільському господарстві провідних на той момент технологій. І, по-третє, приплив
дешевої, але порівняно кваліфікованої робочої сили укупі з високим попитом на неї дав
додатковий поштовх економіці, яка в 1890-1910-х роках зростала приблизно на 6% на рік,
що в три рази перевищувало середньосвітовий рівень. Але вже наприкінці 1920-х-початку
1930-х років золотий вік Аргентини закінчився. Велика депресія в США та Європі вдарила в
першу чергу по виробникам сировини, в тому числі і сільськогосподарського – зачепили ці
процеси й Аргентину. Але все б не було так сумно, якби не два військові перевороти в цій
державі: спочатку перший, а потім й другий, котрий дав шлях у велику політику одній з
найбільш суперечливих фігур в Латинській Америці XX століття – Хуану Перону. Військові
залишалися при владі до 1982-го, коли Аргентина зазнала відчутної поразки у війні за
Фолклендські острови. Відтак вперше за тривалий час пройшли вибори, і демократія
буцімто була відновлена, хоча керівна верхівка країни залишалася вкрай корумпованою.
Що було далі? Короткочасний економічний прорив і зростання, яке, тим не менш, в зародку
вбила криза 1998 року. З тих пір аргентинська економіка розвивається як мокре горить. В
середині 2000-х років, щоправда, вдалося повернутися до зростання за рахунок чергового
витка цін на сировину, але нова глобальна криза знову перервала цей рух. Але, швидше за
все, деградація Аргентини пов'язана не так з економікою, як з політикою. Відсутність
демократії та превалювання олігархічних інтересів, бездумний популізм, управління
економікою некомпетентними військовими – все це в сумі і дало незадовільний результат.
Все це далеко не повністю збігається з тими обставинами, через які пройшла Україна, але
спільні точки дотику є: і той таки тоталітаризм у бекграунді, і непрофесіонали при владі, і
поправка на олігархію, і вирішальна ставка на власну сировину. Та й вихідні агродані у нас
де в чім подібні: та сама неозора рілля, слабкі позиції місцевих аграріїв, попит на чорноземи
з боку закордонних гравців, відсутність чіткого розуміння з боку держави відносно того, у
який спосіб слід рятувати від остаточного зубожіння та зникнення село. А остання
проблема – якщо вже перенестися з Аргентини в Україну – стоїть особливо гостро. Згідно із
даними Держстату, у сільській місцевості мешкає близько третини українців, але за останні
18 років селян поменшало майже на чверть (із 16,9 млн. до 13 млн.), тоді як чисельність
містян за цей період упала заледве ніж на 16% (із 34,8 млн. до 29,3 млн.). А ось й інші цифри:
із 1990 по 2018 роки в Україні зникли з мапи 426 сільських населених пунктів. Однак
справжня кількість «вимерлих» сіл набагато більша: від 2014 року 369 безлюдних сіл
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просто не були зняті з державного обліку (це у 2017-му засвідчив Інститут демографії та
соціальних досліджень НАНУ). На межі зникнення перебуває ще 4684 села, де станом на
2015 р. мешкало до 50 осіб у кожному. Зайве казати, що вимиранню сіл сприяє як
превалювання кількості померлих над народженими, так і трудова міграція – і внутрішня, і
за межі держави. Звісно, є й великі села, де люди продовжують жити, створювати ОТГ,
розвивати аграрний бізнес, але до пасторальної картинки далеко й там. Теоретично замість
неефективної колгоспної системи опорою місцевих економік мали б бути фермери. Але
станом на 2014 рік у сільському господарстві України було 52,5 тис. суб’єктів
господарювання (у середньому 1,7 «штук» на одне село), серед яких 71,3% становили саме
фермерські господарства. Однак ринку праці вони не оживили: за статистикою 2014-го, ізпоміж населення, зайнятого в сільському господарстві, на фермах працювало трохи більше
як 3%. За відсутності потужних стимулів для того, щоб лишатися у селі та займатися
фермерством (а найпершим таким стимулом мало б стати адекватне оподаткування селян),
українські аграрії підштовхнуть нашу «неньку» до наслідування аргентинського шляху.
Відкриття ж ринку землі (знову таки: за відсутності зацікавлення з боку вітчизняних
власників!) лише посилять цю тенденцію. А відтак Україна ризикує поповнити собою
перелік держав, де корупція, інфляція, регулярні економічні кризи, сильна залежність від
зарубіжних інвесторів, загроза дефолту поставили хрест на майбутньому країни, котре
обіцяло бути успішним і мало для цього усі необхідні передумови.
Читать полностью >>>
© Михаил Поживанов, «Главком»
По материалам facenews.ua
Україна - найбідніша країна Європи:
чому, як, коли зміни...
12.10.2018

У рейтингу найбідніших європейських держав Україна помінялася
місцями із «подругою по нещастю» Молдовою. Про це пише Владислав Обух
на порталі ukrinform.ua
Україна - найбідніша в Європі країна за часткою ВВП на душу населення. Згідно із
підрахунками МВФ, що містяться у жовтневому звіті організації, ми помінялися місцями з
Молдовою, яка мала цей далеко непочесний статус упродовж останніх років. Сталося це
через більш оптимістичні прогнози щодо зростання обсягів валового внутрішнього
продукту сусідньої держави. Що й дозволило їй піднятися на 133 місце у світі з показником
$2694 ВВП на людину. Україна – 134-а ($2656). Найбільший із-поміж європейських країн
цей показник у Люксембурзі – понад $100 тисяч! Різниця більш ніж у 40 разів.Обсяг ВВП на
кожного громадянина Німеччини – у 17 разів перевищує наші показники, поляка –
вшестеро. Не можуть похвалитися українці перед сусідами і розмірами офіційних
заробітків. За цим показником ми також останні в Європі, щомісяця отримуючи на 50
«зелених» менше, аніж сусіди-молдавани. Приміром, за даними другого кварталу, середня
зарплата в Україні становила 8529 грн. ($325,5), в Молдові – 6369,8 леїв ($375,8).
Причини: об’єктивні і суб’єктивні. «Українська економіка переживає важкий та
болісний процес структурної перебудови. Адже до 2014-ого року вона була значною мірою
орієнтована на Росію, - пояснює старший економіст Центру соціально-економічних
досліджень Кейс-Україна Володимир Дубровський. - Й хоча з усіх країн СНД ми мали чи не
найменший обсяг експорту до Російської Федерації, залежність від сусідньої країни була
значною. Різке припинення (чи то пак – обмеження до мінімуму) економічних відносин з
державою-агресором не могло не датися взнаки. Крім того, не встигли ми оговтатися від
кризової ситуації 2008 року, як почала розвиватися нова внутрішня криза». Також, за його
словами, не треба забувати про війну, що триває чотири роки. Хоча активних бойових дій
зараз немає, країна витрачає на протистояння агресорові величезний ресурс. До того ж, ця
ситуація згубно впливає на наш інвестиційний клімат. І це – об’єктивно. А серед
суб’єктивних чинників експерти називають недостатній темп реформ, відсутність
реального діалогу з потенційними інвесторами, слабку промоцію економічних
можливостей країни на міжнародній арені. Багато хто з економістів нагадує про те, що в
Україні – один із найвищих на європейському континенті рівнів тінізації економіки. «Вплив
цього чинника справді важливий, але не визначальний, - говорить у цьому зв’язку
Володимир Дубровський. - Тож відображення у статистиці показників тіньового сектора
навряд чи зробить нас суттєво багатшими. З урахуванням цього показника обсяги ВВП на
кожного українця збільшаться максимум на 30 відсотків. Тож навіть тоді ми навряд чи
зможемо піднятися вище передостаннього місця в Європі». (Показник ВВП на душу
населення в Албанії, яка на одну позицію випереджає Молдову - $4500, порівняно «бідних»
Македонії, Сербії, Чорногорії та Болгарії – від $5,5 до $8 тисяч – ред.). «Звісно ж, це не
означає, що ми повинні відмовитися від заходів з детінізації – вони можуть мати суттєвий
ефект у більш віддаленій перспективі, - погоджується з колегою директор Інституту
соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський, - При цьому влада повинна
сконцентрувати зусилля на залученні в Україну інвестицій та підтриманні «внутрішньої»
підприємницької ініціативи.
Тільки створення нових робочих місць,
підвищення
продуктивності праці і ефективності виробництва дозволить Україні позбутися
нинішнього ганебного статусу «європейської біднячки».
Відносно «втішні» похибки в розрахунках. Дещо потішити українців, за словами
Іллі Несходовського, може те, що в аналізі МВФ не враховано такого важливого показника
як ПКС (паритет купівельної спроможності). Адже, незважаючи на те, що ми справді маємо
найнижчу зарплату в Європі, і ціни на основні товарні групи у нас фактично найнижчі.
(Тим же молдаванам більшість товарів обходиться дорожче). «На зроблених аналітиками
МВФ розрахунках суттєво позначається й те, що у виробництві валового внутрішнього
продукту задіяна відносно невелика (за європейськими мірками) частина українського
населення, - каже президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. - Приміром,
участі в цьому процесі не беруть кілька мільйонів трудових мігрантів. Але ж при визначенні
обсягів ВВП на людину їх також враховують. Окрім того, у структурі населення невелика
частка людей працездатного віку. І хоча проблема старіння характерна для всієї Європи, у
більшості країн континенту вік виходу громадян на пенсію вищий, аніж в Україні, тобто
період трудової діяльності більш тривалий. Такі особливості підрахунку, з-поміж іншого,
знижують показник ВВП на душу населення, який ліг в основу згаданого рейтингу». «Але це
не особливо радує. На жаль, поки що Україна справді залишається найбіднішою країною
Європи - особливо, після початку військових дій, коли суттєво девальвувала національна
валюта, а інфляція у буремному 2015-ому перевищила 40%», - нагадує Ілля Несходовський.
Мрії й резерви. Водночас низька «точка відліку», на думку експертів, дає підстави
розраховувати на більш суттєвий прогрес. Серед завдань – згадане вже залучення в
економіку зовнішніх і внутрішніх інвестицій, суттєве підвищення продуктивності праці,
орієнтація на розвиток галузей та виробництв, які формують високу додану вартість.
«Також у складі ВВП є сегменти, які не обліковуються і потенціал яких не використовуємо
сповна, - нагадує Ярослав Жаліло, - Приміром, значна частина нашого національного
багатства не залучена в економічний обіг і, відповідно, не створює доданої вартості. Мова,
перш за все, про землю, ринок продажу якої відсутній. Те ж стосується і рекреаційного
ресурсу країни, який використовують, як правило, у напівкустарному форматі. Тож його
ефективність дуже низька. І таких резервів, які дозволять поліпшити ситуацію, як-то
кажуть, «малою кров'ю» та у більш-менш короткий період доволі багато». – розповів
Ярослав Жаліло. Стосовно ж того, до чого прагнути, то, нагадаю, найбільший показник ВВП
на душу населення в Україні було зафіксовано рівно десять років тому - у 2008-ому:
$4095. Тоді ми майже наблизилися до показників найбіднішої країни ЄС - Болгарії… Тепер
же про таке, на жаль, доводиться тільки мріяти.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Суд просять зобов’язати Мін’юст анулювати 49
реєстраційних свідоцтв політичних партій
14.09.2018

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до
Міністерства юстиції України щодо ліквідації реєстрації низки політичних
партій. Про це повідомляє прес-служба суду.
Зокрема, позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту щодо
незвернення до суду з поданням про анулювання реєстрації свідоцтв політичних партій, які
протягом 10 років не висували своїх кандидатів на президентських та парламентських
виборах. Також позивач просить суд зобов’язати Міністерство юстиції звернутись до суду з
відповідним поданням. У переліку партій позивач зазначив – Партію ветеранів Афганістану,
Соціал-демократична партію України, партії «Пора», «Єдність», «Кияни передусім» та інші.
Загалом позивач просить про анулювання 49 реєстраційних свідоцтв політичних партій.
Наразі Окружним адміністративним судом міста Києва розглядається питання про
відкриття провадження в адміністративній справі.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Окружного адміністративного суду міста Києва
Стало известно, во сколько обойдутся
Украине выборы-2019
20.09.2018

В проекте бюджета Украины наследующий год заложено 2,4 млрд грн
на проведение президентских выборов и 1,9 млрд грн - парламентских. Об
этом сообщает пресс-служба парламента.
В документе указана сумма в 2 млрд 354 млн 880 тыс. грн на проведение выборов
Президента Украины весной 2019 г., и сумма в 1 млрд 949 млн 620 тыс. грн - на проведение
выборов нардепов. Расходы ЦИКа обойдутся в 4 млрд 616 млн 111,9 тыс. грн. Также в
проекте указана сумма в 185 млн 482,3 тыс. грн, выделение которой необходимо для
руководства и управления в сфере проведения выборов и референдумов. Еще 126 млн 129,6
тыс. грн понадобятся для усовершенствование системы реестра и подготовки и проведения
очередных выборов президента Украины и народных депутатов в 2019 г. Местные
бюджеты получат субвенцию 247 млн 11 тыс. грн на проведение выборов депутатов
местных советов и сельских, поселковых, городских голов. Напомним, на пленарном
заседании 20 сентября Верховная Рада избрала новый состав ЦИК. Туда вошло 6
представителей Блока Петра Порошенко, 3 представителя Народного Фронта и по одному
представителю от других партий. Свою кандидатуру не выдвинул только Оппозиционный
блок. В частности, в новый состав ЦИК вошли: Басалаева Алла, Возрождения; Бернацька
Наталья, НФ; Вербенский Михаил, БПП; Евстигнеев Андрей, Батькивщина; Ефремова Ирина,
НФ; Желтова Ольга, БПП; Конопольский Олег, БПП; Кустова Светлана, БПП; Лотюк Ольга,
БПП; Плукар Виталий, БПП; Радченко Евгений, Самопомощь; Слипачук Татьяна, Воля
народа; Шипилов Леонтий, НФ; Юзькова Татьяна, РПЛ. Отметим, что Ефремова Ирина и
Юзькова Татьяна не могут приступать к исполнению обязанностей пока не прекратят свои
депутатские полномочия. Они пообещали сдать мандат на следующей неделе.
Читать полностью >>>

Читайте также: Кто будет следить за
честными выборами >>>

По материалам comments.ua
Мер Глухова Терещенко заявив,
що йде в президенти
01.10.2018

Мер Глухова Сумської області Мішель Терещенко заявив про
намір балотуватися в президенти на виборах 2019 р. Про це він
М. ТЕРЕЩЕНКО
заявив на прес-конференції в понеділок, передає Українська правда.
"Я вимушений балотуватися на посаду президента України", - заявив він. За словами
Терещенка, його мета "демонтувати існуючу олігархічну систему" в Україні, для чого він
має намір зібрати команду "професійних державних управлінців". "Не для того я повертався
до країни предків, відмовлявся від французького паспорту та отримував українське
громадянство, щоб купка негідників, які привласнили собі українську державу, вижила
мене з міста та країни моїх пращурів", - підкреслив він. Терещенко заявив, що серед інших
кандидатів у президенти немає людини, здатної реформувати країну і побороти корупцію.
Він зазначив, що не бачить сенсу далі залишатися мером, оскільки політичні сили в
місцевих радах і центральна влада перешкоджають реформам і не дають можливості
впливати на процеси в місті. Раніше Терещенко заявив, що складає повноваження міського
голови Глухова через саботаж з боку депутатів міської ради. Мішель Терещенко (Михайло
Петрович) – нащадок роду українських промисловців і меценатів Терещенків. Він
народився у Парижі й був французько-українським підприємцем, а з 2015 року є міським
головою міста Глухів на Сумщині.
Читати повністю >>>
За матеріалами theinsider.ua
Вадим Новинський очолив рух
«Партія миру»
01.10.2018

Під час Великої ради всеукраїнського руху «Партія миру», що відбувся
минулої п’ятниці, сформували керівні органи руху та обрали голову. Ним
став Вадим Новинський. Про це політик повідомив на своїй сторінці у
Facebook.
«Дорогі друзі, минулої п’ятниці відбулася Велика рада всеукраїнського руху «Партія
миру». Були сформовані керівні органи організації, а мені була надана висока честь бути
обраним главою руху», – написав Вадим Новинський. Політик зазначив, що за лічені місяці з
того дня, як він з однодумцями ініціював створення руху, який об’єднав би усіх для
досягнення миру в Україні, відгукнулися тисячі українців по всій країні. «За ці місяці у
нашого руху з’явилися сотні осередків практично в кожному регіоні країни, створені 22
обласні організації, і кожен день з’являються наші нові підрозділи», – акцентував Вадим
Новинський. Політик вважає, що ідея миру об’єднує людей із різними політичними
поглядами, різного віку і соціального статусу. І зараз вона є по-справжньому націєтворчою.
«Вважаю, що саме на всеосяжній ідеї миру – миру у серці кожного українця, миру між
українцями, миру без війн і конфліктів – ми зможемо побудувати нову, успішну, щасливу
Україну», – резюмував Вадим Новинський.
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua

53

Кандидат у президенти Юлія Тимошенко непублічно зустрічається із
мільярдером Віктором Пінчуком. Про це йдеться у розслідуванні "Схем",
повідомляє видання pravda.com.ua
За словами журналістів, вони двічі ставали свідками, як машини, якими
користуються Тимошенко та Пінчук, перебували в одному місці і потім майже одночасно
його залишали. Це було 18 квітня та 24 вересня. Журналісти двічі намагалися запитати
Тимошенко про те, що її поєднує з Пінчуком. Однак в першому випадку вона не захотіла
відповідати на питання журналістів, пославшись на підготовку до виступу у парламенті. А в
другому випадку вона залишила сесійну залу через ложу спікера парламенту. Крім того, її
однорпартійці в обох випадках заважали роботі журналістів. "Сергій Власенко – спочатку
затуляв об’єктив камери, а інший депутат Вадим Івченко заважав оператору знімати прохід
Тимошенко кулуарами", - зазначають у "Схемах". Пізніше журналістам все ж таки вдалося
поспілкуватися із Тимошенко. На питання, скільки разів за минулі півроку вона непублічно
зустрічалася з олігархом Віктором Пінчуком, вона відповіла наступне: "Дорогі друзі, Віктор
Пінчук насправді в Україні організував форум YES. Ви в курсі? І,саме тому – стільки, скільки
потрібно було, щоб підготувати мою участь у форумі YES", - заявила кандидатка у
президенти. Вона уточнила, що він не готував її особисто. Водночас це робила його
команда. "Але ми зустрічалися і обговорювали участь нашої команди у форумі YES", додала вона. За словами журналістів, перша зафіксована "Схемами" зустріч Пінчука і
Тимошенко відбулась за п’ять місяців до форуму YES, а друга – за тиждень після. Крім того,
журналісти попросили Тимошенко підтвердити, чи зустрічалась вона з Пінчуком тоді, коли
вони зафіксували, як машини політика і мільярдера перебували в одному місці і потім
майже одночасно його залишали. "Я можу вам твердо сказати, що з Віктором Пінчуком - все,
що стосується форуму YES, і все, що стосується підготовки, ну, насправді України до нової
ітерації політичної після президентських виборів, ми будемо співпрацювати. У нього дуже
фундаментальні міжнародні зв’язки і я вважаю, що ці міжнародні зв’язки можуть
допомогти Україні у багатьох питаннях", - сказала вона. Також Тимошенко заявила, що
Пінчук не фінансує та не допомагає їй у рекламній кампанії. "Категорично ні. Оце я хочу вам
сказати, і ніколи в житті я цю лінію не переступлю", - наголосила кандидатка у президенти.
Натомість, як зазначають журналісти з посиланням на звіт громадського руху "Чесно,
партія Тимошенко перерахувала майже 11 з половиною мільйонів гривень компанії
"Старлайт бренд контент", яка пов’язана з олігархом. "Про те, що у партії можуть бути
тіньові, не відображені у публічних звітах джерела фінансування, свідчить красномовний
факт, озвучений раніше "Чесно" та "Bihus Info": партія звітувала про отримані десятки тисяч
гривень внесків від пенсіонерів, та, як виявилось, частина з цих донорів і не знали, що
підтримують політичну силу зі своїх кишень", - зауважують журналісти. Також вони
запитали у Тимошенко про доцільність ведення непублічних діалогів з олігархами. "Справа
в тому, що є публічні зустрічі, а є зустрічі, де публічність на мій погляд є недоцільною. Ми
говоримо про майбутнє країни, і я буду говорити з усіма, хто може майбутньому України
щось додати", - відповіла Тимошенко. "Схеми" звернулись із письмовими запитаннями і до
Віктора Пінчука і запитали, чи фінансує він партію "Батьківщина" і особисто Юлію
Тимошенко, та що обговорювалось на зафіксованих ними зустрічах. У прес-офісі фонду
бізнесмена у відповідь зазначили, що Віктор Пінчук в рамках своєї діяльності зустрічається
із різними політиками та лідерами думок. "Ні Віктор Пінчук, ні його бізнеси не фінансують
жодну політичну силу чи особу. (…) Для Віктора Пінчука, як громадського діяча, і для його
Фонду одним із основних пріоритетів на цей момент є питання, пов'язані з можливим
зовнішнім втручанням у вибори 2019 року в Україні, кампаніями із дезінформації,
фальсифікації, маніпуляції, кібератаки, fake news і пов‘язаними з цим загрозами і ризиками
для України, а також можливі протидії цим викликам для забезпечення чесних та прозорих
виборів 2019 року", - йдеться у відповіді. У прес-службі зазначили, що для вирішення цих
питань Віктор Пінчук і його Фонд залучає найкращих закордонних експертів у цих сферах.
"Відповідно, це коло питань Віктор Пінчук обговорює і буде продовжувати обговорювати у
2018 -2019 роках із українськими державними та політичними діячами, в тому числі й з
лідером партії "Батьківщина" Тимошенко Ю.В.", – зазначили у прес-офісі Фонду Віктора
Пінчука. Співзасновник громадського руху "Чесно" Олег Рибачук вважає, що Тимошенко
могла сама ініціювати зустрічі із Пінчуком, бо "кожні вибори Пінчук цікавий як власник
трьох телеканалів". Віктору Пінчуку належать телеканали ICTV, "Новий канал" та "СТБ".
Читати повністю >>>
За матеріалами pravda.com.ua
КВУ: 79% українських партій офіційно
не мають жодного працівника
11.10.2018

У 79% українських партій офіційно не працює жодної особи. Дані
відповідно до звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру за ІІ квартал 2018 року.
Жодного працівника не вказали 216 політичних партій. Серед відомих партій із
порожніми офісами «5.10», «КМКС» Партія угорців України, «Заступ», «Вінницька
європейська стратегія». Частина відомих партій вказали лише кілька працівників. Так, у
центральному апараті партії «За життя» Вадима Рабіновича офіційно працює 3 особи, партії
«Основа» Сергія Тарути – 4, ВО «Свобода» – 5 осіб. Серед парламентських партій найбільше
працівників у «Самопомочі» – 257. Далі йде Радикальна партія Олега Ляшка – 136
працівників, ВО «Батьківщина» – 78, БПП «Солідарність» – 45, «Опозиційний блок» – 43,
«Народний Фронт» – 32. Офіційно найбільше в Україні осіб працює в партії «Єдність» – 317.
«Крім того, що 79% партій не мають офіційних працівників, 47% партій також не мають
жодної місцевої організації зі статусом юридичної особи. Це вказує на слабкість партій на
місцях та зосередженість партійного життя виключного в Києві. Також вказані цифри
свідчать про значний відсоток тіньових коштів у політичних партій. Де-факто частина
відомих партій продовжують приховувати офіційних працівників від НАЗК. Також вони
приховують діяльність своїх осередків, не надаючи їм юридичний статус і, відповідно,
уникаючи в такий спосіб звітування перед НАЗК», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель. …
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами КВУ
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Выборы президента 2019: когда начнется
регистрация кандидатов

:: КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ

НА ПОЧАТОК

12.10.2018

Выборы президента 2019 года в Украине пройдут следующей весной,
а избирательная кампания старутет уже в конце этого года. Подробно о том,
когда начнется регистрация кандидатов - в материале РБК-Украина.
Дата начала избирательной кампании 2019. Согласно законодательству, выборы
президента Украины проводятся в последнее воскресенье марта на пятый год полномочий
действующего главы государства. Таким образом, дата очередных выборов - 31 марта 2019
года. Не позднее, чем за 90 дней до вышеуказанной даты, должна начаться избирательная
кампания. Уже 30 декабря Центральная избирательная комиссия Украины объявит о
начале процесса избрания президента страны. 31 декабря 2018 г. – старт избирательного
процесса, начало выдвижения кандидатов от партий и регистрация кандидатовсамовыдвиженцев. Предвыборная агитация кандидатов на пост президента стартует с
момента подачи документов в ЦИК и продлится до 00:00 30 марта 2019 года. 4 февраля
2019 г. – последний день для подачи документов от кандидатов в Центризбирком. К 9
февраля 2019 года процесс регистрации кандидатов в ЦИК завершится, на основании чего
будет составлен официальный список кандидатов на президентский пост.
Выборы президента 2019: кандидаты. Многие украинские политики уже
подтвердили участие в президентских выборах 2019 или же публично выразили свою
заинтересованность. Потенциальным кандидатом является действующий глава
государства Петр Порошенко. Однако официально свое участие в выборах он еще не
подтвердил и заявил, что объявит о своем решении после начала избирательной кампании.
Юлия Тимошенко объявила о выдвижении на президентский пост летом 2018 и
представила свою программу "Новий курс країни". Подтвердили участие в президентской
гонке
бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, политик и дипломат Роман
Безсмертный. С заявлением о намерении участвовать в выборах выступили лидер
"Радикальной партии" Олег Ляшко, экс-регионалка Инна Богословская. В президенты
собирается идти экс-министр обороны Анатолий Гриценко. Украинский бизнесмен и
народный депутат ВР VIII созыва Сергей Тарута будет выдвигаться на президентский пост
от партии "Основа". В начале октября городской голова Глухова Мишель Терещенко
сложил полномочия и объявил об участии в президенсткой кампании 2019. Также за
президентский пост будет бороться мэр Львова Андрей Садовый. Напомним, что ЦИК
определила бюджет избирательной кампании 2019.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua

7 ноября в Киеве на территории Pochayna Hall пройдет самое масштабное
итоговое событие украинского ритейла — третий ежегодный Конгресс Retail
Expo-2018. Организаторы Malls Club и Retail Platforma приглашают
представителей розничных компаний, торговых и торгово-развлекательных
центров, b2b компаний принять участие в Конгрессе Retail Expo-2018! Гостей ожидает три
потока мощного практического контента, мотивирующие спичи и мастер-классы экспертов
розничного рынка, откровенные talk show и дискуссии с фронтменами индустрии,
масштабная специализированная выставка решений и технологий для ритейла, яркая
вечерняя программа с Церемонией награждения победителей Премии Best Retail Project
2018. Читать полностью >>>
15 листопада в Києві відбудеться IX Міжнародний форум «Дні польського бізнесу
в Україні». Цьогорічний форум стане платформою для обговорення широкого
кола важливих та актуальних тем. Захід традиційно пройде під патронатом
Посольства Республіки Польща в Україні. Організатори: Асоціація Українського
бізнесу в Польщі; EUCON Юридична Група; Польська Конфедерація Роботодавців Lewiatan.
Співорганізатори: Міжнародне товариство польських підприємців в Україні; Польське
Агентство Інвестицій та Торгівлі. Серед гостей форуму очікуються підприємці з України та
Польщі, які зацікавлені у бізнес-співпраці між двома державами, мають ідеї щодо реалізації
спільних проектів та потребують фінансової підтримки для запуску власних стартапів.
Читати повністю >>>
19 - 21 листопада 2018 року в НСК Олімпійський (м. Київ) відбудеться ключова
подія року в українській енергетиці - «Український Енергетичний Тиждень’18».
Тут зустрінуться найвпливовіші представники національних та іноземних
компанії, що перетворить локацію на центральне місце для В2В та В2С комунікацій
енергетичного сектору. Читати повністю >>>

НАУКА

Мала академія наук заплатить 1,5 млн за вдосконалення
порталу «Музейна планета»
12.10.2018

Національний центр «Мала академія наук України» (МАНУ) за
результатами тендеру замовив ТОВ «Герменевтика» вдосконалення
музейного порталу за 1,46 млн грн. Про це повідомляється у системі
«Прозорро».
Цьогоріч мають виконати науково-дослідну та дослідно-конструкторську роботу під
назвою «Когнітивні засоби формування трансдисциплінарних онтологічних образів
експонатів інформаційно-дослідницького середовища «Музейна планета». Йдеться про
вдосконалення однойменного існуючого музейного порталу «Музейна планета». Зокрема
підрядник створить інтуїтивно зрозумілі засоби для представлення, нанесення на карту,
семантичного пошуку, порівняння і ранжування музейних експонатів, редагування їхніх
описів, формування кабінетів вивчення та дослідження тощо. Кошторис передбачає такі
місячні зарплати на 1,06 млн грн.: гендиректор – 40 тис грн., три головні спеціалісти
(кандидати технічних наук) – 29 тис грн., вісім провідних фахівців і провідний спеціаліст –
21 тис грн., бухгалтер – 20 тис грн., технік (інженер) – 18 тис грн. Ще 26 тис грн. піде на
оплату послуг (оренда, Інтернет, зв’язок, банк), 229 тис грн. – на накладні витрати, а 150 тис
грн. – на роботи, виконувані сторонніми організаціями. Забезпечення виконання договору
становить 2% від його вартості. Ціна угоди на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі у
1,50 млн грн. Столична «Герменевтика», яка має 13 залучених за договорами цивільноправового характеру працівників, належить Наталії Кайнар та Юрію Клименку з
Обухівщини. Клименко також є співзасновником ГО Козача Січ «Вовк» Київського округу та
ГО «Товариство «Блакитна устриця» разом із низкою фізичних осіб. У 2002 році він ішов у
нардепи від «Руського блоку», будучи членом партії «Русько-Український Союз». Кайнар на
парламентських виборах 2012 р. була уповноваженою особою партії «Нова політика»,
будучи керівницею Обухівської районної організації вказаної партії. Раніше
«Герменевтика» мала назву «Міжнародний центр академічних та громадських зв’язків» і
належала киянам Івану Прудкому та Михайлу Соболевському, а до того нею під назвою
«Крістін» володіли кияни Павло Устименко та Філіп Найджел Сміт. Усього з 2011 року вона
отримала підрядів на 15,90 млн грн., переважно у МАНУ. Нині єдиним конкурентом було
київське ТОВ «Науково-дослідний інформаційно-аналітичний центр «Маніар» киянина
Олександра Баранця та Світлани Сороки з Луганщини, яке з 2014 року отримало підрядів на
2,81 млн грн., переважно у МАНУ.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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30 жовтня - 1 листопада 2018 р. в Києві (Міжнародний Виставковий Центр)
пройде ХІІ Міжнародна виставка сільськогосподарської техніки та обладнання
«ІнтерАГРО». Основну частину учасників виставки складають заводи-виробники
сільськогосподарської техніки та обладнання, що все більше відповідає
стандартам найбільших світових агропромислових виставок. Читати повністю >>>

20 - 23 листопада 2018 р. в Києві пройде Міжнародний промисловий форум найбільша промислова виставка в Україні. У 2005 році вона була зареєстрована у
Міжнародній Асоціації Виставкової Індустрії (UFI), що є найвищим рівнем
світового визнання для виставки. Міжнародний промисловий форум включає в
себе спеціалізовані виставки у галузі металообробки, машинобудування та суміжних
областей, а також насичену програму науково‑практичних конференцій, семінарів,
презентацій учасників форуму. інструмент, комплектуючі, послуги. Читати повністю >>>
21-23 ноября 2018 г. в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» впервые
состоится международная выставка продовольственной продукции Ukrainian
Food Expo. В последние годы назревала острая необходимость проведения в
Украине выставки, которая бы объединила все продовольственные сектора на
одной бизнес площадке для продуктивного сотрудничества с украинскими и
иностранными закупщиками. Совет по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) создает
такую площадку на выставке Ukrainian Food Expo и приглашает к участию производителей
и переработчиков продовольственной продукции, поставщиков технологий, оборудования
и услуг для пищевой промышленности. Тематика выставки охватывает все направления
пищевой промышленности – мясную, молочную, кондитерскую, масложировую, фруктовоовощную, бакалейную продукцию, напитки, соусы, рыбопродукты и многое другое.
Поставщики оборудования, технологий и услуг для продовольственного сектора смогут
получить все выгоды от участия в выставке не только в качестве посетителей, но и
экспонентов – для них на Ukrainian Food Expo будет работать специальная экспозиция.
Читать полностью >>>
27 листопада в Києві у конгресно-виставковому центрі “Парковий” відбудеться
Інвестиційний форум міста Києва! Це щорічна платформа для міської влади, бізнес
спільноти та громадського сектору, щоб обговорити спільні проекти та залучення
інвестицій. Ключовою темою для обговорення на Інвестиційному форуму міста
Києва-2018 стануть інновації. Читати повністю >>>

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

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

