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Chrematistic
Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал
науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество …

ВЛАДА & ДИПЛОМАТІЯ
МАКРО

ФПГ

ПЕК

ЕКОНОМІКА & БІЗНЕС
ГМК

ХІМ

МАШ

СУСПІЛЬСТВО & ПОЛІТИКА

ТНК & МІЖНАРОДНІ НОВИНИ

АПК

ТРАНС

FMCG

БУД

ІТ

ФІН

КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ
ТОРГ

В2С

В2В

Так жити не можна: ТОП-10 червоних карток
для економіки України
19.10.2018

Українська економіка зобов'язана орієнтуватися не на експлуатацію
багатих природних ресурсів і дешеву робочу силу, а на конвергенцію
американської та європейської економічних моделей.

Останнє передбачає, з одного боку, "штатівські" високу підприємницьку активність,
жорстку конкуренцію та орієнтацію на нововведення, інновації (з максимальною
концентрацією та максимізацією додаткової вартості), а з другого боку, — проєвропейські:
незначні розходження в рівні заробітної плати голів фірм і службовців, скорочення
майнової нерівності через розподіл національного доходу, активне втручання держави в
процес ціноутворення, високу регулювальну роль держави та її втручання в процес
нагромадження капіталу.
У другій сотні. Видання Business Insider склало рейтинг 29 найбагатших країн світу
на основі опублікованих даних МВФ. Найбагатшою країною світу названо Катар з ВВП на
душу населення в поточних цінах у розмірі $128,7 тис. У ТОП-5 рейтингу найбагатших країн
також потрапили Спеціальний адміністративний район Макао - $122,49 тис., Люксембург 110,87 тис., Сінгапур - 98,07 тис., Ірландія - 79,92 тис. дол. США зайняли 12-те місце з 62,15
тис. дол. ВВП на душу населення. За станом на 2018 р. валовий внутрішній продукт України
на душу населення становить 2,82 тис. дол., країн, що розвиваються, - 5,49 тис., середній по
світу - 11,73 тис., розвинених країн - $48,97 тис. За версією МВФ, 2017 р. в загальносвітовому списку наша країна перебувала на 128-му місці - між Гондурасом і Лаосом. Більш
точним показником ВВП на душу населення вважається показник, розрахований за
паритетом купівельної спроможності. ВВП на душу населення за паритетом купівельної
спроможності враховує різницю курсу валют і цін. Станом на 2018 рік ВВП України на душу
населення за паритетом купівельної спроможності становить 9,21 тис. дол., країн, що
розвиваються, - 12,51 тис., розвинених країн - 51,42 тис. дол. За версією МВФ, 2017 р. в
загальносвітовому списку Україна за паритетом купівельної спроможності перебувала на
114-му місці - між Бутаном і Марокко. Обидва списки, звичайно, досить умовні, оскільки,
найшвидше, не повною мірою відбивають реальну картину й складені без урахування
тіньового сектора, "сірих" і "чорних" доларів. Також не враховано точну кількість
населення, яке реально проживає в країні на цей момент. Крім того, при аналізі рівня
бідності також необхідно враховувати й перерозподіл національного доходу.
Від 17 до 410 дол. і назад... Через стрибок долара та знецінення гривні наша країна й
опинилася в "лідерах" рейтингу найдешевших для життя, що означає низький рівень
доходів населення. Україна посіла третє місце в списку найдешевших країн світу та перше
місце в ньому серед європейських країн, про це йдеться в дослідженні The Cost of Living
Around the World 2018. Якщо порівнювати вартість базових послуг і товарів в Україні та
країнах Європи, то майже скрізь вартість життя на 150% вища, ніж у нашій країні. Однак
статистична дешевизна життя в країні досить оманлива, якщо зважити, що середні доходи
в європейських країнах у три (Польща) і навіть у десять (Франція) разів перевищують
середньоукраїнські. Інтернет-користувачі оцінили значення середньої зарплати в Україні
за останні 26 років. Цифри, звичайно ж, не зовсім точні, оскільки взяті середні річні
значення, без урахування щомісячних коливань курсу долара. Отже, стартувавши з 17 дол.
на місяць 1992 року, 2004-го усереднена зарплата вперше перевищила "сотку" і досягла 111
дол., 2008-го українці "допрацювалися" до 342 дол., після девальвації національної валюти з
"п'ятірки" до "вісімки" уже 2009-го зарплата понизилася на сотню й становила близько 245
дол. США. З 2009-го до 2013 року доларовий заробіток середнього українця "поважчав"
відразу на 150 дол. і до кінця 2013-го становив 410 дол. США. У наступні роки середня
зарплата коливалася від 192 дол. США 2016-го до 320 дол. до листопада 2018 р. Йдеться,
звичайно, не про зарплати та премії державних топ-чиновників, які саме в останні роки
стали просто зашкалювати, іноді перевищуючи доходи багатьох успішних європейських
бізнесменів, чиновників і політиків. Але в Європі такі доходи "топів" виправдані тим, що
їхні підлеглі, їхня команда, та й просто громадяни європейських країн отримують
порівнянні зарплати. В Україні ж середня та "топ"-зарплати непорівнянні. З огляду на
зростання цін і тарифів в останні роки, Україна, за оцінками МВФ, стала найбіднішою
країною Європи, яку випередила навіть Молдова. Кілька сотень доларів США на місяць,
словом, — десятка вічнозелених на день — це несосвітенно мало.
----------------- ® -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
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Потрібний стрибок. Консервація зарплат на рівні кількох сотень доларів на місяць
упродовж багатьох років потребує якісного стрибка в економіці, реформах та інноваціях.
Адже інакше країна ризикує остаточно перетворитися на головного постачальника
кваліфікованої, але дешевої робочої сили для найближчих європейських країн. При цьому
вольове підняття "мінімалки", не ґрунтоване на реальному зростанні продуктивності праці,
цієї проблеми не розв'язує, а, швидше, загострює.
1. Саме тому першою червоною карткою в економіці країни стала економічна
міграція населення в небаченому раніше масштабі. Ні, співвітчизники й раніше
виїжджали підзаробити до сусідніх країн. Однак останніми роками почали розвиватися
загрозливі тенденції: один рік - мінус один мільйон, саме стільки українців щорічно
поповнює лави гастарбайтерів, які шукають за кордоном гідний заробіток. Це цифри,
озвучені українськими чиновниками, реально кількість тих, хто залишає Батьківщину,
може бути більшою. Цю катастрофу можна було б зупинити, різко піднявши планку рівня
життя в Україні. Яка ціна питання, принаймні спочатку? Звичайний гастарбайтер заробляє
(найчастіше нелегкою фізичною працею), наприклад, у сусідній Польщі, близько 10-15
злотих на годину. Після 250-300 годин ненормованої праці в нього виходить у переведенні
на гривні від 20 до 30 тис. грн на місяць. Додому в Україну (за мінусом проживання,
харчування й філіжанки кави в неділю) виходить привезти в середньому близько 700 дол.
на місяць. З огляду на те, що в Україні робочий місяць передбачає близько 160 годин (тобто
практично удвічі менше, ніж доводиться трудитися за кордоном), значно менш відчутними
є витрати на харчування (та й харчуватися не обов'язково маргарином "Кама" або аналогом
польської "Мівіни"), а проживання разом з родиною не потребує додаткових витрат (до
того ж спати можна нормально, а не на двох'ярусних ліжках по 20-25 чоловік у кімнаті), то
приблизно на початковому етапі еквівалент у 500 дол. на місяць якщо й не припинив би
повністю економічної міграції, то бодай зменшив її не менш ніж у 10 разів.
2. Другою червоною карткою для економіки країни, на жаль, стають прямі
іноземні інвестиції. На популярному фінансовому інтернет-ресурсі наводиться статистика
інвестицій в Україну за останні 17 років. Скромні 700 млн дол. 2002 р. призвели згодом до
вибуху економічного інтересу іноземців до нашої країни й вилилися в 4-10 щорічних
мільярдів доларів у період із 2005 по 2013 рр. Дев'ять років "золотого дощу" - це, звичайно,
не те, що було свого часу влито в ту саму Польщу, цифри просто непорівнянні, проте такі
надходження давали країні змогу розвиватися, будувати економічні перспективи. Навіть
всесвітня криза 2008 року не зруйнувала зацікавленість в інвестиціях у нашу країну. Однак
після більш-менш достойного, з урахуванням ситуації в країні, припливу іноземних
інвестицій у 2015-2016 роках, на рівнях 3 і 3,3 млрд дол. відповідно, розпочався відчутний
спад, який 2017 року дійшов до 2,2 млрд дол., а в першому півріччі 2018-го так і зовсім досяг
чистого припливу трохи більш ніж 1 млрд дол. США. Чому так відбувається?
3. Відповідь дає третя червона картка для економіки країни, отримана за
корупцію та невиправну судову систему. Інакше не заносив би МВФ до переліку умов для
продовження фінансового співробітництва ці, здавалося б, суто внутрішні питання. Ну не
можуть прості держслужбовці, які "успішно" працюють, з щомісячною зарплатою 4—5 тис.
гривень та додатковою "п'ятіркою" матеріальної допомоги дотепер купувати нові джипи та
елітні квартири в клубних будинках центру Львова, Києва та Одеси. При цьому декларації
цих держслужбовців висять у відкритому доступі в Інтернеті, й всі їх фігуранти успішно
здолали закон про очищення влади. Але європейські чиновники читати аж ніяк не
розучилися... І це лише рядові виконавці корупційної системи.
4. Четвертою червоною карткою для економіки України є відсутність фінансової самодостатності. Адже без близько $10 млрд. переказів від гастарбайтерів і зовнішніх фінансових програм (головна з яких, безперечно, - програма від МВФ) країна може
опинитися, а за словами високопоставлених чиновників, уже опинилася на межі
невиконання своїх фінансових зобов'язань, тобто дефолту. Не позичені гроші і не кошти
заробітчан мають утримувати фінансовий баланс в економіці країни, а доходи від
інвестицій, експорту, бізнесу, а також праця мільйонів простих українців.
5. П'ятою червоною карткою є досить скромний рівень зростання ВВП. З огляду
на глибину падіння та рівень бідності (за словами директора Світового банку з питань
України, Білорусі та Молдови Сату Кахконена, "за межею" перебуває не менш ніж чверть
населення країни), зростання ВВП просто зобов'язане бути стрибкоподібним, бодай таким,
яким воно було у 2000-2004 рр., коли щорічно економіка країни приростала на 5-12%, або
хоча б таким, як у 2006-2007 рр., коли середньорічне зростання становило ≈ 7%. Провали
2009, 2014 і 2015 рр. зрозумілі й коментарів не потребують. Однак 2-3% темпи зростання у
2017-2018 явно недостатні та прирікають країну на десятиліття економічного відставання
від усіх більш успішних європейських сусідів. За даними Світового банку, ВВП України 2008
р. майже досяг $180 млрд, після загальносвітової кризи вже 2009-го ВВП скоротився до
трохи більш ніж $117 млрд, до 2013 р. ВВП перевищив рекордні значення й становив понад
$183 млрд, але вже у 2015-2016 рр. він "пішов" далеко в минуле - у 2005 р., і становив ≈ $90
млрд. 2017 приніс не стрибок, а лише корекцію до трохи більш як $112 млрд на рік. Такими
темпами доганяти Польщу (майже 510 млрд дол. номінального ВВП 2017 р.) можна багато
десятків років... Більш точні часові рамки зазначені зовсім нещодавно директором
Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконеном: "За нинішніх
темпів зростання ВВП українській економіці знадобиться близько ста років, щоб
наздогнати Польщу". 2018-й, на жаль, не приніс якісних змін у динаміку зростання,
експерти Світового банку навіть прогнозували сповільнення зростання ВВП, якщо не
будуть проведені необхідні реформи, - з раніше озвученого прогнозу в 3,5 до 3,3%.
6. Курс валют є шостою червоною карткою для України. На нашу думку, країна
ще не пройшла точки неповернення до можливості ревальвації національної грошової
одиниці (хоча б до значень 22-23 грн за $1) у разі, якщо економічна погода в країні
поліпшиться, і вона повернеться до стратегії "східноєвропейського тигра" принаймні
зразка 2004 р. з двозначним щорічним зростанням ВВП. Де-факто, якщо тенденції в економіці не зміняться, 2018 рік може стати останнім, коли відбулася весняно-літня ревальвація
гривні. Експерти пророкують, що курс гривні може надовго "застрягти" на рівнях, досить
близьких до 30 гривень за 1 дол. США, або навіть значно перевищити це значення залежно
від зовнішніх, а не внутрішніх чинників, тобто від розміру, частоти та швидкості виділення
країні макрофінансової допомоги ззовні.

7. Сьомою червоною карткою для економіки є борговий навіс. За розрахунками
МВФ, у 2018 р. держборг країни становитиме 70,5% ВВП, наступного року - 68,8, 2020-го 64,4, 2021-го - 60,4, 2022-го - 56,4% ВВП. Добре, якщо МВФ не помиляється, і скорочення
держборгу стане сталою тенденцією з одночасним нарощуванням економічної міці, однак
на цей момент і ці макрофінансові показники зависли в "червоній" зоні.
8. Ринок нерухомості - це дзеркало економіки, дзеркало добробуту населення
та, відповідно, восьма умовна червона картка для економіки України. Ціни на
столичне житло "відстрибнули" десь у 2005-2006 рр., а ціни на будинки та квартири в
деяких, приміром, невеликих містечках Західної України так і зовсім позадкували в 1995-й,
у часи, коли люди отримували зарплату по $20-30 на місяць. Нижче вже просто нікуди. Тому
й утворився на ринку новобудов чималенький навіс нереалізованої житлоплощі, продавати
в мінус - не вихід (маржа й так у порівнянні з "жирними" роками - "приземлилася"), а
знайти покупця на кожну вже побудовану квартиру - не виходить у зв'язку з мізерними
доходами більшості населення.
9. Дев'ятою умовною червоною карткою для економічного потенціалу країни є
ціни на товари та послуги (особливо комунальні), які хоча й нижчі за середньоєвропейські, але явно не відповідають середньому рівню доходу співвітчизників. Коли
дорого - купують менше, відповідно, на мінімальних значеннях "застрягає" зростання
промвиробництва. А менше зростання промвиробництва - менше можливості істотно, а не
нарівні з інфляцією, підвищити зарплати. Цінною знахідкою для держави виявилося
освоєння практики жонглювання комунальними тарифами. Схоже, тут уже й податки
відпочивають. Скільки скаже чиновник - стільки запишуть у квитанцію для оплати... В
економіці є таке поняття, як безумовний базовий дохід. Вікіпедія тлумачить безумовний
базовий дохід як соціальну концепцію, яка передбачає регулярну виплату певної суми
грошей кожному членові суспільства з боку держави або іншого інституту. Виплати
здійснюються всім членам суспільства, поза залежністю від рівня доходу та без
необхідності виконання роботи. У нашій країні нещодавно також існував своєрідний
безумовний базовий дохід у вигляді досить низьких цін на газ. Коли ціна встановлювалася
з урахуванням народного національного надбання - газу українського видобування, тарифи
були більш-менш комфортними. І в населення після оплати комуналки залишалася на
руках істотна частина доходу, яку громадяни витрачали, купуючи товари й послуги.
Відповідно, "крутилася" не тільки торгівля, а й промисловість, сплачувалися податки,
наповнювався бюджет. Нині ж тарифи стали головним українським "податком", який
стримує купівельну та ділову активність, породжує кризу неплатежів й обмежує
можливості середнього класу. Крім того, ціни на енергоносії для юридичних осіб пішли у
відрив. Зокрема ціну на газ для бізнесу нинішньої осені вже підвищено більш ніж на 50%!
Ціни на електроенергію та бензин зростають перманентно. Усе це загрожує серйозним
стрибком інфляції вже наступного року.
10. Десятою та, мабуть, найважливішою системною червоною карткою для
економіки країни є зменшення прошарку середнього класу, "схуднення" малого та
середнього бізнесу. Адже не від хорошого життя значна частина населення вплутується в
сумнівні схеми з автосекондхендом на європейських номерах, а багато хто взагалі виїжджає
з країни в пошуках достойних заробітків на не завжди достойну роботу. Середнього класу в
Україні стає дедалі менше через зменшення чисельності населення країни, трудову
міграцію та зменшення реальних доходів у зв'язку з інфляцією, особливо у зв'язку з
постійним перманентним зростанням тарифів на все, що тільки можна уявити.
Із країни субсидій — у країну середнього классу. Україна була та все ще
залишається однією з найбільш потенційно багатих і перспективних країн світу. Тут
теоретично можна робити гроші на всьому — на корисних копалинах, на залученні фінансів
та інвестицій, на нових технологіях... У найуспішніших країнах усі ці чинники працюють
одночасно. Україна ж не використовує й дещиці свого потенціалу, залишаючись країною
без достатніх інноваційних процесів, що (на думку експертів Інституту еволюційної
економіки) призводить до "згортання" економіки, а це, у своєю чергою, є "головним
чинником продовження перманентної депресії". У результаті "зберігається дуже висока
ймовірність повторення валютно-фінансової кризи з падінням темпів економічного
зростання та зовнішньоекономічних операцій". Міжнародне економічне середовище нині
нестабільне. Тому Україна не може сподіватися на те, що попит зовнішнього ринку витягне
економіку. Аналітики IMF Group Ukraine вважають, що "падіння Доу-Джонса, погані новини
з Китаю та загальна нервозність на ринках, на яку ФРС дедалі продовжує й продовжує
реагувати підвищенням дисконтної ставки", можуть призвести до падіння індексу цін
товарних ринків та уповільнення економічного зростання країн — основних торговельних
партнерів України. Отже, негативний ефект прийде не відразу, а з відстрочкою у 2—3
місяці, і в січні-лютому наступного року ми можемо не отримати навіть звичного припливу
валюти від експорту. Саме тому сподіватися в найближчі роки ми можемо тільки на себе.
Проте фантастичний потенціал країни (який не змогли похитнути навіть десятиліття
неефективного управління та нещадної корупції), колосальні працьовитість, освіченість і
професіоналізм простих українців дозволяють сподіватися, що рано чи пізно славнозвісний
стрибок у майбутнє однаково відбудеться. Із країни субсидій — до країни з розвиненою
економікою та численним середнім класом.
Читати повністю >>>

© Сергій Следзь, Вадим Башта

За матеріалами dt.ua
----------------- ® -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

16.10.2018



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
17.10.2018



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
18.10.2018




Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
19.10.2018




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

 КЕРІВНИЦТВО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Парубій розповів, коли Рада нарешті розгляне
зміни до Виборчого кодексу
19.10.2018

Голова Верховної Ради України розраховує, що наступного
пленарного тижня (6-9 листопада) парламент перейде до розгляду
проекту Виборчого кодексу. Про це він сказав під час інтерв'ю каналу
"Рада", відповідаючи на питання щодо того, які питання парламент
А.ПАРУБІЙ
розглядатиме у листопаді.
"На наступному тижні, можу сказати, я буду переконувати комітет вже підготувати і
дати можливість перейти до Виборчого кодексу. На це є сподівання", - сказав Парубій.
Спікер додав, що спілкувався сьогодні з керівником робочої групи, членом Комітету ВР з
питань правової політики і правосуддя Олександром Черненком і той повідомив його, що
більшість поправок вже пройдена. Так, голова ВР звернувся до Черненка з проханням
пришвидшити цей процес. "Я розраховую на те, що ми зможемо наступного тижня перейти і
до Виборчого кодексу", - сказав Парубій. Крім того, він зауважив, що парламент має
розглянути і законопроекти щодо гуманітарного розмінування, тому рекомендуватиме, аби
з цього питання ВР починала роботу наступного тижня. Також до розгляду планується блок
аграрних питань, блок національної безпеки і оборони та зміни до Конституції щодо
перейменування Дніпропетровської і Кіровоградської областей. "Непрості дебати
відбуваються у фракціях, але я сподіваюся, що до наступного тижня ці дебати вже будуть
завершені, і ми зможемо вийти на прийняття рішення про спрямування до
Конституційного суду рекомендацій від Верховної Ради перейменування двох областей", сказав Парубій. Серед іншого, наступного пленарного тижня розглядатиметься питання
щодо виділення коштів на кібербезпеку для Центральної виборчої комісії.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
 ПРЕЗИДЕНТ

Президент України Петро Порошенко зустрівся
з екс-президентами України
25.10.2018

Президент України П.Порошенко зустрівся з Президентами
України попередніх років: Леонідом Кравчуком (Президент України
1991-1994 рр.), Леонідом Кучмою (Президент України 1994-2005 рр.)
та Віктором Ющенком (Президент України 2005-2010 рр).

П.ПОРОШЕНКО

Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальшого розвитку Української
держави, припинення російської агресії на Донбасі та здобуття миру. Глава держави
відзначив важливу роль Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка як
Президентів України в різні часи у становленні Української держави. Президент Петро
Порошенко також передав екс-президентам відзнаки Президента України – ювілейну
медаль «25 років незалежності України», якою вони були нагороджені у 2016 році до 25-ї
річниці Незалежності України. Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про
відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи». Указ видано з метою належного
відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи, у зв'язку з п'ятою річницею початку
масових акцій громадського протесту, що відбулися під час Революції Гідності у листопаді
2013 року – лютому 2014 року, вшанування громадянського подвигу учасників
Помаранчевої революції та Революції Гідності. Актом доручено Кабінету Міністрів України
утворити Організаційний комітет із підготовки та відзначення у 2018 році Дня Гідності та
Свободи, затвердити і забезпечити виконання відповідного плану заходів. Окремо
визначено завдання Уряду вжити разом з Київською міською державною адміністрацією
невідкладних заходів щодо забезпечення Національного меморіального комплексу Героїв
Небесної Сотні – Музею Революції Гідності обладнаними приміщеннями для розміщення
експозицій та зберігання музейних предметів. Указ містить низку завдань центральним та
місцевим органам виконавчої влади, спрямованих на належне відзначення Дня Гідності та
Свободи в Україні та за кордоном у 2018 році. Відзначимо, Президент Петро Порошенко
закликав не вірити популістам, які обіцяють зниження ціни на газ. «Послухайте сьогодні
обіцянки популістів здешевити газ в два, в три, в чотири, дехто добалакався - в шість разів
знизити ціну. Це можна зробити лише шляхом повернення в російську газову кабалу», заявив Глава держави під час зустрічі з колективом Рахункової палати України.
Коментуючи ситуацію із державним гарантованим боргом Президент зауважив: «А
найбільше нахапалися кредитів саме ті політичні сили, які сьогодні найголосніше
«захищають» простий люд. 54 мільярди доларів – ось загальна боргова спадщина, яку
нагуляли сьогоднішні «правдоборці» у 2007-2013 роках, коли були владою відповідні
політичні сили. Тепер за ними хтось має прибрати, даруйте віддати».
Читати повністю >>>
Читайте також: Президент подякував
українській делегації у ПАРЄ >>>
За матеріалами president.gov.ua

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

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

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 МІНІСТРИ & МІНІСТЕРСТВА. ВІДОМСТВА
 МІНІСТЕРСТВА.

 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР

В Україні запровадять 30 екологічних
індикаторів

Це не бравада про успіхи, а огляд того, що
зроблено і які завдання попереду
24.10.2018

Кабінет Міністрів України Володимир Гройсман продовжує
традицію щоквартального звітування про роботу, і черговий звіт – за
9 місяців – це не перелік самих лише успіхів, а реальний огляд
ситуації в країні, оцінка того, що зроблено, і визначення завдань на
найближчі періоди.
В.ГРОЙСМАН
«Ми звітуємо кожен квартал. І це не бравада про успіхи, а звіт про те, що зроблено,
які стоять завдання та виклики, - сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під
час засідання Уряду. - Ми маємо бути відкритими та прозорими». Глава Уряду наголосив,
що статистичні показники доводять – економіка Україна стабільна, динаміка її розвитку
позитивна. Суттєві зміни проходять у більшості сфер, у тому числі в фіскальній. «Після
впровадження заходів боротьби з контрабандою надходження з митниці зросли з 1,33 млрд
на день до 1,75 млрд на день. Плюс близько 400 млн надходить тепер щодня», - сказав
Володимир Гройсман. Управління державною власністю, за словами Глави Уряду, так само
динамічно змінюється. Формуються професійні наглядові ради на найбільших державних
компаніях, запроваджуються нові принципи менеджменту. «Ми запровадили систему
електронних торгів для малої приватизації. Вже провели 203 успішні аукціони з
підвищенням ціни в середньому вдвічі. До того ж це означає, що на 203 об’єктах будуть нові
господарі, будуть створені нові робочі місця, - сказав Володимир Гройсман. – Ми виконали
план по надходженнях від оренди. І зараз бачимо у цій сфері серйозний потенціал». Окремо
Глава Уряду зупинився на сегменті зайнятості та ситуації щодо детінізації зарплат – в
контексті, передусім, урядової ініціативи перевірки дотримання закону при оформленні
найманих працівників. Так, завдяки перевіркам додатково укладені понад 47 тис. договорів
між роботодавцями та працівниками. Програми підтримки агропідприємств, за оцінкою
Прем’єр-міністра, також спрацювали. «Ми будемо продовжувати фінансування цього
напрямку, – запевнив Володимир Гройсман. – Єдине, бачимо окремі бюрократичні бар’єри,
передусім у сегменті підтримки фермерів. Тож маємо спільно – фермери, Уряд – здолати цей
виклик». Енергозабезпечення – в центрі постійної уваги Уряду. Володимир Гройсман
запевнив, що Україна забезпечена паливом на поточний опалювальний сезон. І, що
найголовніше, ціна на газ в найближчі місяці – до кінця опалювального сезону –
підвищуватися не буде. А програма субсидій захистить всіх, кому потрібна буде адресна
допомога. Суттєвими є результати реформи системи охорони здоров’я. Так, вже 20 млн
українців підписали декларації з лікарями, а 623 медзаклади мають прямі договори з
Національною службою здоров’я. Лікарі, які працюють у цих закладах, отримують зарплати
за новим принципом «гроші ходять за пацієнтом». «Ми також займаємося питанням
розширення програми «Доступні ліки» – з огляду, в тому числі, на доставку ліків. Маємо
забезпечити всіх (кому потрібні ліки за цією програмою)», - зазначив Володимир Гройсман.
Обороноздатність фінансується ритмічно – відповідно до планів. …
Читати повністю (документ) >>>
Читайте також: Україна має чимало сфер з
кратним потенціалом розвитку >>>
За матеріалами kmu.gov.ua

16.10.2018

У Національній стратегії екологічної політики до 2030 року закладені
ключові показники ефективності для України. Про це заявив міністр
екології та природних ресурсів України Остап Семерак.
«Проект Стратегії, передбачає введення близько 30 чітких вимірювальних
індикаторів, на які Мінприроди орієнтуватиметься, реалізуючи державну екологічну
політику», - сказав Остап Семерак в парламенті під час ухвалення законопроекту «Про
Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030
року». Міністр підкреслив, що запропоновані індикатори – результат багатомісячної роботи
десятків експертів, у тому числі в рамках процесу визначення національних індикаторів.
«Документ визначає 5 стратегічних цілей для України, які стосуються поширення
екологічної освіти, врахування екологічних норм під час прийняття рішень щодо соціальноекономічного розвитку України, зниження екологічних ризиків для екосистем та здоров'я
громадян і розвитку державної системи природоохоронного управління»,- сказав Остап
Семерак. З впровадженням Стратегії Україна отримає сучасні системи моніторингу, ринкові
механізми для озеленення економіки, а також зменшення викидів парникових газів і
скорочення викидів від стаціонарних джерел забруднення на 15% порівняно із 2015 р. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінприроди
Проект Закону із запровадження
Плану дій BEPS в Україні
18.10.2018

Міністерство фінансів України та Національний банк оприлюднюють
проект Закону України, який покликаний підтримати фінансову стабільність
в країні в умовах переходу до вільного руху капіталу.
План дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування і переміщенням
прибутків за кордон (далі – План дій BEPS) був розроблений Організацією економічного
співробітництва і розвитку (ОЕСР) у 2015 році. За оцінками ОЕСР, втрати бюджетів країн
світу від агресивного податкового планування, що ґрунтується на розмиванні бази
оподаткування і переміщенні прибутків за кордон (BEPS), щороку сягають 100-240 млрд
дол. США або 4-10% сукупних надходжень прибутку від податку на прибуток підприємств.
При цьому бюджети країн, що розвиваються, втрачають більше, аніж бюджети розвинених
країн. План дій BEPS передбачає 15 дій для усунення прогалин у міжнародному
податковому регулюванні і розбіжностей в національному податковому законодавстві
різних країн, які уможливлюють «приховування» корпоративного прибутку та його штучне
переміщення у низькоподаткові юрисдикції, де компанії не здійснюють економічної
діяльності. За останні три роки 115 країн вже розпочали запровадження Плану дій BEPS у
національному податковому законодавстві. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінфіну
Як влада буде боротися з
бідністю в Україні?

 СЕКРЕТАРІАТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

23.10.2018

Ми очікуємо від молоді нових ідей
задля розвитку нашої держави
22.10.2018

Державний секретар Кабінету Міністрів України Володимир
Бондаренко під час зустрічі з учасниками Форуму державотворців
«Софія Київська», що відбулась 24 жовтня у Клубі Кабінету
В. БОНДАРЕНКО
Міністрів, закликав молодь не бути байдужою та активно
долучатися до процесу державотворення.
Він повідомив, що це можна зробити, зокрема, через офіційну програму стажування в
Секретаріаті Кабінету Міністрів. За його словами, саме завдяки стажерам на сьогодні
впроваджується чимало новацій, бо молодь привносить у державну службу нові ідеї та
нестандартні підходи. При цьому Володимир Бондаренко підкреслив, що завдання реформи
державної служби – зробити її більш сучасною та динамічною, залучити на держслужбу
молодих та ефективних співробітників. Водночас Державний секретар Кабінету Міністрів
наголосив, що важливим завданням Уряду є відкритість і прозорість у впровадженні
реформ. «Прем’єр-міністр України особистим прикладом демонструє важливість
регулярних зустрічей з громадськими експертами, представниками громад, молоддю», –
сказав Володимир Бондаренко. Він також підкреслив, що всі, хто має бажання, можуть
долучитися до реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». Володимир
Бондаренко побажав молоді «знайти себе» на професійній ниві та бути щасливими.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРИ

Амбітне завдання на наступні 5 років –
$1 трлн інвестицій
18.10.2018

Маємо ставити амбітні завдання щодо залучення інвестицій.
Україні необхідно ставити планку з щорічного залучення інвестицій
не 10 млрд доларів, а в перспективі на наступні 5 років – 1 трлн
Г.ЗУБКО
доларів. І це цілком можливо, адже країна має для цього достатньо
ресурсів і можливостей.
«Назву чинники, які впливають на залучення інвестицій. Перше – відкритість.
Сьогоднішній Уряд найбільш відкритий для бізнесу. Щомісяця зустрічаємось з бізнесасоціаціями - ЄБА, УСПП, АТП та іншими. І це не просто зустрічі, це пошук продуктивних
рішень найбільш болючих питань. Є дійсно перемоги. Дуже класно працює система
PROZORRO, яка вибудувала прозору систему державних закупівель; впроваджено
ефективну систему відшкодування ПДВ», - зазначив під час X Національного експертного
форуму NEF2018 в Одесі Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. За словами урядовця, другим важливим
чинником, який допоможе залучати інвестиції є прозорість. «Починаючи з органів
місцевого самоврядування і наповнення податкової бази. І кожен міський голова або голова
громади буде чітко розуміти яке підприємство, що працює на його території, скільки
сплачує ПДФО, акцизного податку, податку на прибуток. І це буде прозорою і зрозумілою
системою як для бізнесу, так і майбутнього інвестора. Третій чинник - конкурентне
середовище. Ми третій рік поспіль ведемо дискусію про приватизацію державних
підприємств. Якщо ми говоримо про машинобудування – воно залишається не
конкурентним. Це ж стосується і енергетики. Тому, Україні необхідно провести
приватизацію, нарешті звільнитися від непрофільних і неефективних активів і тим самим,
створити конкурентне середовище», - підкреслив Зубко.
Читати повністю >>>
За матеріалами Прес-служби Віце-прем’єр-міністра України
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Міністерство соціальної політики підготувало «План заходів на 2019
рік щодо реалізації стратегії подолання бідності». Документ складається із
69 пунктів, повідомляє etcetera.media
Кабмін щороку затверджує плани щодо боротьби з бідністю в Україні. Однак в 2019 р
влада планує приділити «більше уваги питанням, вирішення яких допоможе поліпшити
економічні умови в країні». Відповідно до цього плану, єдиний соціальний внесок буде
компенсуватися за рахунок часткового або повного субсидування робочих місць. Воно
включає підвищення розміру мінімальної зарплати, професійне навчання безробітних, їх
перепрофілювання під поточні потреби ринку праці. Також автори плану щодо боротьби з
бідністю пропонують Кабінету Міністрів забезпечити в країні безперервний доступ до
інтернету і телеефіру, поліпшити транспортну інфраструктуру за рахунок проведення
ремонту доріг з твердим покриттям, вирішити проблеми транспортного сполучення в
проблемних точках країни. Крім того, план передбачає введення більш зручного механізму
надання субсидій. На особливу увагу в плані по боротьбі з бідністю заслуговує пункт про
впровадження в Україні накопичувальної системи пенсійного страхування. Мінсоцполітики
готується запустити накопичувальні пенсії з січня 2019 року. ...
Читати повністю >>>
Читайте також: ПЛАН ЗАХОДІВ з реалізації
Стратегії подолання бідності >>>
За матеріалами etcetera.media
Україна є міжнародним лідером щодо відкриття
бенефіціарних власників компаній
23.10.2018

Україна є міжнародним лідером у впровадженні реформ з відкриття
кінцевих бенефіціарних власників компаній. Про це повідомила перший
заступник Міністра юстиції Олена Сукманова.
«Тема прозорості бенефіціарної власності з кожним роком стає все більш
глобальною. Дуже приємно, що Україна є одним із міжнародних лідерів у запровадженні
реформ, які мають на меті відкриття кінцевих бенефіціарних власників компаній. Під час
сьогоднішньої конференції, учасниками якої є більше тисячі делегатів з різних країн світу,
Україну кілька разів згадували як стандарт реформ у цій сфері», – сказала Олена Сукманова
за результатами участі у XVIII Міжнародній антикорупційній конференції, яка відбулася в
Копенгагені. Вона наголосила, що забезпечення прозорості бенефіціарної власності є
ефективним запобіжником та механізмом боротьби з корупцією, адже корупція найбільше
боїться публічності та прозорості. Перший заступник Міністра юстиції нагадала, що Україна
– одна з перших країн Європи, яка на законодавчому рівні зобов’язала компанії вказувати
кінцевих власників бізнесу, і зараз відомості про засновників та кінцевих бенефіціарних
власників (контролерів) юридичної особи є в онлайн-доступі. Відзначимо, Міністр юстиції
Павло Петренко разом з генеральним директором ДП «Національні інформаційні системи»
(НАІС) Станіславом Лур’є та заступником Голови Керівної групи OpenOwnership Маделін
МакКерролл підписали Партнерську угоду щодо отримання технічної допомоги «Пілотна
програма OpenOwnership» з метою реалізації проекту передачі даних про кінцевих
бенефіціарів українських компаній до Глобального реєстру бенефіціарних власників ...
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінюстиції

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

Для громадського обговорення розміщено проект
стратегії інноваційного розвитку України

З початку року Держфінмоніторинг виявив сумнівних
операцій на 328,5 млрд грн.

Яким має бути інноваційний розвиток України до 2030 р. – проект
відповідної Стратегії створила група з понад 100 експертів, робота якої була
організована при МОН.

23.10.2018

Документ уже розміщено на сайті відомства для громадського обговорення,
Міністерство закликає всі зацікавлені сторони приєднатися та висловити свої пропозиції.
Подати їх можна до 5 листопада 2018 року. «Цей документ готувала велика робоча група, в
яку увійшло понад 100 представників органів влади, науки, інноваційного бізнесу, вишів
тощо. Тобто ми намагалися залучити якомога ширше коло стейкхолдерів, щоб створити
документ, який враховуватиме бачення та потреби якнайбільшого числа експертів. Але,
звісно, ми розуміємо, що охопити робочою групою всіх зацікавлених осіб неможливо. Більш
того, будь-який документ, що створюється такою великою групою людей, матиме свої
недоліки, що пов’язані з організацією їх роботи. Тому зараз ми просимо тих, кому
небайдуже інноваційне майбутнє нашої держави, долучитися до обговорення проекту.
Зауваження та пропозиції можна надати як на електронну скриньку, так і телефоном», –
відзначила генеральний директор директорату інновацій та трансферу технологій МОН
Дар’я Чайка. Вона підкреслила, що головною метою Стратегії є розбудова інноваційної
екосистеми України. Така система має забезпечити швидке та якісне перетворення
креативних ідей в інноваційні продукти і послуги, а також підвищити рівень інноваційності
національної економіки. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Міносвіти
Міненерговугілля удосконалює систему
внутрішнього контролю
26.10.2018

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості відповідно до
Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 20172020 роки розпочато пілотний проект з внутрішнього контролю.
Проект спрямований на посилення відповідальності керівників за управління і
розвиток установи в цілому (управлінська відповідальність та підзвітність) та якісне
виконання ними завдань з планування та організації діяльності, формування адекватної
структури внутрішнього контролю, нагляду за здійсненням внутрішнього контролю та
управління ризиками. У межах пілотного проекту 25 жовтня в Міністерстві енергетики та
вугільної промисловості проведено зустріч з представниками Міністерства фінансів
України та Міністерства фінансів Королівства Нідерланди. Зустріч відбулась під
головуванням заступника Міністра Юлії Підкоморної за участю фахівців Департаменту
внутрішнього аудиту, інших структурних підрозділів Міненерговугілля та фахівців
Міністерства фінансів України. Учасники заходу обговорили етапи реалізації пілотного
проекту. Юлія Підкоморна відзначила, що участь Міненерговугілля у пілотному проекті є
продовженням низки заходів з реформування системи державного внутрішнього
фінансового контролю. «Це добра нагода вивчити систему фінансового управління та
впровадити найкращі практики європейських країн», - підкреслила заступник Міністра. ...
Читати повністю >>>
Читайте також: Чому зросла ціна на газ? >>>
За матеріалами прес-служби Міненерговугілля
Українська інфраструктура відкрита для
інвестицій та інновацій
26.10.2018

Українська інфраструктура відкрита для інвестицій та інновацій,
активно реформується та інтегрується у європейський інфраструктурний
простір. Про це заявив Міністр інфраструктури України.
«Нам потрібно сконцентрувати свої зусилля на новому та передовому. ІТ – це той
напрямок, у який нам треба дивитися спільно з Чехією. Цифрова інфраструктура та
цифрова економіка можуть створити найбільший доданий продукт для наших держав. Ми
домовилися з Брюсселем, що в Україні будуть апробовуватися інноваційні транспортні
рішення. Українська інфраструктура активно відкрита для інвестицій та інновацій, активно
реформується та інтегрується у європейський інфраструктурний простір», − заявив Міністр
інфраструктури України Володимир Омелян на чесько-українському бізнес-форумі у м.
Прага (Чеська Республіка). Очільник Міністерства наголосив, що створення умов для
розвитку усіх видів транспорту є головним пріоритетом транспортної політики
українського уряду. Підготовлено низку євроінтеграційних законопроектів, реформи
охоплюють всі галузі. Міністерство інфраструктури активно співпрацює з Світовим банком,
Міжнародною фінансовою компанією, Європейським банком реконструкції та розвитку,
Європейським інвестиційним банком і зацікавлене у розширенні співпраці з іншими
інвесторами та партнерами. «Наша мета − це віднайти найкращий спосіб структурувати
співпрацю щодо інфраструктурних проектів в Україні. Якщо інфраструктурні проекти
будуть успішними, це буде важливим сигналом для іноземних інвесторів. У нас немає права
на помилку. Бо якщо ми зазнаємо невдачі, це дасть неправильний знак міжнародному
ринку і на роки сповільнить наш розвиток», − наголосив Володимир Омелян. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінінфраструктури
 СЛУЖБИ. АГЕНТСТВА. ІНСПЕКЦІЇ. ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ. …

НБУ направив правоохоронцям 40 листів про підозрілі
операції клієнтів банків та НФУ
23.10.2018

НБУ продовжує надавати правоохоронцям відомості, що можуть
свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для
виявлення, припинення та попередження такої діяльності.
Ці дані були отримані під час здійснення перевірок з питань фінансового
моніторингу та щодо дотримання валютного законодавства (далі – валютний контроль).
Так, за 9 місяців 2018 року Національний банк надіслав Службі безпеки України інформацію
стосовно 36 банків та 8 небанківських фінансових установ: за результатами перевірок з
питань фінансового моніторингу надіслано 29 листів з інформацією про підозрілі фінансові
операції клієнтів банків на загальну суму понад 54,5 млрд грн, 68,1 млн дол США, 9,4 млн
євро; за результатами валютного контролю з метою реалізації державної політики у сфері
боротьби з організованою злочинністю надіслано 11[2] листів про великомасштабні
операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму більше 58,8 млн грн,
315,2 млн дол. США, 1,6 млн євро, 57,2 млн руб. Також упродовж 9 місяців 2018 року
Національним банком було надіслано п’ять повідомлень про підозрілі фінансові операції до
Національного антикорупційного бюро України. Здебільшого надана правоохоронним
органам інформація стосувалась проведення клієнтами банків фінансових операцій,
характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з
виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням)
безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням
оподаткування тощо. …
Читати повністю >>>
За матеріалами НБУ

4

23.10.2018

За 9 міс. ц.р. Держфінмоніторинг виявила сумнівних операцій на суму
понад 300 млрд грн. Про це повідомила прес-служба відомства, звітуючи про
підсумки роботи органу за 9 місяців року.
Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової
розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, за 9 місяців 2018
року Держфінмоніторингом підготовлено 752 матеріали (з них 388 узагальнених
матеріалів та 364 додаткових узагальнених матеріалів), які направлено до: органів
прокуратури 130 матеріалів (з них 33 узагальнених матеріалів та 97 додаткових
узагальнених матеріалів); Державної фіскальної служби України 155 матеріалів (з них 129
узагальнених матеріали та 26 додаткових узагальнених матеріалів); органів внутрішніх
справ 86 матеріалів (з них 71 узагальнений матеріал та 15 додаткових узагальнених
матеріалів); Служби безпеки України 132 матеріали (з них 75 узагальнених матеріалів та 57
додаткових узагальнених матеріалів); Національного антикорупційного бюро України 249
матеріалів (з них 80 узагальнених матеріалів та 169 додаткових узагальнених матеріалів). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Держфінмоніторингу
Результати роботи Держаудитслужби
за 9 місяців 2018 р.
26.10.2018

Відбулася колегія Держаудитслужби, на якій підбили підсумки роботи
за 9 місяців поточного року, розглянули проблеми спільної діяльності та
обговорили перспективні шляхи подальшого розвитку.
Розпочинаючи засідання, Голова Держаудитслужби Лідія Гаврилова зауважила, що
триває робота щодо зміцнення нормативної бази для ефективного функціонування органів
Держаудитслужби, затверджено порядки проведення Державною аудиторською службою
України, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту
інвестиційних проектів, державного фінансового аудиту державних (регіональних)
цільових програм, унесено зміни до порядку проведення аудиту місцевих бюджетів.
Результати ревізій і перевірок підтверджують ефективні зміни у функціонуванні органів
нашої Служби, адже установлено понад 2 млрд грн втрат фінансових та матеріальних
ресурсів. Якщо за 9 місяців 2017 року обсяг виявлених таких порушень у середньому на
один перевірений об'єкт становив 1,3 млн грн, то за січень – вересень поточного року –
понад 1,8 млн грн. Обсяг відшкодування таких порушень з початку року становить понад
845 млн грн, що зіставно, скажімо, із цьогорічним фінансуванням Державного комітету
телебачення і радіомовлення або ж апарату Мінприроди. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Держаудитслужби
ДФС: Пріоритет – електронізація процесів та
100% Е-готовність в роботі
26.10.2018

Одним із пріоритетних напрямів роботи фіскальної служби є
електронізація процесів оподаткування та забезпечення 100% Е-готовності
в роботі (E-readiness) в роботі контролюючих органів.
Вже на сьогодні платникам надано можливість в режимі 24/7/365 подавати будь-які
електронні документи (звітність, податкові накладні, сервісні запити, листи тощо). За 1
секунду в ДФС приймається та обробляється близько 50 електронних документів, в день від 1,5 млн до 2 млн. Найбільш запитуваними серед платників є сервіси он-лайн доступу до
особистих даних, доступу та контролю за станом розрахунків з бюджетом, до систем
електронного адміністрування ПДВ, реалізації пального, Єдиного реєстру податкових
накладних. Саме он-лайн сервіси дали змогу зменшити кількість запитів до контролюючих
органів в паперовому та електронному вигляді. Крім сервісів, які надають платникам
можливість в повному обсязі реалізувати свої права та обов’язки відповідно до норм
чинного законодавства, впроваджено додаткові аналітичні сервіси. Це – автозаповнення
декларації з податку на додану вартість, відображення повної інформації щодо податкової
накладної з урахуванням всіх зареєстрованих до неї розрахунків-коригування, розрахунок
суми перевищення та результат порівняння даних податкової звітності з податку на додану
вартість та Єдиного реєстру податкових накладних, доступ до даних ЄРПН щодо складених
платником чи його контрагентами податкових накладних у розрізі статусів …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Державної фіскальної служби України
Держрегуляторна служба у 2018 р. виконала 50 перевірок
контролюючих органів за скаргами бізнесу
26.10.2018

Державна регуляторна служба (ДРС) провела у 2018 році близько 50
перевірок контролюючих органів за скаргами бізнесу, причому майже в усіх
випадках було встановлено порушення.
"Коли до нас надходить скарга від бізнесу, що його права порушені, ми виходимо на
перевірку до органу. Близько 50 перевірок ми провели цього року за скаргами та планових,
але вони базуються на анонімних зверненнях", - сказала голова ДРС Ксенія Ляпіна під час
підписання меморандуму про модернізацію інспекційного порталу в Києві в п'ятницю. Як
уточнили агентству в прес-службі ДРС, майже за кожним випадком було виявлено
порушення інспектувальних органів. За словами К.Ляпіної, інспекційний портал до кінця
поточного року працюватиме в експериментальному режимі, а з 2019-го планується
запустити його в штатному режимі. Для цього він має бути підключений до
адміністрування "Національними інформаційними системами". Наразі на порталі
розміщено інформацію про перевірки 26 з 33 інспекційних органів. "Боротьба (за
переорієнтацію контролюючих органів на ризикоорієнтований підхід - ІФ) видається
майже епічною. Деякі органи перебудовуються і все-таки роблять кроки до
ризикоорієнтованої роботі у сфері перевірок. Наприклад, ДСНС - з пожежної безпеки. Вони
"відмінники" в цьому плані - не тільки встигли вчасно підготувати та провести постанову
Кабміну про своїї групи ризиків, а й уже підготували уніфіковані акти, тобто зрозумілий і
прозорий "чек-лист" для самоперевірки бізнесу", - зазначила К.Ляпіна. Однак вона також
вказала на суттєві проблеми з переходом на ризикоорієнтований підхід. "Наприклад,
інспекція праці або Державна фіскальна служба, яка взагалі "не бачить" ні системи, ні
процедури. Хоча іноді, виявляється, "бачить" - коли стикається з окремими судовими
рішеннями. Тоді раптово починає перебудовуватися", - пояснила К.Ляпіна. Як зазначив
перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, до початку
роботи порталу 99% перевірок завершувалися штрафними санкціями щодо компаній, тоді
як нині цей показник знизився приблизно до 60%. При цьому він зазначив, що і цей
показник теж досить високий. "Але таке зниження від початку року кількості виявлених
порушень за рахунок прозорості, більшої підзвітності, необхідності вносити ці дані - це
відчутний результат", - зазначив він. …
Читати повністю >>>
Читайте також: ДРС, BRDO та МЕРТ працюватимуть
над модернізацією Інспекційного порталу >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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КОЛЕГІАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

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

У 2018 році загальний рівень злочинності
в Україні знизився на 8%

Рахункова палата провела аудит реформи
держуправління у Кабміні
23.10.2018

Реформа державного управління знаходиться на межі провалу.
Кошти, виділені про реформування, використовуються неефективно, а
серед набраних кадрів - непрофесійні та необізнані в темі люди.
"Є істотні ризики, встановлені аудиторами за підсумками проведення аудиторського
дослідження. Декілька місяців ми оцінювали всі заходи, які були вжиті 10 міністерствами та
2 національними агентствами, які беруть участь в цьому пілотному проекті", - в коментарі
"Прямому" повідомив заступник голови Рахункової палати Андрій Майснер. Він зазначив,
що проект реформи держуправління відбувається за підтримки Європейського Союзу, який
виділив на нього 300 млн грн. Загалом на реформу заплановано витратити 2 млрд грн
протягом 2017-18 років. "Ми побачили, що основні заходи, які були заплановані самим
Кабінетом Міністрів, не є результативними. Або є малорезультативними. Наприклад,
ключова ланка - це кадрове наповнення. Ми мали б взяти на роботу реформаторів, людей з
сучасним мисленням, навичками, досвідом, відповідним профілем освіти, які мають
забезпечувати реформи. Натомість, ми бачимо, що на сьогодні план кадрового наповнення
виконаний на 18%. Тобто 82% невиконання, відсутні ті реформатори, які мають рухати
реформи", - повідомив заступник голови Рахункової палати. За словами Майснера, серед
тих, кого взяли на роботу, опинились люди, які не мають належного практичного досвіду
чи навіть теоретичних знань в системі державного управління та в конкретній галузі, куди
їх найняли для проведення реформ. "В галузі охорони здоров'я бачимо державних
експертів, керівників експертних груп, які до цього працювали тільки в системі закладів
громадського харчування членами відповідних бригад або менеджерами колекторських
компаній, або прибиральниками. Яким чином людина, яка навіть теоретично не розуміє
галузі, в якій їй доведеться робити реформи, може в цьому розібратися, спланувати
діяльність цілого міністерства, сформувати державну політику за відповідним напрямком і
забезпечити результативне проведення реформ, нам - аудиторам Рахункової палати незрозуміло", - зауважив він. Також Майснер додав, що з запланованих 2 млрд гривень на
реформу розподілено лише трохи більше 600 млн грн, а використано лише 205 млн грн. "І
55 млн грн використано неефективно. Ще не набраний реформаторський склад директорати та генеральні департаменти, які спеціально для реформ утворені в
міністерства та агентствах. Але вже закуплені для них меблі, гаджети, комп'ютерна техніка.
Через вкрай низькі темпи провадження реформи, зокрема кадрового наповнення, ця
техніка сьогодні прибивається пилюкою та застаріває. Реформа триває 2,5 роки, а ми навіть
не можемо набрати кадри", - дивується заступник голови Рахункової палати. Більше того,
зарплатня реформаторів, за словами Майснера, в рази більша, ніж працівників міністерства
чи національного агентства, де відбувається реформа. …
Читати повністю >>>
За матеріалами prm.ua
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
 ПРОКУРАТУРА

Прокурор зі зв’язку для Євроюсту взяла участь у роботі
Консультативного форуму прокурорів країн ЄС
23.10.2018

У Євроюсті на зустріч Консультативного форуму Генпрокурорів та
керівників прокуратур держав-членів ЄС, вперше запрошено представника
органів прокуратури України.
У ході форуму учасниками обговорено питання боротьби з транснаціональними
злочинами, насамперед тероризмом, застосування електронних доказів, а також роль та
можливості Євроюсту для налагодження ефективної співпраці між компетентними
органами різних держав з огляду на триваючу реформу організації та створення
Прокуратури ЄС. Наголошено на наявній широкій базі контактів та взаємодії Євроюсту як з
представниками в державах-членах ЄС і третіх країнах, так і в міжнародних організаціях,
зокрема Європолі. Це сприяє можливості проведенню координаційних засідань та
створенню спільних слідчих груп у актуальних кримінальних розслідуваннях. Окремо
відзначено про розширення спроможностей Євроюсту у зв’язку з направленням до
відомства прокурорів з України та Чорногорії, які доєднались до безпосередньої роботи з
представними країн ЄС та прокурорами зі Швейцарії, Норвегії , США. За результатами
зустрічі учасники закликали до активного використання прогресивних інструментів
міжнародного співробітництва, у тому числі можливостей Євроюсту, у боротьбі з наявними
викликами щодо транснаціональної злочинності.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ГПУ
 НАБУ

Наближаються вибори, і НАБУ, як незалежний антикорупційний орган,
політичній еліті просто не потрібен
19.10.2018

У коридорах Національного антикорупційного бюро України (НАБУ)
кипить капітальний ремонт, і доки пройдеш на другий поверх, доводиться
переступати через будівельний пил, бруд, мотлох і сміття.
Можна провести аналогії: щоб навести лад у державі, потрібно видерти з «корінням»
усе старе брудне, трухляве і гниле, у тім числі й зі свідомості людей, а це - ох як нелегко. У
директора НАБУ Артема СИТНИКА хотілося насамперед запитати про те, коли дочекаємося
судових вироків щодо ТОП-корупціонерів, хто і як заважає резонансним розслідуванням,
хто на нього тисне і погрожує (про що очільник НАБУ говорив під час звіту на
парламентському антикорупційному комітеті), хто прослуховує НАБУ, як стають
«офіцерами під прикриттям» та «спецагентами» і багато іншого. Однак перше заготовлене
заздалегідь запитання довелося замінити новим - адже напередодні інтерв’ю трапився
повторний скандал із «рекламою» директора НАБУ Артема Ситника у столичному метро,
хоча він стверджує, що то - провокація чистої води. Директор НАБУ Артем Ситник
стверджує, що медійні атаки зростають з кожною новою справою. Нагадаємо, станом на
30.09.2018 у 45 зі 159 кримінальних проваджень, в яких детективи Національного бюро
здійснювали досудове розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальний акт до
судових інстанцій, не відбулося підготовчого засідання. Судові рішення є у 34 справах, при
цьому лише трьох осіб вироком суду засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі.
На жаль, в очікуванні результатів деякі провадження від НАБУ і САП припадають пилом
майже два роки. Відзначимо, НАБУ й надалі розширюватиме коло стратегічних партнерів на
міжнародному рівні. Адже результат боротьби з топ-корупцією значною мірою залежить
від ефективної взаємодії компетентних органів різних держав. …
Читати інтерв'ю повністю >>>
За матеріалами НАБУ
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20.10.2018

Саме на стільки менше злочинів зареєстровано упродовж 9 місяців
цього року порівняно з таким же періодом 2017 р. Про це повідомляє
Департамент комунікації НПУ.
При цьому кількість тяжких і особливо тяжких злочинів із загального числа
кримінальних правопорушень зменшилася на 11%. В цілому правоохоронці розкрили понад
148 тисяч злочинів. Про це йшлося сьогодні, 20 жовтня, на нараді з підбиття підсумків
роботи блоку кримінальної поліції під головуванням першого заступника глави
Національної поліції В’ячеслава Аброськіна. Учасники наради зазначили, що упродовж 9
місяців 2018 р. в Україні зменшилася кількість зареєстрованих злочинів порівняно з таким
же періодом 2017 року – з 420 тисяч до 386 тисяч кримінальних правопорушень. При цьому
кількість тяжких і особливо тяжких злочинів з цього числа зменшилася на 11 відсотків – зі
155 тисяч до 138 тисяч. Найбільший масив серед скоєних злочинів становлять крадіжки
(191 тисяча) та шахрайства (27 тисяч). Крім того, зменшилася кількість умисних вбивств,
учинених на території держави – з 1185 до 1168. Більш ніж на чверть знизилася кількість
розбійних нападів – із 2224 до 1622. На 25% зареєстровано менше грабежів: у 2017 році їх
було 14,2 тисячі, цього року – 10,6 тисяч. Крадіжок зареєстровано на 12% менше (216,6
тисяч проти 191,5 тисячі цьогоріч). Водночас учасники наради відзначають підвищення
рівня розкритих тяжких і особливо тяжких злочинів. Зокрема, упродовж трьох кварталів
2018 року поліція розкрила понад 148 тисяч кримінальних правопорушень. Питома вага
розкритих умисних вбивств зросла до 92 відсотків у порівнянні із минулорічними 89
відсотками. «Особлива увага нами приділяється тяжким та особливо тяжким злочинам,
зокрема вбивствам. У даному напрямку позитивних результатів досягнуто фактично всіма
регіональними управліннями», – наголосив В’ячеслав Аброськін. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Департаменту комунікації НПУ
НОВИНИ РЕГІОНІВ

В Україні почалася масштабна реалізація
регіональних стартапів
19.10.2018

В Україні вперше презентуються і запускаються регіональні проекти
за секторальної підтримки ЄС. На цьому наголосив Віце-прем’єр-міністр –
Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Г.Зубко.
Це означає, що держава-Україна сприяє регіональному розвитку через ДФРР, через
субвенції, через впровадження Державної стратегії регіонального розвитку. Йде мова про
реалізацію 70 регіональних стартапів у 16 областях. Це проекти регіонального розвитку, які
стали переможцями конкурсу й виграли можливість отримати фінансування за рахунок
коштів Програми з секторальної підтримки ЄС, залучених до державного бюджету.
Найбільше переможців у Львівській обл. – 12 та Хмельницькій обл. – 10. Також перемогли
10 проектів МОН. По 1 проекту захистили Миколаївська, Донецька, Рівненська, Вінницька,
Житомирська, Черкаська, Луганська області. Перемогли і по 1 проекту Мінагрополітики та
Мінрегіону. Загальна сума фінансування – 616, 1 млн грн. Нагадаємо, 19.07.2016 р. було
підписано Додаткову угоду між Урядом України та Європейською Комісією до Угоди про
фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної
політики України (ENPI/2013/024-517), завдяки якій для підтримки реформ у сфері
регіонального розвитку та децентралізації було залучено від ЄС бюджетну підтримку
України. Україна отримала перший транш у розмірі 23 млн євро – понад 651 млн грн. Тобто
з’явився ще один фінансовий ресурс та інструмент для розвитку регіонів. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
У Рахунковій палаті оцінили використання субвенцій
на розвиток територій у 2017 р.
23.10.2018

Згідно звіту Рахункової палати про результати аудиту використання
субвенції з держбюджету місцевим бюджетам встановлено, що належного
управління коштами відповідної субвенції не забезпечено.
Відповідно до інформації, наданої заступником Голови Рахункової палати Андрієм
Майснером, за результатами аудиту встановлено, що Мінфіном, низкою ОДА та органів
місцевого самоврядування не забезпечено належного управління коштами субвенції на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, затвердженої у державному бюджеті на 2017 рік у сумі понад 6,2 млрд. грн, а отже, не забезпечено
головної мети субвенції - збалансованого соціально-економічного розвитку відповідних
регіонів, їх соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури, підвищення якості
надання послуг населенню. Зазначається, що розподіл субвенції у 2017 р. між місцевими
бюджетами здійснювався Кабінетом Міністрів за пропозиціями Мінфіну (на підставі рішень
його комісії) недостатньо обґрунтовано, без належного врахування рейтингових
показників соціально-економічного розвитку відповідних областей, чисельності населення,
пропозицій місцевих органів влади, а у низці випадків - з порушенням законодавства, що не
сприяло ефективності управління субвенцією, повноті і своєчасності освоєння бюджетних
коштів, виконанню в установлені строки запланованих робіт “Через неналежне управління
коштами субвенції, відсутність дієвої системи внутрішнього контролю і аудиту обласні
держадміністрації і розпорядники коштів на місцях у Дніпропетровській, Донецькій,
Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Черкаській та Чернівецькій областях не
забезпечили законного та ефективного використання коштів державного бюджету
(відповідно 202,5 і 161,0 млн. гривень)”, - повідомили у ВРУ. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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 МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

Важливим елементом Східного партнерства має стати
поглиблення галузевої взаємодії
Президент України прийняв вірчі грамоти у послів
Ізраїля, Катару, Бельгії, Ісландії в Україні
23.10.2018

Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у
новопризначених послів в Україні – Держави Ізраїль, Держави Катар
Королівства Бельгія, Республіки Ісландія.
Президент України та Посол Держави Ізраїль Йоель Ліон висловили задоволення
інтенсивною динамікою політичного діалогу між двома державами та рівнем українськоізраїльської співпраці. Окрему увагу було приділено питанню поглиблення двостороннього
торговельно-економічного співробітництва, зокрема важливості підписання найближчим
часом Угоди про зону вільної торгівлі між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави
Ізраїль. Сторони обговорили також співпрацю в рамках ООН та інших міжнародних
організацій. Під час бесіди з Послом Держави Катар в Україні Гаді Аль-Гаджрі
співрозмовники дійшли згоди щодо необхідності підтримки високого рівня політичного
діалогу, а також посилення взаємодії у торговельно-економічній, інвестиційній та
енергетичній сферах. Наголошено на важливості започаткування у листопаді роботи
Спільної Міжурядової Комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва.
Глава держави привітав завершення внутрішньодержавних процедур щодо набуття
чинності з 2 листопада 2018 року Угодою про взаємне скасування безвізових вимог між
Україною та Катаром та початок безвізового режиму поїздок для громадян обох країн.
Сторони наголосили на важливості якнайскорішої ратифікації двосторонніх угод про
сприяння та взаємний захист інвестицій, а також запобігання подвійному оподаткуванню.
Президент України подякував катарській стороні за незмінну чітку підтримку суверенітету
і територіальної цілісності у рамках ООН та інших міжнародних організацій. У ході бесіди з
Послом Королівства Бельгія Алексом Ленардсом співрозмовники підтвердили обопільну
зацікавленість у підтриманні позитивної динаміки двостороннього торговельноекономічного та інвестиційного співробітництва, а також висловилися за необхідність
посилення політичного діалогу. Глава держави висловив вдячність Королівству Бельгія за
чітку та незмінну позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України,
а також практичну допомогу, яка надається бельгійською стороною в контексті подолання
наслідків російської агресії. Окрему увагу було приділено посиленню співпраці в рамках
ООН, враховуючи членство Бельгії в Раді Безпеки в період 2019-2020 років. Під час бесіди з
Послом Республіки Ісландія Арні Тор Сігурдссоном Глава Української держави наголосив на
важливості активізації торговельно-економічного співробітництва між Україною та
Ісландією. Президент України подякував уряду Ісландії за солідарність з нашою державою у
питанні суверенітету і територіальної цілісності, а також чітку політику санкцій.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 15 жовтня 2018
року взяв участь у Міністерському засіданні Східного Партнерства (СхП) у м.
Люксембург. Про це повідомляє МЗС України.
Зустріч пройшла під головуванням Високого Представника ЄС із закордонних справ
та безпекової політики Федеріки Могеріні та за участі міністрів закордонних справ державчленів ЄС, країн-учасниць ініціативи СхП та Комісара ЄС з питань Європейської політики
сусідства та переговорів з розширення Йоганнеса Хана. Головними темами дискусії були
стан виконання «20 досягнень до 2020 року» та перспективи подальшого розвитку
Східного партнерства, зокрема у контексті наближення 10-ї річниці заснування цієї
зовнішньополітичної ініціативи ЄС. У своєму виступі Міністр П.Клімкін окреслив основні
зусилля України у виконанні пріоритетів Східного партнерства, приділивши особливу увагу
результатам боротьби з корупцією та створенню деполітизованої системи держслужби як
міцної основи для реалізації реформ в країні. У контексті розвитку СхП після 2020 року
важливим елементом ініціативи має стати поглиблення галузевої взаємодії між ЄС та
трьома асоційованими партнерами з метою їх подальшої галузевої інтеграції до ЄС.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
У Женеві проходить 139-та Асамблея
Міжпарламентського союзу
16.10.2018

Учасники Асамблеї в рамках загальних дебатів зосередились на
обговоренні, передусім, питання парламентського керівництва у сприянні
миру та розвитку в епоху інновацій та технологічних змін.
Крім того, за результатами обговорення має бути прийнята резолюція під назвою
"Зміцнення міжпарламентського співробітництва з питань міграції та управління міграцією
з урахуванням схвалення Глобальної угоди про безпечну, впорядковану та законну
міграцію", а також резолюція з надзвичайного питання, обраного делегатами під час
поточної Асамблеї, а саме: "Зміна клімату - не перетнyти межу". Будуть розглянуті звіти
постійних комітетів МПС. У рамках сесії відбудуться слухання на тему: «Неприпустимість
використання найманців як засобу для підриву миру і порушення прав людини»,
співдоповідачами з якої визначено представників України та Йорданії. У роботі Асамблеї
беруть участь парламентарі з понад 130-ти країн-членів МПС, а також представники низки
міжнародних, у тому числі, неурядових, організацій. …
Читати повністю >>>
За матеріалами МЗС України
Посол України при Святому Престолі Тетяна Іжевська
взяла участь у конференції ОБСЄ у Римі

 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (ПОЛІТИЧНІ. ЕКОНОМІЧНІ. ГУМАНІТАРНІ)
 МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

23.10.2018

Україна візьме участь у Trident Juncture
як країна-партнер НАТО
23.10.2018

Із понад 40 країн-партнерів НАТО лише п'ять візьмуть участь у
навчаннях Trident Juncture з 25 жовтня по 7 листопада цього року, Україна одна з цих країн. Про це повідомляє портал ukrinform.ua
«Це, дійсно, дуже великі навчання, і Україна буде представлена штатними офіцерами
в штабах. Загалом із 41 країни-партнера НАТО лише 5 країн беруть участь і серед них
Україна», - зазначив заступник начальника штабу - начальник головного управління
військового партнерства Стратегічного командування з операцій НАТО Одд Егіл Педерсен.
Багатонаціональні навчання НАТО Trident Juncture триватимуть з 25 жовтня по 7 листопада
на території Норвегії, в Балтійському морі і Північній Атлантиці, включаючи Ісландію і
повітряний простір Фінляндії і Швеції. У маневрах братимуть участь близько 50 тисяч
солдатів, у тому числі понад 14 тис. військовослужбовців армії США - ВПС, ВМС і Корпусу
морської піхоти, а також близько 150 літаків, вертольоти Apache і 60 кораблів, зокрема,
атомний авіаносець ВМС США «Гаррі Трумен». Нагадаємо, 17 жовтня Президент України
провів зустріч з Головою Парламентської Асамблеї НАТО Расою Юкнявічене. Глава держави
висловив вдячність Парламентській асамблеї НАТО за послідовну підтримку суверенітету і
територіальної цілісності України та рішуче засудження російської агресії. Відзначимо, 17
жовтня 2018 р. у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі відбулось чергове засідання Комісії
Україна-НАТО на рівні послів за участю Міністра з питань тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб України Вадима Черниша. Раніше, 15 жовтня 2018 року у
штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Україна працює в ООН над двома
надважливими резолюціями
25.10.2018

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко бере
участь у відкритих дебатах Ради безпеки ООН «Жінки. Мир. Безпека», що
проходять у Нью-Йорку.
«Зала Ради безпеки ООН. Кілька хвилин тому тут розпочалися відкриті дебати
«Жінки. Мир. Безпека». Виступатиму від України як уповноважена Президента з мирного
врегулювання», - написала Ірина Геращенко. Вона зауважила, що напередодні з постійним
представником України при ООН Володимиром Єльченком були обговорені подальші кроки
і координація зусиль для боротьби з російською агресією. За її словами, українські
дипломати активно працюють над тим, аби протягом 73-ї сесії Генасамблеї ООН було
прийнято дві надважливі резолюції. «Перша - про порушення прав людини в окупованому
Криму. Вже в листопаді проект резолюції буде розглянуто на третьому комітеті ООН і в
грудні - проголосований на Генасамблеї. Й друга надважлива резолюція, яка буде прийнята
на поточній сесії - про мілітаризацію окупованого Криму і Азовського моря. Сьогодні
резолюцію по Азовському морю проголосував Європарламент. Наступну резолюцію має
прийняти Генасамблея ООН. У Росії земля і море мають горіти під ногами», - наголосила
Геращенко. Ключова тема дебатів, які відбуваються зараз, - гендерна рівність, роль жінок в
миротворчих процесах, порушення прав жінок і дівчаток під час конфліктів, зазначила
перший віце-спікер. «Україні є що розповісти з цієї проблематики», - додала вона. Також
Геращенко повідомила, що на полях Радбезу коротко поспілкувалися з виконавчим
директором структури «ООН - Жінки» Фумзілє Мламбо-Нгуко. «Вона відвідувала Україну
рік тому. Коротко обмінялися думками про проблеми і втрати українських жінок, які
найбільше страждають від конфлікту на Донбасі. Також пані Нгуко привітала присудження
премії Андрія Сахарова Олегу Сенцову і назвала це рішення надзвичайно важливим
сигналом», - зазначила Геращенко.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Посол України взяла участь у конференції на тему «Протидія
нетерпимості та дискримінації: на шляху до всеохоплюючої відповіді в
регіоні ОБСЄ».
Під час виступу на пленарній сесії, Тетяна Іжевська поінформувала учасників
конференції про релігійну ситуацію в Україні, а також про масштабні, системні та грубі
порушення прав людини на тимчасово окупованих Росією українських територіях. Посол
закликала до подальших консолідованих зусиль міжнародної спільноти, зокрема ОБСЄ,
спрямованих на припинення порушень та відновлення поваги до прав і свобод людини на
тимчасового окупованих територіях. За сприяння Посольства України при Святому
Престолі, участь у тематичних панельних дискусіях також взяли українські правозахисники
із тимчасово окупованого Криму, Лілія Гемеджі та Едем Семедляєв, які «з перших вуст»
розповіли про катастрофічну ситуацію, що склалася у сфері захисту прав людини на
півострові внаслідок його незаконної окупації Росією.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України при Святому Престолі (Ватикан)
Україна вітає схвалення Європейським парламентом
резолюції щодо ситуації в Азовському морі
25.10.2018

Президент України Петро Порошенко привітав ухвалення 25 жовтня
2018 року під час пленарної сесії у м. Страсбург Європейським Парламентом
резолюції щодо ситуації в Азовському морі.
“Російський агресор має зрозуміти, що всі його дії у порушення міжнародного права
та двосторонніх угод і надалі зустрічатимуть рішучу та адекватну відповідь з боку
демократичної спільноти. Євросоюз спільно з Україною протидіятиме «повзучій анексії»
Росією Азовського моря та порушенням свободи судноплавства. Високо ціную підтримку
Європарламентом ініціативи щодо допомоги українським портам та реалізації проектів
соціально-економічної підтримки українського Приазов’я. Вдячний європарламентаріям за
заклик до запровадження додаткових цільових санкцій за агресивні дії Кремля в
Азовському морі та Керченській протоці. Сподіваюсь на практичну реалізацію цих ініціатив
з боку інституцій та держав-членів ЄС. Координуватиму подальші спільні дії з метою
захисту національних інтересів України під час найближчих зустрічей з європейськими
лідерами”, - наголосив Президент.
Резолюція містить такі основні елементи >>>
За матеріалами Представництва України при ЄС
Ганна Гопко взяла участь у дискусії щодо майбутнього Європи
в рамках Варшавського безпекового форуму
25.10.2018

Під час Варшавського безпекового форуму Голова Комітету у
закордонних справах Ганна Гопко взяла участь у панельній дискусії на тему:
“Європа єдина та вільна. Погляд минулого та майбутнього”.
У своєму виступі Ганна Гопко наголосила на важливості збереження єдності в
середині ЄС, особливо, у питанні протидії численним агресивним стратегіям РФ. Г.Гопко
також зауважила, що мирне врегулювання на сході України має бути пріоритетним
питанням порядку денного Євросоюзу, підкресливши, що набагато важливішим є
інвестування у стабільність держав, аніж у подолання викликів від дестабілізації. Голова
Комітету висловила вдячність колегам з Європейського Парламенту за прийняту сьогодні
Резолюцію щодо ситуації в Азовському морі і підтримку незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України. Перебуваючи у Варшаві Ганна Гопко провела зустрічі із
Віце-Маршалком Сейму Республіки Польща Рішардом Терлецьким та заступником Міністра
закордонних справ Республіки Польща Бартошем Ціхоцьким. Під час зустрічей сторони
обговорили актуальні питання двостороннього діалогу, зокрема активізація контактів між
парламентаріями України і Польщі …
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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В Нідерландах відбулася презентація інвестиційного
потенціалу України

Brexit: Украинские компании выходят
на британский рынок
24.10.2018

В рамках Ukrainian Week in London представители Украины и
Великобритании обсудили перспективы развития отношений между
странами, в том числе и в аграрном контексте.
«Brexit, по сути, создал условия «голубого океана» для украинских продуктов
питания на рынке Великобритании. В тоже время, британский рынок - это вызов для
украинских товаров в контексте сертификации. Великобритания - законодатель в вопросах
стандартов качества для продуктов питания во всем мире. Выход на этот рынок для
украинских компаний откроет двери на глобальные рынки», - сказал в своем выступлении
экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко. Эксперт по
британо-украинским торговым отношениям, управляющий директор Vimes Consulting
Дэвид Гильгур отметил, в Великобритании нет барьеров для иностранных участников. «В
Великобритании нет барьеров для иностранных участников по движению капитала или
вывоз прибыли из страны, а создание и деятельность компаний, в том числе с иностранным участием, осуществляется в рамках единой системы государственного регулирования.
Поэтому, Соединенное Королевство - безусловно, одна из самых привлекательных стран
для экспорта украинской продукции в мире, особенно для продуктов питания. К
сожалению, пока Украина успешна на рынке агросырья, которое составляют приблизительно третью часть всего украинского экспорта в Великобританию», - рассказал он. Во
время мероприятия украинские производители провели более 30 встреч с потенциальными партнерами, среди которых были такие гиганты ритейла как Sainsbury's и TJX. …
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Відбулася зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом
Республіки Ісландія в Україні
24.10.2018

Заступник голови Комітету у закордонних справах Борис Тарасюк
прийняв з візитом ввічливості Надзвичайного і Повноважного Посла
Республіки Ісландія в Україні (за сумісництвом)Арні Тор Сігурдссона.
На початку зустрічі Б.Тарасюк привітав співрозмовника із початком дипломатичної
місії та висловив вдячність ісландській стороні за підтримку України у міжнародних
організаціях, зокрема ООН, а також за продовження санкційної політики ЄС у відношенні
РФ. В ході бесіди сторони обговорили внутрішньополітичну ситуацію в Україні, майбутні
президентські та парламентські виборчі кампанії, стан імплементації реформ в Україні,
зокрема, спрямованих на зміцнення обороноздатності України. На зустрічі Посол Ісландії в
Україні наголосив на неухильній підтримці незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України, а також позиції офіційного Рейк’явіку щодо невизнання анексії Криму.
Предметом бесіди також став актуальний розвиток подій на Донбасі та можливі подальші
кроки до мирного врегулювання ситуації на сході України. Сторони наголосили на
наявності значного потенціалу для поглиблення двостороннього діалогу та взаємовигідної
економічної співпраці. Посол Арні Тор Сігурдссон зауважив щодо зацікавленості ісландської
сторони у розширенні двосторонньої торгівлі та інвестицій в Україну і перспектив
співпраці з питань енергоефективності, зокрема розвитку геотермальної енергетики.
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
Делегація України високого рівня здійснила
дводенний візит до Швеції
26.10.2018

У м.Стокгольм відбувся «Перший Шведсько-український форум з
біоенергетики 2018», який продемонстрував величезний потенціал
подальшого розвитку співробітництва між двома країнами.
Здобутки України в енергетичному секторі та наявний інвестиційний потенціал
презентували члени української делегації – фахівці у сфері енергоефективності та
енергетичного менеджменту, на чолі з О.Домбровським, народним депутатом, в.о. Голови
Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.
Унікальний шведський досвід впровадження енергоощадних технологій є надзвичайно
цікавим у контексті активізації відповідного діалогу в Україні. Саме про це говорив Посол
України в Швеції І.Сагач, наголошуючи, що прийнята Енергетична стратегія України на
період до 2035 року сприятиме зменшенню енергозалежності України та залученню
інвестицій у сталу енергетику. В рамках візиту члени української делегації також мали
можливість ознайомитися з інноваційними технологічними рішеннями у сфері переробки
побутових відходів та проектами, які активно реалізовують в Швеції, відвідавши державну
енергетичну компанію Vattenfall у м.Упсала та сміттєпереробний комплекс компанії E.ON
поблизу м.Стокгольм. Представників шведських компаній було запрошено вивчити
потенціал українського ринку з метою реалізації спільних проектів з генерації енергії зі
сміття. Візит відбувся за організаційної підтримки Всесвітньої біоенергетичної асоціації у
співпраці зі Шведською біоенергетичною асоціацією та Посольством України в Швеції.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Швеція
Досвід Фінляндії: менше регуляторного навантаження,
більше робочих місць

22.10.2018

В Королівському індустріальному клубі в Амстердамі за сприяння
Посольства України в Нідерландах відбулася презентація інвестиційного
потенціалу України під гаслом «Invest in Ukraine now. Innovation and opportunity».
Спікерами на заході виступили колишній міністр аграрної політики та
продовольства, співголова Українсько-нідерландської ділової ради Олексій Павленко та
Голова наглядовоі ради Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, радник
Прем'єр-міністра України Данило Білак. Спікери ознайомили учасників заходу зі станом
реформ в Україні, діловим кліматом, наявними інструментами сприяння міжнародній
торгівлі та перспективними галузями для інвестицій в українську економіку.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Нідерланди
Посол України зустрівся з Міністром
закордонних справ Данії
26.10.2018

Посол України в Данії зустрівся з Міністром закордонних справ Данії
Андерсом Самуелсеном. Про це повідомляє Посольство України в
Королівстві Данія на сайті МЗС України.
Під час зустрічі сторони обговорили питання українсько-данського співробітництва
в політичній, економічній та гуманітарній сфері. Нагадаємо, Надзвичайний і Повноважний
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. Відзначимо, за даними Державної служби статистики України, за підсумками
2017 р. загальний обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною і Данією зріс на 14,4%
та склав 540,6 млн.дол.США. Український експорт зріс на 22,5% та склав 309,7 млн.дол.США.
Імпорт збільшився на 0,6% та склав 164,5 млн.дол.США. Позитивне сальдо двосторонньої
торгівлі товарами та послугами за цей період склало 78,8 млн.дол.США, у той же час в
аналогічному періоді минулого року мало місце сальдо 33,1 млн.дол.США.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Данія
Посол України взяв участь y круглому столі «Україна сьогодні.
Перетворення. Торгівля. Інвестиції»
26.10.2018

В Цюріху Посол України А.Рибченко взяв участь в економічному
круглому столі «Ukraine now. Transformation, Trade, Investment». Про це
повідомляє Посольство України в Швейцарії.
Захід організований Українським товариством в Швейцарії у співробітництві із
Світовим Конгресом Українців і торгівельною палатою Joint Chamber of Commerce JCC.
Перед представниками швейцарського бізнесу виступили президент Американської
торгівельної палати в Україні Е.Хандер, засновник і головний виконавчий директор
Horizon Capital, Віце-президент СКУ O.Кошарна, заступник голови Національної
інвестиційної ради України К. Чижик, Голова правління та президент групи RCLIN О.Прусс,
член Ради директорів ЄБРР А.Шевальов. Спікери представили нові можливості для
залучення інвестицій в Україну, поінформували про хід реформ та найбільш перспективні
для іноземних інвесторів сфери української економіки, поділилися власним досвідом
роботи в Україні. У своєму виступі Посол Артем Рибченко зазначив про позитивні оцінки
візиту в Україну швейцарської бізнес-місії на початку жовтня, підкреслив, що іноземні
інвестиції є позитивним сигналом для мирного процесу в Україні, а також висловив
сподівання, що інтерес швейцарського бізнесу до української економіки та ринку збереже
позитивну тенденцію зростання.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Швейцарії
Керівництво ДФС та Адміністрації публічних фінансів
Бельгії домовилось про співробітництво
26.10.2018

В.о. Голови ДФС Олександр Власов зустрівся з керівником
Адміністрації публічних фінансів Бельгії, діючим Президентом Внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій Хансом Д’Хондтом.
«Україна та фіскальна служба не стоять осторонь процесів діджиталізації. Ми
електронізуємо процеси для зручності платників. Не завжди це просто і швидко, але ми
рухаємось у вірному напрямі. Ваша служба це вже пройшла, відбулося реформування, тому
ваш досвід дуже важливий і цікавий для України», - зазначив Олександр Власов. Він
запропонував на експертному рівні створити робочу групу щодо обміну досвідом,
напрацювання рекомендацій та практичного їх втілення. ДФС цікавлять електронні
сервіси, зокрема, запровадження електронної акцизної марки. ДФС наразі активно працює
над цим проектом, щоб з наступного року вже реалізувати його. А оскільки з 2019 року,
відповідно до Директиви ЄС щодо тютюну, застосування електронної марки є
обов’язковою, то досвід запровадження був би досить корисним для України. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ДФС України

26.10.2018

Нагадаємо, на початку жовтня цього року представники Державної
регуляторної служби України, взяли участь у обговоренні Європейської
Мережі кращого регулювання (Better Regulation Network (BRN).
Зустріч, основна тема якої – «Підходи до зменшення регуляторного навантаження на
бізнес – набутий досвід та подальші дії», відбулася у місті Гельсінкі, що у Фінляндії. У ході
засідання йшлося про різні методи виявлення реальних, обтяжливих для громадян та
підприємців законодавчих актів, які у разі скасування сприятимуть полегшенню процедур
адміністрування та зменшенню регуляторних видатків. У цьому контексті хочемо
познайомити наших читачів із досвідом Фінляндії. Слід зазначити, що у Фінляндії
просування інтересів підприємців відбувається на місцевому, регіональному, державному
рівнях, а також на рівні Європи, за допомогою суспільного руху, активних підприємницьких
структур та завдяки тісній співпраці між різними сторонами процесу на всіх рівнях. У цій
країні функціонує Федерація фінських підприємців, яка налічує 115 000 підприємствчленів. Внутрішня структура Федерації складається із 393 місцевих асоціацій, 20
регіональних підрозділів, 62 галузевих асоціацій, більше ніж 4 000 обраних представників
та понад 1 100 членів муніципальних рад. Компанії-члени ФФП надають робочі місця для
554000 людей. 60% фінських підприємств-роботодавців є членами цієї організації. Треба
підкреслити, що 40% ВВП Фінляндії створюється за рахунок малого та середнього бізнесу. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами drs.gov.ua
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Україна та Франція визначили пріоритети кооперації
в сфері АПК на наступний рік
26.10.2018

На сьогодні Франція входить у ТОП-6 країн ЄС за вартістю
зовнішньоторговельного обігу товарами
АПК з Україною. Про це
повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Диверсифікація двосторонньої торгівлі та розвиток співпраці за визначеними
пріоритетними проектами були обговорені під час четвертого засідання українськофранцузької робочої групи з питань сільського господарства 23 жовтня в м. Париж.
Українську сторону Робочої групи очолила заступник Міністра аграрної політики та
продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева. Французьку –
Генеральний директор генерального управління економічної та екологічної ефективності
підприємств (DGPE) Валері Метріш-Еке. «Сьогодні Франція займає шосте місце серед країн
ЄС з найбільшою часткою зовнішньоторговельного обігу агропродовольчої продукції з
Україною. Окрім можливостей для збільшення цих показників, диверсифікації структури
торгівлі, наші країни мають багато перспективних напрямів для співпраці в АПК. Йдеться
про виробництво та сертифікацію насіння відповідно до міжнародних норм та стандартів,
розвиток галузі тваринництва, дослідження секторів ринку, зокрема, в рамках
встановленого співробітництва з агенцією ФрансАгріМер та інше», - зазначила вона. …
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики

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

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

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

Україна та Білорусь можуть збільшити товарообіг до $10 млрд –
Президент на Першому форумі регіонів у Гомелі
26.10.2018

Парафувано Угоду між Урядом України та Урядом ФРН
про створення місцевих бюро GIZ GmbH та KfW
26.10.2018

Парафовано проект Угоди між Урядом України та Урядом Німеччинни
про створення місцевих Бюро Німецького товариства міжнародного
співробітництва (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW).
Делегацію Уряду України очолив Перший заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України Максим Нефьодов, делегацію Уряду ФРН - Ернст Райхель, Надзвичайний і
Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні. Після укладення
зазначеної Угоди в Україні будуть створенні місцеві Бюро GIZ GmbH та KfW, що сприятиме
покращенню координації проектів технічної допомоги Уряду ФРН, виконавцями яких
визначено GIZ GmbH та KfW, та розвитку співробітництва між Україною та Німеччиною.
Відзначимо, Президент України провів зустріч із делегацією державних секретарів
федеральних міністерств Німеччини. Учасниками заходу було відзначено суттєвий прогрес
України на шляху реформ та зростання привабливості України для німецьких компаній.
Сторони відзначили важливість майбутнього візиту Канцлера Ангели Меркель до України з
точки зору зміцнення двостороннього партнерства. Петро Порошенко висловив вдячність
німецькій стороні за допомогу, яка надається нашій державі для реалізації реформ, а також
за роль Німеччини та особисто Канцлера Меркель в питанні відновлення територіальної
цілісності України. Було наголошено на важливості продовження санкційної політики ЄС
щодо Росії як країни-агресора. Як відомо, в 2017 р. експорт українських товарів і послуг до
Німеччини склав $2,1 млрд. та збільшився на 19%. Минулого року Німеччина посіла перше
місце серед торговельних партнерів України з країнами Європи з питомою вагою 17% від
загального обороту та 2-ге місце за обсягом двосторонньої торгівлі товарами й послугами
України з країнами світу загалом (7,4% від загального).
Читати повністю >>>

Читайте також: У Німеччині розпочалася
українська торгова місія >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку

Україна розглядає торговельно-економічне співробітництво з
Республікою Білорусь одним із пріоритетів. Про це Петро Порошенко сказав
під час участі у Першому форумі регіонів у Гомелі.
«Для України Республіка Білорусь є стратегічним торгівельним партнером, а саме 5
торговим партнером в світі… Цього року ми досягли $4,5-4,6 млрд. Але чи задовольняє це
мене і Олександра Григоровича (Лукашенка – ред.)? Точно ні. Ми з ним домовлялися про
інші цифри», - додав Петро Порошенко. За його словами, єдине, що зможе задовільнити
українську та білоруську сторони – це темпи росту. «Якщо рік до року темпи росту
складають 23%, то це вже більш-менш прийнятно і досягає тих цифр, про які ми з вами
домовилися. І цього року, ми сподіваємось, що це буде 5,3 млрд, наступного року – не менше
7 млрд», - сказав він. Президент відзначив виставку продукції машинобудування і
наголосив на важливості спільного виробництва, включно зі спільними підприємствами.
«Дуже важливо, що у бюджеті України передбачено компенсацію за придбання складної
сільськогосподарської техніки, якщо вона виробляється, в тому числі і на спільних
підприємствах. Треба поглиблювати локалізацію», - сказав він та додав, що 40% - це цифра,
яка цілком досяжна при розвитку машинобудівного комплексу в Білорусі та Україні. Глава
держави наголосив, що Україна потужна аграрна держава. Він поінформував, що підчас
переговорів зі своїм колегою сьогодні обговорював інформацію про обсяги врожаю зерна,
цукрових буряків, кукурудзи, плодово-овочевої продукції, який зібрала Україна та Білорусь.
«Ми на сьогоднішній день стрімко рухаємося до того, щоб аграрний комплекс і переробна
промисловість займали перші місця в українському експорті і в поставках один одному на
території України та Білорусі», - зазначив Петро Порошенко. Президент висловив думку, що
ця робоча група збереться найближчим часом. Він також зазначив, що українськобілоруська співпраця не обмежується виключно торгівлею. «Діють спільні українськобілоруські виробництва, зокрема тракторів «МТЗ» - в містах Миколаїв та Ніжин. І я
впевнений, що їх робота буде відновлена. Зернозбиральних комбайнів «Гомсельмаш» теж
потрібно відновлювати. Попит є. 100 машин Україна може замовляти і треба сьогодні дати
доручення менеджерам, щоб попрацювали. Ліфтового обладнання у Вишгороді,
тролейбусів «МАЗ» у Дніпрі, і багатьох інших», - перерахував Президент.
Читати повністю >>>

 БАЛКАНИ

Посольство України поглиблює контакти з Національним
інформаційним агентством Республіки Кіпр

Читайте також: Відбулася зустріч
Президентів України та Білорусі >>>

За матеріалами president.gov.ua

20.10.2018

Посол України в Республіці Кіпр Б.Гуменюк зустрівся з Генеральним
директором Кіпрського інформаційного агентства (CNA) Йоргосом
Пеніндаексом. Про це повідомляє Посольство України в Республіці Кіпр.
Головна мета зустрічі - налагодження робочих контактів Посольства з національним
інформаційним агентством Кіпру, розширення можливостей для посилення присутності
України в інформаційному просторі Кіпру та регіоні (CNA здійснює випуски новин 4
мовами: грецькою, турецькою, у т.ч для північної частини острова Кіпр, англійською,
арабською; має угоди про співпрацю з інформаційними агенціями 26 країн світу). Кіпрська
сторона виявляє готовність до більш активної взаємодії у контексті практичного
наповнення змісту укладеної у травні 2006 року двосторонньої Угоди про співпрацю між
національними агентствами двох країн. У ході зустрічі обговорено також можливість
проведення окремих заходів, спрямованих на подальший розвиток співробітництва між
Україною та Кіпром у сфері інформації. Відзначимо, 18 жовтня ц.р. Миротворчі сили ООН на
Кіпрі (UNFICYP) провели дворічний Медальний парад UNPOL, головним компонентом якого
стало нагородженння працівників поліції Місії ООН на службі миру. Серед нагороджених –
представник України підполковник Максим Калатур. UNPOL є невід'ємною частиною цієї
Місії з моменту її створення в 1964 році і має вирішальне значення для ефективного
здійснення її мандату. UNPOL сприяє підтриманню та відновленню правопорядку та
співпрацює з військовими та цивільними компонентами UNFICYP, гуманітарних питань та
сприяє поверненню до нормальних умов у буферній зоні.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Кіпр

 СХІДНА ЄВРОПА

Посол України в Болгарії зустрівся з
Міністром економіки Болгарії
22.10.2018

Сторони обговорили перспективи виконання домовленостей в
економічній сфері за підсумками останньої зустрічі Президента України
П.О.Порошенка та Прем’єр-міністра РБ Б.Борисова у м.Одеса.
Було відзначено відсутність проблемних питань на порядку денному торговельноекономічного співробітництва між двома державами. Відбувся обмін думками щодо
реалізації перспективних спільних проектів, зокрема проведення чергового (сьомого)
засідання Міжурядової українсько-болгарської комісії з питань торговельно-економічного
співробітництва у м.Софія. Зустріч засвідчила наявність значного інтересу болгарської
сторони до приватизаційних процесів в України, а також до розвитку співробітництва у
сфері малого та середнього бізнесу.
Читати повністю >>>
За матеріалами МЗС України
----------------- ® -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

 КАВКАЗ (АЗЕРБАЙДЖАН. ВІРМЕНІЯ. ГРУЗІЯ)

В Тбілісі відбулися українсько-грузинські
політичні консультації
20.10.2018

В МЗС Грузії відбулись чергові двосторонні українсько-грузинські
політичні консультації на рівні заступників Міністрів закордонних справ
України – Василя Боднара та Грузії – Вахтанга Махароблішвілі.
Сторони обговорили широке коло питань порядку денного, у тому числі
двосторонніх відносин та взаємодії на міжнародній арені, зокрема, на напрямі європейської
інтеграції. Особливу увагу було приділено графіку взаємних візитів на високому рівні,
механізмам імплементації стратегічного партнерства, встановленого між Україною і
Грузією у ході державного візиту Президента України П.Порошенка до Грузії у липні 2017
року, розвитку політичного, торговельно-економічного, євроінтеграційного, військового і
безпекового, культурно-гуманітарного та іншого співробітництва. Сторони домовились,
зокрема, погодити у найближчий час строки проведення чергового засідання Спільної
міжурядової українсько-грузинської комісії з економічних питань. Консультації пройшли у
дружній і щирій обстановці та підтвердили існуючий високий рівень довіри між сторонами.
В.Боднар запросив свого колегу відвідати Україну. Під час перебування у Грузії заступник
Міністра закордонних справ України Василь Боднар провів також зустрічі з Главою
Адміністрації Уряду Грузії Кахою Кахішвілі та керівником Апарату Прем’єр-міністра Грузії
Гіоргієм Чоладзе, під час яких були обговорені принципові домовленості, досягнуті між
Прем’єр-міністрами України – Володимиром Гройсманом та Грузії –Мамукою Бахтадзе під
час їх нещодавньої зустрічі у м. Кишинів в рамках другого засідання Глав урядів державчленів ГУАМ, а також дав ексклюзивне інтерв’ю для проекту «Прикордонна ZONA»
грузинського телеканалу «Starvision TV Georgia».
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

 ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ (КАЗАХСТАН. КИРГИЗІЯ. ТАДЖИКИСТАН. ТУРКМЕНІСТАН. УЗБЕКИСТАН)

Глава Адміністрації Президента України провів телефонну
розмову зі своїм казахським колегою
17.10.2018

Глава Адміністрації Президента України Ігор Райнін провів
телефонну розмову з керівником Адміністрації Президента Республіки
Казахстан Асетом Ісекешевим, повідомляє president.gov.ua
Також Глава Адміністрації І.Райнін прийняв Надзвичайного і Повноважного Посла
Республіки Казахастан в Україні Самата Ордабаєва. Сторони обговорили активізацію
торговельно-економічного співробітництва між Україною та Казахстаном. Відзначалася
важливість проведення чергового засідання спільної Міждержавної українськоказахстанської комісії з економічного співробітництва. Сторони обмінялися думками щодо
подальшої координації спільних дій в міжнародних організаціях, зокрема в Організації
Об’єднаних націй та ОБСЄ. Ігор Райнін та Самат Ордабаєв також обговорили необхідність
подальшого розвитку політичних контактів, в тому числі й на найвищому рівні. Нагадаємо,
28 вересня 2018 року Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Казахстан
І.Д.Кулеба взяв участь у Форумі Високого рівня ‟Просування питань сприяння торгівлі та
інвестицій: Євразійський погляд”. Основна мета форуму полягала в обміні досвідом у
сприянні та розширенні торгівлі та інвестицій, впровадженні інноваційних механізмів та
вирішенніпроблемних питань на національному та регіональному рівнях. Основні питання
Форуму: головні можливості для розширення інвестицій в Євразію; основні перепони під
час інвестування в Євразійський регіон; проблеми в реформуванні торгової та
інвестиційної політики; спектр можливостей для розширення інвестицій в
Центральноазійський регіон; сприяння керівництва країн Центральної Азії із залучення
іноземних інвестицій. Під час форуму Надзвичайний і Повноважний Посол України в
Республіці Казахстан І.Д.Кулеба провів зустріч з Міністром національної економіки
Республіки Казахстан Т.Сулейменовим, під час якої було обговорено шляхи активізації
українсько-казахстанського співробітництва у торговельно-економічній сфері.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>

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

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

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

Заступник Міністра Сергій Кислиця прийняв копії Вірчих
грамот новопризначеного Посла Індії в Україні
23.10.2018

Україна може до кінця року підписати
угоду про ЗВТ з Ізраїлем
18.10.2018

Заступник Міністра закордонних справ Сергій Кислиця 23 жовтня
2018 року прийняв копії Вірчих грамот новопризначеного Посла
Республіки Індія в Україні Партхи Сатпатхі.
Під час протокольної зустрічі сторони обговорили актуальні питання порядку
денного українсько-індійських відносин, зокрема активізації політичного діалогу,
необхідності розширення договірно-правової бази, посилення взаємодії в рамках
міжнародних організацій тощо. Відзначимо, 17 жовтня ц.р. у м.Бангалор (штат Карнатака)
Посол України в Республіці Індія І.З.Поліха провів зустріч з новопризначеним керівником
провідної індійської державної авіабудівної компанії Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
Р.Мадхаваном. У ході бесіди були обговорені питання участі української делегації у
наступній авіаційній виставці «Aero India-2019» (20-24 лютого 2019р., м.Бангалор). Були
порушені питання інституціоналізації співпраці між HAL та українськими партнерами.
Також, у ході бесіди розглянуто стан виконання попередніх українсько-індійських
домовленостей по лінії HAL та перспективи укладення нових контрактів.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

Україна розраховує до кінця 2018 року підписати угоду про вільну
торгівлю з Ізраїлем. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр –
міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
"Ми у цьому році завершили переговори про укладення угоди вільної торгівлі з
Ізраїлем. І вона вже абсолютно є відшліфована. Вона зараз на перекладі. Мій візит в Ізраїль
буквально кілька місяців тому і зустріч з міністром економіки підтвердили дану позицію.
Тобто, ми зараз чекаємо юридичних висновків, перекладу, і угода буде підписана
найближчим часом", - зазначив він. Відповідаючи на уточнення УНН про те, чи може
підписання відбутися до кінця року, Кубів сказав: "Я думаю, що це може бути до кінця року".
Як повідомляв УНН, Україна та Ізраїль на політичному рівні узгодили угоду про зону
вільної торгівлі. 28 березня було завершено переговори про укладення угоди про вільну
торгівлю з Ізраїлем. Також було затверджено подальший план дій для підписання угоди,
зокрема, здійснення її детальної юридичної вивірки та подання відповідним органам обох
країн для затвердження.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

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

Михайло Тітарчук: До кінця року в Анталії має
відкритись консульство України

ТАЇЛАНД. ФІЛІППІНИ)

18.10.2018

Посол України в Малайзії Олександр Нечитайло провів зустріч із
Міністром економіки Малайзії Мохамедом Азміном бін Алі. Про це
повідомляє Посольство України в Малайзії
Раніше, Посол України в Малайзії Олександр Нечитайло провів зустріч із Генеральним
директором Інституту дипломатії та міжнародних відносин при МЗС Малайзії Послом
Мохамадом Садіком бін Кетергані. Нагадаємо, Посол України в Малайзії Олександр
Нечитайло провів зустріч із Міністром людських ресурсів Малайзії М.Куласегараном
В.Муругесаном. Також, Посол України в Малайзії Олександр Нечитайло провів зустріч із
Прем’єр-міністром Малайзії Махатхіром Мохамадом. Як відомо, Україна є одним з важливих
торгових партнерів Малайзії серед країн Центральної та Східної Європи. Протягом 2017
року зафіксована позитивна динаміка двосторонньої торгівлі. За даними Департаменту
статистики Малайзії, за 2017р. загальний товарообіг між країнами порівняно з аналогічним
періодом 2016 року збільшився на 38,9% та становив 221,4 млн. дол. США (або на 25,8% в
рінггітах – 899,3 млн. рінггіт; 2016 рік – 159,4 млн. дол. США або 715,1 млн. рінггіт).
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Малайзії

Заступник Мінекономіки Михайло Тітарчук взяв участь у VI засіданні
Міжвідомчої українсько-турецької комісії з питань туризму, присвяченій
розвитку відносин між двома країнами у туристичній сфері.
Михайло Тітарчук відзначив важливість діалогу та координації спільних дій між
українською та турецькою сторонами, а також представниками туристичного бізнесу обох
країн. “Спільна робота під час засідань Українсько-турецької комісії з питань туризму це
насамперед дієвий механізм державного сприяння, покликаний піднести двосторонні
взаємини у сфері туризму та курортів на рівень, який відповідатиме значному потенціалу
двох держав. Впевнений, що перед нами є багато завдань, які ми зможемо реалізувати
тільки разом”, - наголосив заступник Міністра. За інформацією Всесвітньої ради туризму та
подорожей (WTTC) у 2017 році прямий внесок від сфери туризму у ВВП України склав 39,6
млрд грн (1,5% ВВП України), а загальний внесок – 147,2 млрд грн (5,7% ВВП України). “За
результатами першої половини 2018 року Україна увійшла до першої трійки країн за
кількістю туристів в Туреччину, а у 2017 році кількість українських туристів, що відвідали
країну сягнула понад 1,2 млн осіб. Туреччина на сьогодні є дійсно важливим туристичним
напрямом для наших громадян, так само як і Україна поступово стає більш привабливою
для громадян Туреччини”, - відзначив Михайло Тітарчук. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Прес-служби Мінекономрозвитку

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

 РЕГІОН ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ [Аравійське Море] (БАХРЕЙН. ЄМЕН. ІРАК. ІРАН. КАТАР. КУВЕЙТ. ОАЕ. ОМАН.

Посол України в Малайзії провів зустріч із
Міністром економіки Малайзії
26.10.2018

ПІВДЕННА КОРЕЯ. ЯПОНІЯ

САУДІВСЬКА АРАВІЯ)

Україна й Іран продовжують відкривати нові
сторінки у бізнес-відносинах

Українські науковці поглиблюють
співпрацю з Харбіном
15.10.2018

У м.Харбін (пров. Хейлунцзян, КНР) відбулась 7-ма Харбінська
міжнародна виставка наукових досягнень та 3-й інноваційний форум «45
градусів північної широти».
На запрошення керівництва уряду м.Харбін в заходах взяла участь українська
делегація науковців з таких наукових та освітніх органів як Інститут електрозварювання
ім.Патона (Київ), Інститут надтвердих матеріалів (Київ), Інститут проблем ендокринної
патології (Харків), Київський політехнічний інститут, Харківський національний
авіакосмічний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки,
Харківський державній університет харчування та торгівлі, Дніпровський національний
університет та Білоцерковський національний аграрний університет. Українську делегацію
очолив Посол України в КНР Олег Дьомін. 13 жовтня за сприяння харбінської компанії
HuaYueDongFangв рамках міжнародної виставки відбувся «День України», під час якого,
продовжуючи розпочату в 2016 році традицію, члени української делегації та харбінські
колеги провели Другий Харбінський українсько-китайський науково-технічний та
інноваційний форум. Представники українських наукових кіл виступили з презентаціями
проектів та програм співробітництва з китайськими партнерами, а також підписали
декілька меморандумів про співробітництво. Була організована низка окремих зустрічей з
представниками наукових та виробничих структур міста та провінції. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в КНР
Як Україна і Японія співпрацюватимуть
в сфері оборони
23.10.2018

Японсько-українські відносини відтепер не обмежуються наданням
односторонньої допомоги та культурними заходами. Про це пише інтернет
видання golos.com.ua
Представники МЗС і Міноборони України та Японії зустрілися 12 жовтня у Токіо для
перших політико-безпекових консультацій в історії відносин двох країн. Попри важливість
події, експерти майже не приділили їй уваги. Можливо, через піднесення від історичної
новини із Синоду Вселенського патріархату? У той же час, токійські консультації
заслуговують дуже пильної уваги. 13 жовтня на сайті міністерства оборони України
з’явилася інформація про зустріч. Виявилося, що у переговорах брали участь з української
сторони заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції генерал-лейтенант
Анатолій Петренко і заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, а з японської
сторони – генеральний директор з міжнародних питань Бюро оборонної політики
Міністерства оборони Японії Хідео Судзукі та заступник генерального директора
Європейського бюро МЗС Японії Хідекі Уяма. Як з’ясувалося, міністерства оборони обидвох
країн підписали меморандум щодо співробітництва та обмінів у оборонній сфері. Сам
документ оприлюднений не був. “Україна – перша держава нашого регіону, з якою Японія
підписала подібний документ”, – заявив Василь Боднар. Справді, якими, здавалося б,
можуть бути спільні інтереси країн Східної Європи із Японією саме у сфері оборони? І що
спонукало нині дві держави підписати такий документ? Цікаво, що саме Японія хотіла
обговорити? Крім меморандуму в сфері безпеки та оборони. Укрінформ звернувся по
коментар до посла Японії в Україні, а також опитав експертів про перші безпекові
консультації та підписання оборонного меморандуму між Україною та Японією.
Коли «два плюс два» означає значно більше >>>
За матеріалами golos.com.ua
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Президент ТПП України Геннадій Чижиков привітав новопризначеного посла Республіки Іран в Україні пана Манучехра Мораді з початком
каденції. Про це повідомляє прес-служба ТПП.
«Ми в ТПП України знаємо, що потрібно вітчизняному бізнесу, аби успішно
експортувати на ринки країн Перської затоки й останні кілька років активізували роботу з
налагодження відносин українського та іранського бізнесу. Для цього зараз
найсприятливіший час. Головне, що бізнес позитивно налаштований і прагне до
співробітництва. Сподіваюсь, вдасться ще на крок посилити цю кооперацію у співпраці з
новим послом. Багато вже зроблено, але нам ще є над чим працювати. Я переконаний,
Україні й Ірану варто використовувати та доповнювати інфраструктурні можливості наших
країн. А ми, як провідники бізнесу на ринках наших країн, і надалі сприятимемо
розширенню взаємодії. Для цього маємо все – і досвід, і шанси», – сказав Геннадій Чижиков.
Іран залишається головним перспективним партнером України на Близькому Сході. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ucci.org.ua
Угода про безвізовий режим з Катаром
набуває чинності 2 листопада
21.10.2018

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар про
взаємне скасування візових вимог набирає чинності 2 листопада 2018 року.
Про це повідомляє МЗС України.
Відповідно до положень Угоди, громадяни України, які користуються паспортами
громадянина України для виїзду за кордон (біометричними та небіометричними), і
громадяни Держави Катар, які користуються звичайними паспортами, можуть в’їжджати,
перебувати, виїжджати та перетинати транзитом територію держави іншої Сторони без віз
за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів….
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
За підсумками 8 міс. ц.р. товарообіг між Україною та
Кувейтом збільшився майже у 2,5 раза
22.10.2018

Віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка відбулося засідання
української частини Міжурядової українсько-кувейтської комісії з питань
економічного, технічного та торговельного співробітництва.
Учасники засідання зосередилися на обговоренні питання підготовки до Четвертого
спільного засідання Міжурядової українсько-кувейтської комісії, яке заплановано провести
6 - 8 листопада 2018 р. у Кувейті. Павло Розенко, голова української частини Міжурядової
комісії, зауважив, що у цьому році була проведена значна робота з підготовки спільного
засідання Комісії, у тому числі у взаємодії з кувейтською стороною. Віце-прем’єр-міністр
зазначив, що з боку Кувейту також є великий інтерес розбудовувати відносини з Україною
в аграрній, енергетичній, будівельній, медичній, фінансовій та інших взаємовигідних
сферах двостороннього співробітництва. Він наголосив, що за підсумками 8 місяців 2018 р.
українсько-кувейтський товарообіг збільшився майже у 2,5 раза. Нагадаємо, Президент
України зустрівся з очільником Кувейтської інвестиційної адміністрації та керівництвом
Кувейтського фонду арабського економічного розвитку. …
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

 АТЛАНТИКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГІОН
 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

 АФРИКА

Американські компанії їдуть в Україну шукати об’єкти для інвестицій
та вивчити можливості великої приватизації

Розвиток прямого співробітництва між
столицями України та Єгипту
24.10.2018

Це питання обговорювалось під час зустрічі 23 жовтня Посла України
в АРЄ Геннадія Латія з Губернатором Каїру Халедом Абдель Ааалєм. Про це
повідомляє Посольство України в Арабській Республіці Єгипет.
Найближчим часом мають активізуватися контакти між керівництвом української та
єгипетської столиць, будуть підготовлені документи, що стануть основою для подальшого
розширення спектру двосторонньої регіональної співпраці у різних сферах. Нагадаємо, 1417 жовтня відбувся візит делегації Державного космічного агентства України до АРЄ на
запрошення Національного управління з дистанційного зондування та космічних наук АРЄ.
Українська та єгипетська делегації обговорили широке коло питань, пов’язаних із
розвитком двостороннього співробітництва в космічній сфері. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Єгипті
Зустріч Посла України з директором Департаменту міжнародних
організацій та конференцій МЗС Тунісу
24.10.2018

Посол України Микола Нагорний 23 жовтня 2018 р.зустрівся з
директором Департаменту міжнародних організацій та конференцій МЗС
Тунісу Холлою Баштобджі.
Під час бесіди сторони обговорили двосторонню співпрацю у рамках міжнародних
організацій. Посол висловив сподівання на подальшу взаємодію з усього спектру питань,
які стосуються захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Зі свого боку,
туніською стороною було висловлено готовність і в подальшому брати активну участь в
обговорені «українського питання» на міжнародному та регіональному рівні з метою
пошуку шляхів мирного врегулювання триваючої кризи. Відзначимо, 22 жовтня в рамках
робочого візиту делегації Херсонської міської ради до Туніської Республіки Херсонський
міський голова Володимир Миколаєнко зустрівся з Міським головою Бізерти Камалем Бен
Аммарою та Генеральним секретарем вілаєту Бізерта Хаммаді Бен Омаром. У цей самий
день українська делегація здійснила ознайомчий візит до Вільної економічної зони Бізерти
де провела зустріч з директором Департаменту маркетингу Шіраз Більхейрія. У ході
зустрічей з туніськими посадовцями були обговорені шляхи активізації міжрегіонального
торговельно-економічного та культурно-освітнього співробітництва в рамках підписаної у
лютому 2018 року Угоди про побратимські зв’язки, торговельно-економічне, науковотехнічне та культурне співробітництво між містами Херсон та Бізерта. Нагадаємо, в рамках
свого візиту до Туніської Республіки 17 жовтня 2018 р. Президент Світового Конгресу
Українців Евген Чолій зустрівся з головою Групи дружби з Україною в Асамблеї народних
представників Тунісу Амаль Суейд та заступником Голови Комітету Асамблеї народних
представників Тунісу з питань свобод, прав та зовнішніх відносин Рідою Зганді.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Тунісі
Посол України в Алжирі Максим Субх відвідав
візовий центр VFS.Global
25.10.2018

Надзвичайний і Повноважний Посол України в АНДР Максим Субх 25
жовтня ц.р.відвідав візовий центр @VFSGlobal у м.Алжир, який здійснює
прийом заяв щодо отримання в’їзних віз в Україну.
Посол провів плідну розмову з керівництвом Центру та відзначив високий рівень
сервісу, що надається заявникам, які бажають відвідати нашу державу. Відзначимо, 17
жовтня ц.р. Посол України в Алжирі Максим Субх прийняв групу представників української
компанії «П’ятий елемент» (Херсон), яка спеціалізується на випуску та реалізації органічних
добрив із застосуванням сучасних вітчизняних нанотехнологій. Під час бесіди заступник
Генерального директора компанії «П’ятий елемент» п. Хатем Салах поінформував про
плани українського виробника ближчим часом розпочати поставки власної продукції на
алжирський ринок. Обговорювалась також можливість організації візиту в Україну до кінця
2018 р. делегації алжирських бізнесменів, у т.ч. тих, які спеціалізуються на імпорті товарів
сільськогосподарського призначення, з метою проведення у м. Київ бізнес-форуму за
організаційної підтримки торговельно-промислових палат України та Алжиру. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Алжирі
Посол України в Нігерії провів прес-конференцію для
представників провідних ЗМІ Нігерії
25.10.2018

Посол України в Нігерії Валерій Александрук 25 жовтня ц.р. провів
прес-конференцію для представників провідних ЗМІ Нігерії. Про це
повідомляє Посольство України у Федеративній Республіці Нігерія
У заході взяли участь журналісти рейтингових мас-медіа: ’’The Guardian’’,
’’Leadership’’, ’’Vanguard News Paper’’, ’’News Agency of Nigeria’’, ’’Daily Trust’’, ’’This Day’’. У ході
прес-конференції Посол ознайомив представників мас-медіа з найактуальнішими
питаннями внутрішньої ситуації та міжнародного порядку денного України. Відзначимо, 22
жовтня ц. р. Посол України в Нігерії Валерій Александрук взяв участь у церемонії відкриття
нового офісу візового центру в Абуджі. Новий візовий центр оснащений найсучаснішим
обладнанням, що дозволить суттєво підвищити ефективність його роботи. Посол
ознайомився з процесом опрацювання документів для оформлення в’їзних віз в Україну.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Нігерії
Українська делегація відвідала Марракеську
міжнародну авіаційну виставку

25.10.2018

Степан Кубів, Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного
розвитку і торгівлі України 24 жовтня ц.р. зустрівся з заступником Міністра
міжнародної торгівлі США Гілбертом Капланом.
На зустрічі обговорювалися пріоритети торговельно-інвестиційної співпраці між
Україною та США, зокрема приватизація як інструмент для залучення інвестицій. «Зараз в
Україні є багато малих підприємств, які ми вже успішно приватизуємо через систему
державних аукціонів Прозорро.Продажі. Але я хочу звернути увагу американського бізнесу
на великі об’єкти, приватизація яких за новими правилами лише починається. Ми
пропонуємо приватним інвесторам підприємства енергетичної сфери, а також великим
інфраструктурним та промисловим компаніям», - розповів С.Кубів. Заступник Міністра
міжнародної торгівлі США Гілберт Каплан підкреслив, що інвестиції в Україну є одним з
важливих векторів уваги американського бізнесу. Він розповів, що наприкінці жовтня для
пошуку цікавих інвестиційних можливостей до України вирушає Перша офіційна торгова
місія, яка включатиме 12 великих американських компаній. Вони ставлять за мету знайти
для себе в Україні вигідні можливості для інвестиції, зокрема із застосуванням приватизації
як одного з механізмів. Відзначимо, 23 жовтня ц.р. у Вашингтоні відбулося VIII засідання
Українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій за участі Першого віце-прем'єра
України Степана Кубіва, заступника Торгового представника США Джеффрі Джерріша,
представників профільних міністерств та відомств США, Державного департаменту США, а
також американсько-українського бізнесу та галузевих бізнес-асоціацій.
Читати повністю >>>
Читайте також: Спільна заява Українськоамериканської Ради з торгівлі та інвестицій >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
 БРИТАНСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ

 КАНАДА

Перший канадсько-український інвестиційний форум
CUTIS Investment Roadshow
23.10.20118

У Торонто, в рамках святкування річниці дії Угоди про зону вільної
торгівлі між Канадою та Україною (CUFTA), відбулося урочисте відкриття
першого канадсько-українського інвестиційного форуму.
До складу української делегації на чолі із Віце-прем’єр-міністром – Міністром
економічного розвитку та торгівлі України Степаном Кубівим увійшли заступник Міністра
інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань, заступник Міністра
енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції Наталя
Бойко, в.о. Голови Фонду держмайна України Віталій Трубаров, голова Антимонопольного
комітету Україні Юрій Терентьєв та голова Херсонської облдержадміністраціі Андрій
Гордєєв. У форумі взяли участь більше 150 учасників – представників бізнесу та
державного сектору з обох країн. Протягом 23-24 жовтня у межах інвестиційного форуму
будуть представлені проекти 20 українських компаній у таких чотирьох ключових галузях,
як інфраструктура, природні ресурси, сільське господарство та інформаційно-комунікаційні
технології. Проекти попередньо схвалені канадською компанією Crossways MK Consulting
Inc. та українським офісом SP Advisors. Зокрема, інфраструктурні проекти представлять
Galnaftogaz Retail (торгівля паливом), AVELANA Gold (золотодобувна і гірнича компанія),
Energy Privatization Projects (розподіл електроенергії та генерація), UMG Investments
(виробник високоякісного вапняку) та TIU Canada (оператор ринку відновлюваних джерел
в Україні). Основна мета заходу – поглиблення співпраці між Канадою та Україною у сфері
залучення інвестицій в рамках виконання CUFTA…
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua
 АВСТРАЛІЯ

Україна потребує підтримки з боку сильних демократій, Іванна Климпуш-Цинцадзе в Австралії
24.10.2018

Віце-прем`єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
України Івана Климпуш-Цинцадзе провела зустріч в Мельбурнському
королівському технологічному інституті (RMIT).
Виступаючи у Центрі Європейського Союзу RMIT, Віце-прем`єр-міністр зосередила
увагу на перспективах і разом з тим викликах, які постають перед Україною на шляху до ЄС
та НАТО. «За останні кілька років Україні вдалось встановити саме такі відносини з
Євросоюзом та НАТО, які мають бути між справжніми партнерами», - наголосила Івана
Климпуш-Цинцадзе. Вона розповіла про прогресивні зміни в українському суспільстві,
відзначивши передову роль у цьому процесі молодого покоління. «Європейська та
євроатлантична інтеграція - це стратегічний курс України, який дає нам чіткий план дій
щодо трансформації країни. Україна зараз платить величезну ціну за свою незалежність і
право бути демократичною. Однак, незважаючи на загрози, напади та провокації,
економічні та соціальні труднощі, наш курс залишається незмінним. Наша мета побудувати міцну, процвітаючу та глобально конкурентоспроможну Україну», - зазначила
Іванна Климпуш-Цинцадзе. Поряд із розвитком економічної, політичної та правової систем
Україна досягла значних успіхів у реформуванні сектору безпеки. Активна взаємодія з
країнами-членами НАТО у царині військової підготовки, а також участь у операціях, місіях
та військових навчаннях під проводом НАТО допомагають зміцнити та реформувати
Збройні Сили, що вже довели свою здатність протистояти російській агресії. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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У Марракеші проходить 6-а Міжнародна авіакосмічна виставка
"Марракеш аерошоу-2018". Про це повідомляє Посольство України в
Королівстві Марокко на сайті МЗС України.
На запрошення Адміністрації національної оборони Марокко виставку відвідали
Головний інженер авіації Командування Повітряними силами України генерал-майор
П.Скоренький та начальник відділу міжнародного військового співробітництва Повітряних
сил полковник Ю.Тараненко. Представники України провели зустрічі з командуванням
Королівських повітряних сил Марокко та численними зарубіжними колегами, які прибули
на виставку. Відзначимо, Зростання українського експорту до Марокко. Це підтверджується
даними Держстату за січень-серпень 2018 р. У січні-серпні 2018 р. товарообіг збільшився на
38% і сягнув 239,1 млн. доларів. Експорт товарів зріс на 40,8% до 210,5 млн. дол., зокрема,
на 75% - зернових (134,6 млн. дол.), на 67,5% - молочних продуктів (22,4 млн. дол.), на 80% феросплавів і прокату (9,3 млн. дол.), на 87,6% - аміаку (2,7 млн. дол.), у 2,3 раза – меблів
(1,4 млн. дол.). Новою статтею експорту стали меблі, закуплені марроканськими
імпортерами на суму 1,4 млн. доларів.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Королівстві Марокко
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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

МХП. Дохід за 2017: 36 млрд грн. Прибуток: 6,4 млрд грн. Власник: Юрій Косюк.
Миронівський хлібопродукт, який належить колишньому заступнику голови Адміністрації президента Юрію Косюку, є найбільшим виробником і експортером курятини в
Україні. На українському ринку МХП випускає продукцію під брендами "Наша Ряба",
"Бащинський" та "Легко". Акціонер МХП знаходиться в дружніх стосунках з президентом
Петром Порошенком та прем'єром Володимиром Гройсманом. Щастить йому і з
допомогою від держави. Минулого року підприємства МХП Косюка стали рекордсменами з отримання дотацій від держави - 1,4 млрд грн. Це 42% від загальної суми дотацій
для аграріїв.В 2018 р. Вінницькій птахофабриці МХП було нараховано 187 млн гривень
бюджетних дотацій. Це також стало найбільшим показником. Непогано йдуть справи у
холдингу і на зовнішніх ринках. Наразі МХП постачає на європейський ринок охолоджені напівтуші, які переробляються на двох підприємствах холдингу – в Нідерландах і
Словаччині. Окрім того, холдинг готується придбати третє підприємство в Європі.

Ferrexpo. Дохід за 2017: 34 млрд грн. Прибуток: 11,1 млрд грн. Власник: Костянтин
Жеваго. Британська компанія Ferrexpo контролює в Україні Полтавський і
Єристовський гірничо-збагачувальні комбінати (ГЗК), які випускають окатиші з
видобутої руди. За експортом окатишів в інші країни, Ferrexpo займає перше місце в
СНД. Чистий прибуток Ferrexpo від продажу української сировини в 2017 році виріс на
108%. Акції Ferrexpo торгуються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.
Мажоритарний власник – Костянтин Жеваго. Йому також належить "АвтоКрАЗ",
виробник шин "Росава", фармвиробник "Артеріум". Наприкінці минулого року бізнесмен
приріс і медійними активами – викупив у екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і
дружини міністра внутрішніх справ Інни Авакової телеканал "Еспресо".

Нібулон. Дохід за 2017: 19 млрд грн. Прибуток: -0,5 млрд грн. Власник: Олексій
Вадатурський. Компанія "Нібулон" – класичний приклад сировинної компанії в Україні.
Компанія інвестує в інфраструктуру для вивозу зернових на експорт. Це один з
найбільших операторів на зерновому ринку країни. "Нібулон" обробляє більше 80 тис.
га, володіє елеваторами місткістю 2 млн тонн. Їй належать 11 річкових терміналів на
Дніпрі та Південному Бузі, власний флот та перевантажувальний термінал в Миколаєві.
Флот для транспортування зерна річками компанія будує на власному суднобудівному
заводі у Миколаєві. Власник "Нібулону" Олексій Вадатурській має додатковий
інструмент для лобізму у Верховні раді – його син Андрій є народним депутатом від
БПП. В парламенті Андрій Вадатурський активно просуває законопроекти, які націлені
на розвиток в Україні річкового транспорту з пріоритетом для українських компаній.
Опонує власникам "Нібулону" міністр інфраструктури Володимир Омелян, який є
прихильником відкритого ринку річкових перевезень.

Укрлендфармінг. Дохід за 2017: 18 млрд грн. Збиток: -4 млрд грн. Власник: Олег
Бахматюк. Група компаній "Укрлендфармінг" (входять компанії "Укрлендфармінг" та
агрохолдинг "Авангард") - один із найбільших агрохолдингів Євразії за розміром
земельного банку – біля 570 тис. га ріллі. "Укрлендфармінг" є материнською структурою
"Авангарду" - найбільшого вертикально інтегрованого холдингу, який спеціалізується
на виробництві яєць і яєчних продуктів. В УЛФ входять: 16 елеваторів, 216 зерносховищ,
п'ять насіннєвих заводів, 19 птахофабрик, десять ферм з вирощування курей-несучок,
три репродуктора, три селекційних господарства, шість комбікормових заводів, завод з
виробництва яєчних продуктів "Імперово Фудз", три склади тривалого зберігання яєць,
6 цукрових заводів та 19 м'ясокомбінатів. Власником "Укрлендфармінг" та "Авангарду" є
бізнесмен Олег Бахматюк. Він інвестував у створення аграрної інфраструктури більше
$2,5 млрд. Кошти залучалися на зовнішніх ринках. Акціонер УЛФ був одним з перших,
хто відкрив для українського продовольства ринок Китаю. Наразі УЛФ поступово
відновлюється після втрати п'яти фабрик та частини земельного банку в результаті
анексії Криму, військових дій на Донбасі та сильної девальвації гривні. Проблем
холдингу додала і банківська криза, в результаті якої його банки VAB і Фінансова
ініціатива були виведені з ринку. Олег Бахматюк запропонував реструктуризувати
борги його банків перед Національним банком та Фондом гарантування вкладів. Його
пропозиція – виплата 20 млрд грн боргу на 10 років. Для цього процесу акціонер ГК
"Укрлендфармінг" планує залучити міжнародну компанію, яка має визначити період
реструктуризації та оптимальну відсоткову ставку. В серпні агрохолдинг Бахматюка уже
почав процес реструктуризації боргів перед державним Ощадбанком.

Мотор-Січ. Дохід за 2017: 15 млрд грн. Прибуток/збиток: 3,1 млрд грн. Власник:
В'ячеслав Богуслаєв. "Мотор Січ" – один з найбільших світових виробників двигунів
для авіаційної техніки. Підприємство також виробляє газотурбінні установки.
Продукція компанії експортується в сто країн світу. Окрім високотехнологічного
обладнання підприємство випускає товари народного споживання: мотоблоки, двигуни
для човнів, бензо- та електропили, сепаратори, м'ясорубки та паяльні лампи. У
підприємства є власна однойменна авіакомпанія. Флот "Мотор Січі" складається
переважно з літаків виробництва "Антонов" (Ан-24, Ан-140 та Ан-74) та Як-40. Це єдина
авіакомпанія в Україні, чиї літаки можуть сідати на злітно-посадкові смуги з ґрунтовим
покриттям. Контрольний пакет акцій підприємства належить "червоному директору"
В'ячеславу Богуслаєву. Зараз він є народним депутатом від фракції "Воля народу".
"Мотор Січ" залишається основним постачальником двигунів цивільної та військової
авіації на просторах колишнього СРСР. Підприємство заточено під продукцію колишніх
радянських авіазаводів, розташованих, в основному, на території РФ. З початком
військової агресії Росії проти України торгівля товарами подвійного призначення, в
тому числі і для авіації, була заборонена. Не дивлячись на заборону, торгівля "Мотор
Січі" з Росією продовжилася, хоча обсяги сильно впали.Другим крупнішим торговим
партнером став Китай. Бугслаєв навіть анонсував створення спільного підприємства в
Китаї. Спочатку цю подію в уряді України зустріли з радістю, але восени 2017 року
Шевченківський райсуд Києва, за клопотанням СБУ, заарештував 56% акцій "Мотор
Січі". Виявилося, що ще в 2016 році ці акції перейшли до структур китайського
інвестора, який хотів будувати спільне виробництво. В квітні 2018 р. акції були
заарештовані повторно, а СБУ провела обшук в "Мотор Січі". На сьогодні продаж акцій
Богуслаєва китайськім компаніям заблоковано українською владою.

Астарта-Київ. Дохід за 2017: 14 млрд грн. Прибуток: 1,8 млрд грн. Власник: Віктор
Іванчик. Компанія "Астарта" – найбільший виробник і експортер цукру. Частка компанії
у виробництві цукру в Україні становить 22%. Окрім виробництва цукру, компанія
вирощує зернові та олійні культури, виробляє молоко і м'ясо, а також переробляє сою та
займається виробництвом біогазу. Акції компанії торгуються на Варшавській фондовій
біржі. Мажоритарна частка в компанії належить Віктору Іванчику. Міноритарна (28%) –
міжнародній фінансовій групі Fairfax Financial Holdings.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами biz.censor.net.ua


НА ПОЧАТОК
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БізнесЦензор підготував рейтинг крупніших
українських холдингів
24.10.2018

Компанії, які увійшли до нашого рейтингу, представляють галузі, які є
основною економіки України. Це металургія, аграрна промисловість,
енергетика та машинобудування.
Металургія та аграрно-промисловий комплекс – основні експортні галузі, які
забезпечують Україною валютною виручкою. Від гірничо-металургійного комплексу до
ТОП-10 найбільших холдингів увійшло три компанії, агропромислового – п'ять. Від
енергетики та машинобудування – по одній компанії. Сукупний дохід десяти холдингів за
2017 рік становив 660 млрд грн, або 22% від номінального валового внутрішнього
продукту України. На цих підприємствах працює сотні тисяч українців. Ми порівнювали
доходи компаній за останні три роки. Майже у всіх вони виросли. І причина не тільки в
девальвації гривні, але і в нарощуванні обсягів виробництва компаніями та у відновленні
економіки після кризи. Перше місце посів металургійний холдинг "Метінвест" найбагатшої
людини в України Ріната Ахметова. Його дохід виявився на 23 млрд грн більшим від
консолідованої виручки НАК "Нафтогаз України", найбільшої за виручкою юридичної особи
в країні. Компанія не потрапила до нашого рейтингу, оскільки є державним холдингом із
регульованою дохідністю. Друге місце посів ДТЕК Ріната Ахметова. Цей енергетичний
холдинг – монополіст в тепловій генерації України та у видобутку вугілля. На третій
сходинці опинився гірничо-металургійний гігант "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Метінвест. Дохід за 2017: 250 млрд грн. Прибуток: 17,3 млрд грн. Власник: Рінат
Ахметов, Вадим Новинський. Минулий рік для металургійного холдингу Ріната
Ахметова та Вадима Новинського був вкрай успішним. Дохід "Метінвесту" виріс на 44%,
до $8,9 млрд. Рентабельність роботи в розрізі операційного прибутку становила 15%.
Для порівняння, аналогічна рентабельність металургійного холдингу в 2016 році була
на рівні 5%. EBITDА "Метінвесту" становила $2 млрд, а чистий прибуток – $617 млн. Не
зважаючи на $3 млрд боргу, власник холдингу Рінат Ахметов продовжує нарощувати
металургійні активи, наближаючись до статусу монополіста в гірничо-металургійному
комплексі. Так, в серпні 2018 р. "Метінвест" придбав за $190 млн частку у найбільшому
виробнику коксівного вугілля в Україні. Він включає два об'єкти: ШУ "Покровське" та
"Свято-Варваринська збагачувальна фабрика". Підприємства входили до холдингу
"Донецьксталь" російського бізнесмена Віктора Нусенкіса.Ці підприємства увійдуть в
структуру холдингу, який отримав опціон на придбання 75% у "Покровському". В 2017
р. "Метінвест" взяв контроль над Дніпровським металургійним комбінатом, що входить
до корпорації "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД), в рахунок погашення заборгованості
підприємства за залізничну сировину. Сума боргу становила майже 10 млрд грн. Двома
роками раніше "Метнівест" отримав в управління "Дніпродзержинський коксохімічний
завод", який входив в групу Evraz російського бізнесмена Романа Абрамовича.

ДТЕК. Дохід за 2017: 145 млрд грн.Прибуток: 4,6 млрд грн. Власник: Рінат Ахметов.
Найбільший енергетичний холдинг країни останні два роки асоціюється із формулою
"Роттердам+", яка принесла йому декілька десятків мільярдів додаткового прибутку.
Єдиним власником ДТЕК є Рінат Ахметов. Холдинг – найбільший виробник вугілля в
країні, з якого на його теплових станціях виробляється електроенергія. В 2017р. ДТЕК
видобув 86% енергетичного вугілля та виробив 80% електроенергії теплової генерації в
країні. Окрім того, холдингу належить найбільша приватна газовидобувна компанія
України – "Нафтогазвидобування" та декілька операторів локальних електричних
мереж. Близькість Ріната Ахметова до колишнього президента Віктора Януковича
дозволила власнику ДТЕК приватизувати найпривабливіші енергетичні компанії.
Власне на часи президентства Віктора Януковича і припав найактивніший ріст активів
ДТЕК. Приватизація вимагала фінансування, яке Ахметов отримував у валюті від
російських та міжнародних банків. Кредитний портфель ДТЕК в 2015 року виглядав так:
$1,9 млрд кредитів видали російські банки, $570 млн - міжнародні, ще $900 млн було
залучено в якості євробондів і окремо $250 млн залучила компанія "Вінд Пауер", яка
управляє вітровою генерацією ДТЕК. На кінець 2017 р. валовий борг компанії становив
$2,3 млрд. Зміна влади і втрата адміністративного ресурсу Ахметовим, сильна
девальвація гривні та війна на Донбасі, де розташовано багато активів холдингу, сильно
ускладнили процес обслуговування мільярдного боргу. оловного болю додавали і
нелояльні нові державні менеджери, які зупинили зростання тарифу на електроенергію,
яку виробляв ДТЕК. Однак в кінці 2015 р. Ахметову вдалося домовитися з президентом
Петром Порошенко. На початку 2016 року державний регулятор енергетики запровадив
нову методику розрахунку оптової ціни електроенергії (ОРЦ), яка включає в тариф для
ТЕС ціну імпортного вугілля з урахуванням доставки. Ця формула відома зараз, як
"Роттердам+". Нова методика призвела до підняття тарифів для ДТЕК, який не
імпортував вугілля, а спалював власне українське. За два роки, завдяки "Роттердам+",
ТЕС додатково отримали 35 млрд грн. А враховуючи, що ДТЕК контролює 80% теплової
генерації, то основним отримувачем вигоди від цієї методики став Рінат Ахметов.

Арселор Міттал Кривий Ріг. Дохід за 2017: 66 млрд грн. Прибуток: 5 млрд грн.
Власник: Arcelor Mittal. Продаж "Криворіжсталі" міжнародному металургійному
холдингу Arcelor Mittal – єдиний вдалий приклад приватизації державного майна за
часів незалежності України. "Арселор Міттал Кривий Ріг" (АМКР) – найбільший гірничометалургійний комбінат України. Це підприємство з повним виробничим циклом: від
видобутку руди – до виробництва прокату. Спеціалізація АМКР – виробництво арматури
та катанки. Менеджмент "Арселор Міттал Кривий Ріг" є традиційним ньюзмейкером
новин про корупцію на "Укрзалізниці" та в українській владі.

Kernel. Дохід за 2017: 61 млрд грн. Прибуток: 5 млрд грн. Власник: Андрій Веревський. Кернел – найбільший виробник соняшникової олії у світі. Компанія обробляє 560
тис. га – другий за величиною земельний банк в Україні. Вирощує соняшник, сою, кукурудзу та пшеницю. Потужності з переробки соняшника, сої та рапсу групи становлять
5,1 млн тонн на рік. І це не межа. Наразі компанія будує найбільший в Україні завод з
переробки олійних культур в Старокостянтинівському районі Хмельницької обл.
Власником "Кернелу" є колишній народний депутат Андрій Веревський. Міноритарна
частка (6,7%) належить Віталію Хомутинніку – нардепу та колишньому голові
податкового комітету Верховної ради за часів Віктора Януковича. Окрім Хомутинніка
лобістом інтересів Кернела в Верховній Раді є нардеп Олексій Мушак - член комітету з
питань аграрної політики та земельних відносин та родич мільярдера Веревського. До
оточення Веревського в Раді також можна віднести і його екс-помічника, а сьогодні
нардепа Олега Кулініча, члена профільного аграрного комітету Ради.

----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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МАКРОЕКОНОМІКА
 ВВП. ВНП

Госдолг Украины сокращается
шестой месяц подряд

S&P ухудшил прогноз роста
ВВП Украины
22.10.2018

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's ухудшило
прогноз роста ВВП Украины с 3,1% до 3%, инфляции – с 8,9% до 10,3% в
2018 году. Об этом говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что ВВП в текущем году вырастет на 3% при инфляции в 10,3%, в 2019м – на 2,5% при росте цен на 7,5%, и в 2020 и 2021 годах – на 3% при инфляции 7%.
"Уровень благосостояния Украины в расчете на душу населения остается низким. Несмотря
на рост номинального ВВП — в среднем почти на 20% начиная с 2016, показатель ВВП на
душу населения (по оценкам, 2800 долларов в 2018) составляет лишь 70% показателя 2013;
Украина является вторым после Таджикистана государством с наиболее низким
показателем ВВП на душу населения среди стран Европы и СНГ", – отмечают в агентстве.
Низкий уровень доходов населения также является причиной высокой миграционной
убыли: в 2017 более 1 млн украинских граждан работали в Польше, несколько сотен тысяч
человек — в других странах ближнего зарубежья. По данным ряда исследований, отток
рабочей силы привел к нехватке квалифицированных специалистов на западе Украины,
где, в частности, за прошедшие несколько лет был создан хорошо функционирующий
автопромышленный кластер. "По нашим оценкам, темпы роста ВВП будут составлять в
среднем 2,8% на протяжении горизонта нашего прогнозирования (до 2021), что будет
поддерживаться внутренним спросом. Вместе с тем в отсутствие ускоренного проведения
реформ такие темпы роста вряд ли будут способствовать сближению уровня доходов
населения Украины с показателями благосостояния даже наименее экономически
развитых стран ЕС", – отмечает S&P.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
НБУ сохранил прогноз роста ВВП
на 3,4% в 2018 г.
25.10.2018

Национальный банк Украины оставляет без изменений прогноз
экономического роста на 2018-2020 годы. Об этом говорится в сообщении
НБУ, передают Українські Новини.
"Как и ранее, Национальный банк ожидает ускорения роста экономики до 3,4% в
текущем году", - говорится в нем. Основным двигателем роста экономики будет
потребление населения благодаря дальнейшему увеличению доходов. Также достаточно
высокой остается инвестиционная активность предприятий. В 2019 году рост реального
ВВП замедлится до 2,5% в результате охлаждения глобальной экономики, ухудшение
ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, сдержанной фискальной политики
из-за необходимости погашения значительных объемов государственного долга, а также
жесткой монетарной политики, необходимой для возвращения инфляции к цели. В 2020
году рост экономики ускорится до 2,9%. Этому будут способствовать преимущественно
постепенное смягчение монетарной политики, которое станет возможным в условиях
стабилизации инфляции на уровне, близком к цели, и улучшения инвестиционной
привлекательности экономики. В 2019-2020 гг. внешние счета будут сбалансированными.
Дефицит текущего счета будет сохраняться на уровне 2,5-3% ВВП и будет компенсирован
поступлениями финансирования от официальных кредиторов и частного капитала. Как
сообщали Українські Новини, НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2018 с 8,9% до 10,1%.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info
Рост ВВП Украины
составил 3,8%
26.10.2018

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январесентябре 2018 года составил 3,8% к аналогичному периоду 2017 года,
сообщил президент Украины Петр Порошенко.
"Мы обеспечиваем экономический рост… Пока что рост (экономики – ИФ) по итогам
трех кварталов составляет 3,8% ВВП Украины. Это при не очень простых условиях, в
которых развивается Украина", – сказал он, выступая на Форуме регионов Украины и
Беларуси в Гомеле (Беларусь). Как сообщалось, Всемирный банк в начале октября ухудшил
прогноз роста ВВП Украины в 2018 г. до 3,3% с 3,5%, в 2019 г. – до 3,5% с 4%. Спустя неделю
Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП Украины к концу 2018 г. до
3,5% с 3,2%. В то же время прогноз на 2019 г. ухудшен до 2,7% с 3,3% и на 2020 г. - до 3,4% с
4%. Согласно прогнозу, составленному Минэкономики в сентябре, рост ВВП Украины в
2018 г. оценивается на уровне 3,1%, в 2019 г. - 3%. Проект закона "О Госбюджете Украины
на 2019 год" построен на прогнозе роста экономики в следующем году на 3%. НБУ
прогнозирует рост ВВП в текущем году на уровне 3,4%, в 2019-м – 2,5% и 2020-м – 2,9%
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ & ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Украина договорилась с МВФ о новом
кредите на $4 млрд
19.10.2018

Международный валютный фонд (МВФ) согласовал с украинскими
властями новую 14-месячную программу stand-by объемом $3,9 млрд вместо
действующей программы расширенного финансирования.
«Сотрудники Международного валютного фонда и украинские власти достигли
соглашения об экономической политике в отношении новой 14-месячной программы
«Stand-By Arrangement (SBA)», которая заменит программу расширенного финансирования
EFF, утвержденную в марте 2015 года», - говорится в заявлении Фонда.Новая программа с
доступом к финансированию в объеме 2,8 млрд SDR (эквивалент $3,9 млрд) послужит
основой для экономической политики украинских властей в 2019 году для «продолжения
финансовой консолидации и снижения инфляции, а также реформ администрирования
налогов, финансового и энергетического секторов», утверждают в МВФ. Это соглашение
еще должен утвердить Совет директоров МВФ, заседание которого состоится только после
одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 г. в соответствии с
рекомендациями МВФ и повышения тарифов на газ и отопление для населения, сохраняя
при этом защиту самых бедных групп населения. «Ожидается, что Совет МВФ утвердит
программу до конца 2018 года при условии, что Украина выполнит все договоренности, в
том числе, принятие Верховной Радой государственного бюджета, который соответствует
рекомендациям МВФ», - подтвердили в Минфине. Поскольку закон о бюджете на 2019 год
должен быть принят в декабре 2018 г., новая программа SBA, вероятно, будет действовать с
декабря 2018 г. по январь 2020 г. Программа SBA заменит действующую программу EEF,
срок действия которой должен был завершиться в марте 2019 г. …
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net
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В сентябре совокупный государственный и гарантированный
государством долг Украины сократился на 0,25%, или на $190 млн - до $74,66
млрд. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.
В национальной валюте госдолг сократился на 0,18%, или на 3,9 млрд грн – до 2,113
трлн грн. С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный
государством долг в долларовом выражении сократился на 2,16%, или на $1,64 млрд, в
гривне – на 1,35%, или на 28,91 млрд грн. Госдолг в сентябре сократился на 0,13% - до 1,827
трлн грн (в долларах сократился на 0,2% - до $64,58 млрд), тогда как внешний возрос на
0,03% - до 1,071 трлн грн (в долларах сократился на 0,03% - до $37,85 млрд).
Гарантированный государством долг за прошлый месяц сократился на 0,52% - до 285,31
млрд грн (в долларах сократился на 0,58% - до $10,08 млрд), в том числе внешний – на
0,19%, до 273,04 млрд грн (в долларах сократился на 0,26% - до $9,65 млрд). Министерство
также сообщило, что основная сумма госдолга номинирована в долларах США, – 43,56%,
еще 30,18% - в гривне, 16,29% - в специальных правах заимствования, 8,82% - в евро. Кроме
того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах. Официальный курс
гривны, по которому рассчитывается долг, в сентябре повысился до 28,3 грн/$1 с 28,28
грн/$1, тогда как к концу 2017 года он составлял 28,07 грн/$1.
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
Мінфін України розмістив два нових випуску єврооблігацій:
на $ 750 млн і на $ 1,25 млрд
27.10.2018

Міністерство фінансів розмістило два нових випуски єврооблігацій: на
$750 млн з терміном обігу до 1 лютого 2024 року і на $1,25 млрд — до 1
листопада 2028 р. Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.
Ставка купона за п'ятирічними цінними паперами встановлена на рівні 8,994%
річних, за 10-річними - 9,75% річних. Мінфін очікує, що агентства Standard&Poor's і Fitch
присвоять новим бондами рейтинг не нижче «B-». Міністерство також повідомило, що в
процесі збору заявок на придбання цінних паперів взяли участь близько 390 інвесторів.
Загальний обсяг книги заявок становив 4,9 млрд доларів. Розрахунки за єврооблігаціями
повинні відбутися 1 листопада 2018 року. Залучені кошти будуть спрямовані на
фінансування дефіциту бюджету, а також на викуп короткострокових єврооблігацій на 725
млн доларів з терміном погашення в лютому 2019 року. «Ми впевнені, що після прийняття
реалістичного бюджету на 2019 рік і старту нової програми з Міжнародним валютним
фондом, Україна отримає сильні позиції, які дозволять нам своєчасно виконувати всі
зобов'язання перед інвесторами і кредиторами», - цитується в повідомленні в.о. міністра
фінансів Оксана Маркарова. Організаторами транзакції виступили BNP Paribas, Citi, Goldman
Sachs і J.P. Morgan. Нагадаємо, Міністерство фінансів України залучило компанію Rothschild
як фінансового радника в межах випуску нових єврооблігацій. Про це повідомили у
відомстві. Також в Мінфіні підтвердили залучення міжнародних BNP Paribas, JP Morgan,
Goldman Sachs і Citi для організації серії зустрічей з інвесторами. Зустрічі з інвесторами
пройдуть в Лондоні 23 і 24 жовтня, Нью-Йорку - 23 жовтня і Бостоні - 24 жовтня. За
підсумками зустрічей Україна має намір випустити деноміновані в доларах США
єврооблігації за правилом 144А (для кваліфікованих американських інвесторів) та
положенням S (для неамериканських інвесторів). У вересні 2017 року Україна розмістила
15-річні єврооблігації на $ 3 млрд із дохідністю 7,3%. Організаторами були BNP Paribas,
Goldman Sachs і JP Morgan. Одночасно з розміщенням нового випуску Мінфін викупив
єврооблігації з погашенням в 2019-м і 2020 рр. на загальну суму $ 1,5 млрд. Торішня угода
стала першим ринковим розміщенням для України з 2013 року. У 2014-2016 рр. Україна
щорічно розміщувала 5-річні єврооблігації обсягом $1 млрд, боргові папери були
гарантовані США, що дозволяло країні позичати за рекордно низькими ставками.
Читати повністю >>>
Читайте також! Борг України у 75 млрд доларів:
звідки взявся та як виплатити >>>
За матеріалами glavcom.ua

 ВІТЧИЗНЯНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Стало известно, в какие страны инвестируют
граждане Украины
23.10.2018

С начала 2018 г. в Украине было выдано 1800 лицензий, которые
позволяют украинцам открывать счета за границей, инвестировать в акции,
покупать недвижимость или доли в компаниях.
Из этих 1800 874 лицензий было выдано через крупнейший банк страны ПриватБанк. На днях банк обнародовал инфу, куда инвестируют украинцы. Так, 48%
лицензий было выдано для размещения валюты на зарубежных счетах, 41% - для покупки
акций компаний, 5% лицензий на приобретение недвижимости и 4% - для оплаты
страхования за рубежом. Больше счетов украинцы открыли в Испании, Германии, США,
Литве, на Кипре и в Швейцарии. Акции покупали чаще всего в Великобритании, Мальте,
США и на Кипре. А недвижимость - в Испании, Грузии и Болгарии.
Читать полностью >>>
По материалам economistua.com

 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО & ВНУТРІШНЯ (РОЗДРІБНА) ТОРГІВЛЯ

Промислове виробництво в Україні
зросло на 1,8%
23.10.2018

В Україні за 9 місяців 2018 року промислове виробництво зросло на
1,8%. Про це повідомляється на сайті Урядового порталу, передає служба
новин порталу ukrinform.ua
"Промислове виробництво в Україні продовжує поступове зростання - за 9 місяців
року на 1,8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать дані
Державної служби статистики України", - удеться в повідомленні. Зазначається, що
найбільші показники демонстрували хімічна промисловість (26,6%), виробництво
автотранспортних засобів (15,1%). У регіональному розрізі на перші позиції по країні
вийшли підприємства Сумської та Івано-Франківської областей. Згідно з даними Держстату,
за 2017 рік обсяги промислового виробництва в країні скоротилися на 0,1%.
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

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

БАГАТОПРОФІЛЬНІ ХОЛДИНГИ
 ОЛІГАРХИ & ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ

 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

СМИ: Коломойский после запроса из ФБР
переехал жить в Израиль

Парламент підтримав проект Державного бюджету
на 2019 рік у першому читанні
18.10.2018

Верховна Рада схвалила постанову (9000-П) «Про висновки та
пропозиції до проекту ЗУ про Держбюджет на 2019 рік», що фактично
означає підтримку проекту державного бюджету на 2019 в першому читанні.
За рішення проголосували 240 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226
голосів. При підготовці документу до першого читання було розглянуто 2171 пропозицію, з
яких 922 рекомендовано врахувати повністю або частково. Виступаючи у Верховній Раді,
в.о міністра фінансів Оксана Маркарова подякувала за конструктивну співпрацю членам
Бюджетного комітету ВР та всім депутатам, які надали свої пропозиції до першого читання.
«Ми отримали пропозицій на суму 2,2 трлн. грн – ще на два таких бюджети, які ми спочатку
підготували. Але я розумію, що бюджет – це мистецтво можливого і що наша задача зараз
ухвалити збалансований і реалістичний документ, в якому кожна гривня видатків
забезпечена реальними доходами, щоби після 1 січня 2019 року мі могли профінансувати їх
всі в повному обсязі», - наголосила вона і запевнила у готовності продовжити
продуктивний діалог і доопрацювати проект бюджету так, щоб він залишався реалістичним
і збалансованим, а також вчасно подати його до Верховної Ради України для розгляду у ІІ
читанні. Відповідно до Бюджетного кодексу і регламенту Верховної Ради розгляд проекту
держбюджету в першому читанні має відбуватися до 20 жовтня. Після цього Кабінет
Міністрів за участю парламентського бюджетного комітету має в 14-денний термін, але не
пізніше за 3 листопада, подати ВР оновлений проект з урахуванням її бюджетних висновків
із порівняльною таблицею з поясненнями про відмову від включення окремих пропозицій ..
Читати повністю >>>
За матеріалами minfin.gov.ua
У Рахунковій палаті дали оцінку першій
редакції бюджету-2019

15.10.2018

Олигарх Игорь Коломойский перебрался на постоянное место
жительства из Женевы в Израиль. Об этом «Стране» сообщили
несколько человек из его окружения, передает capital.ua

19.10.2018

Рахункова палата провела аналіз доходної і видаткової частин Держбюджету України на 2019 рік, а також ризиків дефіциту і можливостей щодо
його наповнення. Про це повідомила прес-служба відомства.
“Рахункова палата України проаналізувала розрахунки Мінфіну найбільших
бюджетоутворюючих доходів і виявила високі ризики ненадходження у запропонованих
обсягах окремих доходів”, - повідомив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан. Зокрема,
Кабінет Міністрів має посилити контроль за надходженням акцизного податку. З цією
метою цього року проведено аудит ефективності системи електронного адміністрування
реалізації пального. Також в умовах зростання цін на газ складно буде утримати інфляцію
на прогнозованому рівні 7,4%. Крім того, велику частину в операціях бюджету-2019
відведено кредитним відносинам, адже наступний рік буде роком значних боргових виплат
і нових запозичень. “Тільки на обслуговування державного боргу передбачено 145 млрд
грн! Крім того, планується спрямувати на погашення державного боргу 272 млрд грн. Ці
витрати вдвічі більші від передбачених сукупних видатків зведеного бюджету на
економічну діяльність і житлово-комунальне господарство. Ці кошти могли б стати
інвестиційним підґрунтям для розвитку економіки і покращення добробуту громадян”, сказав Валерій Пацкан. Наступного року уряд планує запозичити 346 млрд грн - чверть
фінансових ресурсів державного бюджету. “Однак, це не надто надійне і недешеве джерело
надходжень, що залежатиме від ситуації на зовнішніх ринках капіталу, продовження
співпраці з МВФ, попиту на облігації внутрішньої державної позики”, - зауважив Валерій
Пацкан. Натомість, наголосив Голова Рахункової палати, впровадження інвестиційних
проектів, що здійснюються за рахунок коштів, залучених державою від іноземних держав,
банків і міжнародних фінансових організацій за відносно низькою ціною, вкрай
неефективне. Як наслідок, втрачаються наявні можливості для оновлення інфраструктури.
За словами Валерія Пацкана, з початку проведення реформи у 2019 році вперше планується
зменшення на 5,3 млрд грн обсягу трансфертів з державного бюджету. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

У великій приватизації Україні допоможуть
найкращі менеджери світу
24.10.2018

Уряд найняв найкращих топ-радників світу для розробки пакетних
пропозицій із залучення інвестицій у державну власність під час великої
приватизації. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман.
"Ми затвердили вже 10 об'єктів великої приватизації, великих підприємств, на які
ми будемо залучати найкращі інвестиції Європи і цілого світу. Раніше це можна було
робити, використовуючи міністерства, чиновників. Зараз ми від цього відмовилися. Ми
найнялися найкращих топ-радників, які визнані в усьому світі. І вони будуть нам
допомагати робити пакетні пропозиції із залучення інвестицій у державну власність ", сказав Гройсман на засіданні уряду, представляючи звіт за 9 місяців роботи.
Читати повністю >>>
За матеріалами depo.ua
Объекты малой приватизации выставят
на биржу ПФТС
24.10.2018

ПФТС стала первой в Украине фондовой биржей, которая будет
проводить электронные аукционы по продаже объектов малой
приватизации. Об этом сообщает finance.liga.net
Между ОАО Фондовая биржа ПФТС и ГП Прозорро.Продажи 11 октября 2018 года
были подписаны договоры об использовании Электронной торговой системы (ЭТС)
Prozorro.Продажи для проведения электронных аукционов по продаже объектов малой
приватизации. Как говорится в сообщении, ПФТС стала первой среди отечественных
организаторов торгов ценными бумагами, кто получил право на проведение электронных
аукционов по продаже объектов малой приватизации. Фондовая биржа ПФТС более 15 лет
проводит приватизационные аукционы по продаже принадлежащих государству ценных
бумаг. В частности, в 2017 году на ПФТС состоялись аукционы Фонда государственного
имущества Украины по реализации блокирующих пакетов акций энергетических
компаний, по результатам которых в бюджет было перечислено более 3 млрд грн. В целом,
по приватизации на организаторах торгов ценными бумагами были привлечены более $1
млрд. Фондовая биржа ПФТС - один из крупнейших организаторов торгов ценными
бумагами в Украине. Индекс ПФТС с 1997 года является официальным индексом Украины в
S&P Emerging Markets. ПФТС является членом Всемирной Федерации фондовой биржи и
членом Международной Ассоциации бирж. По состоянию на 1 августа 2018 акционерами
ОАО Фондовая биржа ПФТС были 130 физических и юридических лиц.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
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И.КОЛОМОЙСКИЙ

«Коломойский уже более месяца не появлялся в Швейцарии, и все деловые и
частные встречи переводит в Израиль. Решение переехать и запланированное и
спонтанное одновременно», - сообщает источник. По его словам, украинский олигарх после
того, как Лондонский суд в декабре прошлого года арестовал часть его имущества в рамках
тяжбы по национализированному ПриватБанку, понимал, что это начало пути в длинной
цепочке событий. И что рано или поздно ему придется уехать из Европы. «Коломойский
трезво осознавал серьезность своего положения и безальтернативность отъезда, но до
последнего как мог оттягивал это решение. Сама мысль осесть в Израиле никогда не
вызывала у него восторга. Коломойский неплохо чувствовал себя в Европе, любил
отдыхать в Греции, мечтал встретить свою старость во Франции, но всегда понимал, что
вынужденно осядет в Израиле, поскольку это государство, которое редко выдает евреев
другим властям», - рассказывает источник. По его словам, опасность пребывания в Женеве
была связана с запросом из ФБР, который спровоцировал бизнесмен Вадим Шульман,
бывший партнер Коломойского и бизнесмена Игоря Боголюбова. Еще в 2007-м Шульман
подал иск в Лондонский суд на бывших партнеров, пытаясь доказать, что Коломойский и
Боголюбов украли у него $500 млн - вводили в заблуждение с начала их совместных отношений - покупки в 2000 г. Южного горно-обогатительного комбината (ЮГОК, Днепропетровской обл..) и Днепропетровского металлургического завода им. Петровского. ...
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua
ГПУ повідомила про арешт у Швейцарії активів
Курченка на два мільйони доларів
16.10.2018

За клопотанням ГПУ компетентними органами Швейцарської
Конфедерації арештовано майно "банкіра" Сергія Курченка. Про це у
С.КУРЧЕНКО
вівторок, 16 жовтня, ГПУ повідомила на своєм сайті.
Як йдеться у повідомленні, за запитом ГПУ про міжнародну правову допомогу на
двох рахунках у Швейцарії "арештовано кошти загальною сумою два мільйони доларів
США". Генпрокуратура зазначила, що департамент міжнародно-правового співробітництва
ГПУ веде досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо створення злочинної
організації екс-президентом Віктором Януковичем і її структурного підрозділу під
керівництвом бізнесмена Сергія Курченка. Ця організація звинувачується у скоєнні тяжких,
особливо тяжких та інших злочинів у паливно-енергетичному, банківському та інших
секторах економіки. "Про підозру в участі у цій злочинній організації та у вчиненні низки
особливо тяжких злочинів у її складі зокрема повідомлено службовим особам ПАТ
"Брокбізнесбанк", який, за даними слідства, був підконтрольний учасникам злочинної
організації", - йдеться в повідомленні ГПУ. Під час розслідування встановлено, що за участь
у злочинній організації один із колишніх посадовців "Брокбізнесбанку" отримував значні
суми. За повідомленням компетентних органів Швейцарії, встановлено один із рахунків, на
який, за даними слідства, переказувалися злочинним шляхом здобуті кошти, а також
рахунок одного з підконтрольних злочинній організації підприємств на території
Швейцарії. На цих рахунках і заарештовано зазначені кошти, стверджують у ГПУ.
Відзначимо, 16 жовтня повідомлялось, що Печерський районний суд Києва не задовольнив
позов бізнесмена Сергія Курченка проти Президента України Петра Порошенка про захист
честі, гідності та ділової репутації. Курченко через своїх адвокатів ще у жовтні минулого
року подав позов до Печерського райсуду про захист честі, гідності і ділової репутації проти
Глави держави Петра Порошенка за виступ на одному з українських телеканалів. Засідання
суду неодноразово переносилося. Нагадаємо, 7 березня Печерський районний суд Києва
надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія
Курченка, підозрюваного у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації.
Читати повністю >>>
За матеріалами dw.com
Ярославский предложил харьковским студентам инновационную
работу в Украине вместо эмиграции
23.10.2018

Владелец группы DCH Александр Ярославский побывал в двух
харьковских вузах, которые системно поддерживает - в Харьковском
А.ЯРОСЛАВСКИЙ
национальном университете (ХНУ) им. В.Каразина и в Национальному университете городского хозяйства (НУГХ) имени А. Бекетова.
Как известно, бизнесмен в свое время защитил диссертацию кандидата технических
наук по теме автоматизации производственных процессов в пищевой промышленности. А
этим летом ученый совет НУГХ присвоил Ярославскому, инвестиции которого в развитие
Харьковской области превысили 1 млрд долларов (в т.ч. 300 млн долларов в строительство
инфраструктуры Евро-2012), звание почетного доктора, Doctor Honoris Causa. В НУГХ
Ярославский осмотрел созданные благодаря его финансовой поддержке памятник
известному архитектору Алексею Бекетову и Центр трансфера технологий "Мегаполис".
Бизнесмену презентовали результаты научно-исследовательских разработок IT-кластера
вуза и инновационные строительные технологии. В помещении центра он рассказал
студентам о первых шагах в бизнесе, о жизненном кредо, об инвестиционных планах.
Ярославский упомянул о планах развития Харьковского тракторного завода. И пригласил
студентов и ученых участвовать в реализации планов по инновационному освоению
площадей, ныне не задействованных в производственном процессе. "Не нужно никуда
ехать за границу, вот в Харькове интереснейший проект. Работы хватит на десятилетие", отметил Ярославский. А затем ректор вуза Владимир Бабаев вручил бизнесмену диплом
почетного доктора университета. В тот же день владелец DCH провел встречу со
студентами ХНУ. Ярославский приехал в ХНУ вместе с дочерью Екатериной, чтобы
встретиться со студентами и ответить на их вопросы. Как рассказывают "каразинцы",
бизнесмена здесь ждали давно и счастливы возможности пообщаться. На встрече в ХНУ
Ярославский также пригласил студентов и преподавателей подключаться к проектам
развития легендарного Харьковского тракторного завода (ХТЗ). Тем более, что между
вузом и предприятием действует соглашение о стратегическом сотрудничестве. И
подчеркнул важность образования для будущего каждого человека: "Без образования ты не
станешь никем. Я бы сказал, что ключ ко всему – в образовании. Вот я взял с собой сегодня
в университет свою дочь, чтобы она посмотрела на учебное заведение с вековыми
традициями, прониклась его духом. Хочу, чтобы дети получили качественное образование".
Бизнесмен призвал студентов занимать созидательную позицию и верить в Украину. …
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
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Адвокати Фірташа вже кажуть, що рішення суду ЄС
не вплине на його екстрадицію в США

ФОНДОВИЙ РИНОК
24.10.2018

Адвокати українського олігарха Дмитра Фірташа, які
донедавна стверджували, що Суд ЄС має зупинити екстрадицію
їхнього клієнта до США, змінили позицію після невигідного дня себе
Д. ФИРТАШ
рішення у цій справі. Відповідну заяву "Європейській правді"
надіслали адвокати Фірташа.
"Постанова Суду Європейського союзу від 24 жовтня не змінює правового становища
нашого клієнта Дмитра Фірташа. Суд європейських співтовариств в Люксембурзі
вирішував, чи є обов'язковим використання Хартії основних прав Європейського союзу в
контексті апеляції нашого клієнта. Обов'язкове застосування Хартії тепер спростовано", заявив захист. У той же час адвокати стверджують, що заявлене раніше порушення прав
Фірташа, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини (ЄКПЛ), "залишається
безперечним і має розглядатися Верховним судом Австрії, незалежно від рішення
Європейського суду". "Більше того, Верховний суд Австрії в минулому вважав, що Хартію
також слід використовувати як еталон в судових розглядах. І сьогоднішнє рішення Суду
жодним чином не скасовує цю норму, а прийняття рішення залишає в компетенції країнучасниць. ЄКПЛ займає центральне місце в австрійській процедурі правосуддя, що
залишається безперечним, і справа має розглядатися Верховним судом Австрії", наполягають захисники Фірташа. "Відповідно до рішення суду Європейського Союзу, тепер
очікується, що розгляд клопотання нашого Клієнта у Верховному суді Австрії почнеться
найближчим часом. Терміни прийняття рішення Судом непередбачувані. Ми залишаємося
твердо переконаними в правовій позиції нашого клієнта і успішності нашої апеляції", заявили адвокати. Раніше ВВС News Україна повідомила, що захист Фірташа підтвердив, що
Суд Європейського союзу 24 жовтня схвалив рішення, яке може відкрити шлях до його
екстрадиції з Австрії до США. Остаточне рішення про екстрадицію Фірташа до США має
ухвалити міністр юстиції Австрії. Як відомо, голова ради групи компаній Group DF Д.Фірташ
був заарештований в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США, виданим у 2013 р.
Під час попередньої американської адміністрації українського бізнесмена обвинуватили в
тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму в $18,5 млн хотів отримати дозволи на
видобуток титанової сировини в Індії для подальшого продажу готової продукції до США.
Д.Фірташ усі обвинувачення заперечував і назвав їх політично мотивованими,
спрямованими на обмеження його впливу на процеси в Україні. Земельний суд Відня у
кримінальних справах обрав Д.Фірташу запобіжний захід у вигляді екстрадиційного
арешту, але погодився звільнити його під заставу в EUR125 млн і зобов'язання не покидати
Австрії. 30 квітня 2015 року цей самий суд відхилив запит Мін’юсту США про екстрадицію
Д.Фірташа до цієї країни, вказавши на неможливість виключити політичні мотиви запиту
про видачу українця з боку США. У вересні 2015 року прокуратура Відня (Австрія) подала
апеляцію на це рішення, 21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня задовольнив її.
Остаточне рішення про екстрадицію за федеральним міністром юстиції Австрії, який чекав
на завершення розгляду ще одного запиту на екстрадицію Д.Фірташа - від Іспанії, за яким
він був затриманий прокуратурою Відня одразу після засідання апеляційного суду 21
лютого 2017 року. Земельний суд 23 лютого до розгляду запиту по суті відпустив
бізнесмена під зобов'язання регулярно з’являтися до суду і не покидати територію Австрії,
а також з огляду на заставу в EUR125 млн у справі про екстрадицію до США. …
Читати повністю >>>

Читайте також! Справа Фірташа: чи відкрив суд
ЄС шлях для його екстрадиції до США? >>>

За матеріалами pravda.com.ua
Кто самый богатый в Украине. Рейтинг
ТОП-100 Нового Времени
25.10.2018

Журнал Новое Время совместно с инвесткомпанией Dragon Capital
представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Эта сотня
богатеет в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны. Причем темп прироста их
состояний за последний год лишь увеличился.
В Украине существуют две реальности. В одной из них ВВП растет черепашьими
темпами, а за очередной транш МВФ, способный удержать национальную экономику от
коллапса, идут сложнейшие переговоры. В другой реальности 100 самых богатых
украинцев увеличили скорость, с которой прирастает их суммарное состояние, – с
прошлогодних +33 % до нынешних 43 %. Теперь сотня богатейших соотечественников
сконцентрировала в своих руках $37,5 млрд.Иными словами, всего лишь 100 украинцев
способны одним махом погасить половину всего госдолга страны. Стать отечественным
миллиардерам и мультимиллионерам еще богаче помогла благоприятная ситуация на
мировых сырьевых биржах, отражающая рост потребления металлургической и
железорудной продукции. Сырье – это украинское все: сразу семь человек из числа тех
десяти, которые заняли первые места в рейтинге Топ-100, контролируют активы,
производящие продукцию с низкой добавленной стоимостью. Лучше других
воспользовался рыночной конъюнктурой Ринат Ахметов – бессменный №1 рейтинга самых
богатых соотечественников. Благодаря растущему спросу на металлы его состояние
выросло сразу на 76 %. А если говорить в абсолютных цифрах, то владелец СКМ за год стал
богаче на $5,3 млрд. Существенно прибавили в размерах своих состояний и члены
приватовского трио – Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Алексей Мартынов.
Такие разные новички. В этом году в рейтинг Топ-100 самых богатых попали
семеро новых фигурантов. Самый состоятельный из них – Владимир Галантерник, человек,
которого называют неформальным хозяином Одессы. Этот крайне непубличный бизнесмен
живет в Великобритании, но через цепочку различных фирм контролирует ряд самых
лакомых активов родного приморского города. Так, по данным одесских активистов,
Галантернику подвластен знаменитый рынок Привоз, а также зона отдыха Аркадия-Сити и
ряд строительных компаний. Благодаря расследованию НВ, посвященному деятельности
"папы" Одессы, аналитики Dragon Capital впервые смогли оценить состояние Галантерника.
И новичок сразу же взобрался на 30‑е место рейтинга со $155 млн. НВ в этом году также
расследовал вопрос о том, кто контролирует коммерческую недвижимость киевского
Крещатика, львовской площади Рынок и одесской Дерибасовской. Эта работа принесла
свои плоды – в рейтинг богатейших соотечественников впервые попали семья Габович и
братья Супруненко. Основные активы этих финансово-родственных структур – недвижимость в центре Киева, которую разыскал НВ. В итоге аналитики Dragon Capital оценили их
состояния в $49 млн (Габовичи) и $48 млн (Супруненко). Это позволило Габовичам оказаться на 94‑м месте в списке 100 самых богатых, а братьям Супруненко – на 97‑м. В рейтинг
впервые попали и два столичных застройщика – Максим Микитась и Владимир Зубик.
Первый – в качестве совладельца компании Укрбуд, второй – компании Интергал-буд. Обе
фирмы входят в число лидеров столичного рынка: по данным агентства ЛУН, детище
Микитася с начала 2017‑го по середину сентября 2018‑го сдало почти 3 тыс. квартир в
Киеве, а компания Зубика – чуть более 2 тыс. В целом в столице и области за этот период
ввели в эксплуатацию 36 тыс. квартир. Еще одна пара новичков Топ-100 – Вячеслав Климов
и Владимир Поперешнюк – фигурантами расследований НВ не становилась. Хотя редакция
писала о взлете их бизнеса – компании Нова пошта, крупнейшего частного почтового
оператора в стране. Бизнесмены, капиталы каждого из которых Dragon Capital оценил в
$102 млн, создали свое предприятие с нуля и без участия в приватизационных конкурсах,
чем отличаются от подавляющего большинства участников рейтинга самых богатых.
Читать полностью (инфографика) >>>
© Екатерина Шаповал
По материалам biz.nv.ua
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НКЦБФР отчиталась состоянии
рынка в январе-августе
17.10.2018

Объем биржевых контрактов с ценными бумагами увеличился на
32,67%, или на 43 млрд грн, до 174,89 млрд грн в январе-августе текущего
года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.
По результатам торгов на организованном рынке в течение января-августа объем
биржевых контрактов с ценными бумагами составил 174,89 млрд грн, что на 32,67% или на
43 млрд грн больше аналогичного периода 2017 г. Общий объем выпусков эмиссионных
ценных бумаг, зарегистрированных НКЦБФР составил 39,68 млрд грн, что меньше на 47,35
млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (78,4 млрд грн). В течение
отчетного периода комиссией зарегистрированы 67 выпусков акций на 13,5 мрлд грн. В
сравнении с 2017 г. объем зарегистрированных выпусков акций сократился на 55 мрлд грн.
Также комиссией зарегистрирован 1 выпуск опционных сертификатов на 55 млн грн, тогда
как в 2017 г. за аналогичный период были зарегистрированы 2 выпуска на 32 млн грн. ...
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
СБУ усмотрела возможность сговора для «отмывания»
через операции с ОВГЗ
17.10.2018

Серия обысков СБУ в офисах ряда профессиональных участников
фондового рынка мотивирована подозрением их сговоре с целью сокрытия
более 86 млн грн незаконного происхождения.
Следователь обосновал ходатайство о необходимости получения от Нацкомиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку, а также Расчетного центра информации об операциях
с рядом выпусков облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) утверждением,
что должностные лица АБ "Укргазбанк", АО "Альфа-банк" и АО "Банк" в сговоре с
должностными лицами ПАО Фондовая биржа ПФТС, ПАО "Украинская биржа", ООО "Универ
Капитал", ООО "КУА "Универ Менеджмент", ООО "И-Инвест", ЧАО "Мастер Брок", ООО
"Навигатор-инвест", ЧАО "Инвестиционная финансовая компания "Арт Капитал" (все Киев), а также с кипрскими Opexier Ltd и Greencliff Enterprises Ltd и физическими лицами в
2017-2018 гг. совершили операции купли-продажи ОВГЗ в режиме так называемого
"группового отчета" с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
В Украине прекращено обращение мусорных
ценных бумаг на триллион
18.10.2018

НКЦБФР за три года остановила обращение в Украине мусорных
ценных бумаг в объеме 1 триллиона гривен. Об этом сообщил глава НКЦБФР
Тимур Хромаев на своей странице в Facebook.
"Мы достигли дна, или установили антирекорд на финансовом рынке!
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины за последние три
года остановила обращение в Украине ценных бумаг в объеме 1 трлн грн", - написал
Хромаев. По его словам, бумаги нанесли очень большой вред банковскому сектору,
государственному бюджету, социальной сфере и конкурентоспособности страны в целом.
Кроме того их использование стало опасным для предпринимателей. "Но хорошая новость,
что мусорные ценные бумаги останутся в истории. Далее будем вводить новые финансовые
инструменты, и возвращать доверие общества", - отметил Хромаев.
Читать полностью >>>
По материалам korrespondent.net
 КУА & ІНВЕСТИЦІЙНІ КОМПАНІЇ

Horizon Capital планує інвестувати в Україну
до $200 млн за 3-5 років
19.10.2018

Група Horizon Capital, що управляє $800 млн, в наступні 3-5 років
планує інвестувати в Україну до $200 млн, повідомив старший партнер і член
інвестиційного комітету Horizon Capital Денис Тафінцев.
"В Україні відносно стабільна макроекономічна ситуація і слабо оцінені активи:
шість років тому вони коштували втричі дорожче", - описав він поточну ситуацію.
Д.Тафінцев зазначив, що великі міжнародні інвестори навряд чи підуть в Україну
напередодні і в період призначених на 2019 рік президентських і парламентських виборів.
"Для нас, внутрішнього фонду, це хороша можливість", - сказав представник Horizon Capital.
За його словами, серед галузевих пріоритетів компанії - IT, переробка, експортні сектори,
легка промисловість. Horizon Capital інвестує в акціонерний капітал, уникаючи компаній із
великим боргом. Він уточнив, що названий обсяг планованих інвестицій - це не лише за
рахунок нового інвестиційного фонду, який зараз створює Horizon Capital, йдеться про всі
інвестиції компанії. Horizon Capital заснована в 2006 р. чотирма партнерами, які розпочали
свою співпрацю з інвестиційного фонду Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), створеного
американським урядом у 1994 році з капіталом $150 млн для України та Молдови. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Украинские стартапы получат
инвестиции от ICU
22.10.2018

Группа ICU выработала и утвердила долгосрочную стратегию
инвестирования в целый ряд венчурных отраслей от кибербезопасности и
блокчейна до сельского хозяйства и агротехнического производства.
Группа инвестирует от 200 тысяч до миллиона долларов в один проект на позднем
посевном раунде финансирования (seed round) или, так называемом, “раунде А”, когда
проект готов к коммерциализации и идея уже переросла в первые полученные доходы. На
этом этапе основными задачами команды являются, как правило, расширение
производства и географическая экспансия. К чести ICU необходимо отметить, что
приоритетным в венчурном направлении для группы является поддержка украинских
разработчиков. Это не значит, что группа не будет инвестировать за рубежом, но
вкладывать деньги она намерена только в украинские или связанные с нашей страной
разработки или компании. В том числе, финансисты ICU хотят продемонстрировать миру
технический уровень и возможности украинских IT-специалистов, а также интеллектуальный потенциал страны. По данным ICU, сегодня Украина – первая в Европе по количеству
разработчиков, а 13 украинских IT-компании входят в сотню мировых поставщиков услуг
по аутсорсингу. В Украине работают сотни тысяч it-специалистов широкого профиля, а
уровень экспорта информационных услуг уже превышает $3 млрд в год. …
Читать полностью >>>
По материалам 1fin.biz
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НАДРА & ЗЕМЛЯ

 РИНОК ВОДНИХ РЕСУРСІВ

 РИНОК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

SU Group стане субпідрядником реконструкції 1-ї черги
Бортницької станції аерації за 525 млн грн.

В Україні відбувся перший електронний
земельний аукціон
19.10.2018

Відбулися перші в Україні електронні земельні торги. Аукціон
пройшов на OpenMarket ДП “СЕТАМ” Міністерства юстиції України, з яким
Держгеокадастр уклав відповідний договір про співпрацю.
До продажу були запропоновані права оренди на 10 ділянок сільськогосподарського
призначення державної власності загальною площею 210 га, по дві в Кіровоградській,
Львівській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях. Торги відбулися по 9 лотах.
Ознайомитися з протоколами торгів можна на сайті land.setam.net.ua. У середньому
стартовий розмір річної орендної плати по виставлених на електронні торги земельних
ділянках становив 8,3% від нормативної грошової оцінки (НГО). Кількість учасників
варіювалась від 2 до 6. За результатами аукціону було досягнуто середньої річної орендної
плати у розмірі 34,3%, що в понад 4 рази більше від стартового. Найдорожче під час торгів
продано права оренди на земельну ділянку на території Команської сільської ради
Новгород-Сіверського району Чернігівської області площею 13 га, де стартова ціна
піднялася до 70,73% від НГО і становить 157,79 тис. гривень. Найбільше під час торгів виріс
розмір річної плати за користування земельною ділянкою на території Василівської
сільської ради Онуфріївського району Кіровоградської області площею 18,26 га і склав
101,32% від НГО (122,17 тис. грн). Також щодо цього лота було зафіксовано найбільшу
кількість зроблених у ході аукціону кроків – 2333 кроки. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agrarii-razom.com.ua
 РИНОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

Информация о добывающих отраслях
станет общедоступной
17.10.2018

В Украине внедряют международные стандарты раскрытия
информации в добывающих отраслях. Закон № 2545-VIII опубликован в
официальном издании «Голос Украины» и вступит в силу 16 ноября 2018 г.
Закон распространяется на всех субъектов хозяйствования, осуществляющих
деятельность в добывающих отраслях. Граждане смогут получить доступ к полной и
объективной информации о платежах добывающих компаний и объемах добычи. Законом
определены организационно-правовые основы раскрытия информации, установлены
конкретные обязательства по ее раскрытию, способы раскрытия такой информации и
ответственность субъектов за нарушение законодательства об обеспечении прозрачности
в добывающих отраслях. Первым обязательным отчетным периодом является 2018 год.
Нераскрытие информации или нарушение сроков ее раскрытия добывающими
компаниями влекут наложение штрафа в размере пяти тысяч НМДГ (85 тыс. грн), а
раскрытие отчета, который содержит неполную информацию о деятельности субъекта, влекут наложение штрафа в размере двух тысяч НМДГ (34 тыс. грн). …
Читать полностью >>>
По материалам jurliga.ligazakon.ua
Около трети выданных Госгеонедр спецразрешений не работают
17.10.2018

Госслужба геологии и недр планирует за год ликвидировать
"спящие" лицензии и проверить работу всех месторождений в течение
четырех лет. Об этом пишет biz.censor.net.ua
"По информации ГФС, количество "слепых" спецразрешений составляет около трети.
Но как можно выявить их... На протяжении последних трех лет фактически был наложен
мораторий на совершение плановых и внеплановых проверок. Однако я надеюсь, что через
год у нас не останется спецразрешений, которые являются спящими", - сообщил на прессконференции глава ведомства Олег Кирилюк. По его словам, выданных разрешений,
которые не выполняются в полной мере, около трети. Вместе с тем, Госгеонедр четко
видит, что на протяжении двух-трех лет можно нарастить запасы углеводородов в Украине
вдвое. "Если на сегодняшний день их около 900 млрд кубометров, то у нас есть все
возможности по ресурсам предоставить участки, чтобы провести геологическое изучение и
приступить со временем к добыче. Мы активно готовим участки", - сказал Кирилюк. Также
он отметил, что в наличии Госслужбы геологии и недр Украины есть около 4 тыс.
спецразрешений. До конца года служба может проверить только 900 разрешений. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Уряд дозволив електронну торгівлю ліцензіями
на користування надрами
23.10.2018

Набула чинності Постанова “Про реалізацію експериментального
проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних
дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів”.
Відтепер Державна служба геології та надр України виставлятиме на електронні
аукціони в ProZorro.Продажі дозволи на користування надрами. Текст Документу
доступний на Урядовому порталі. “Погодитися з пропозицією Міністерства екології та
природних ресурсів щодо реалізації з 24 жовтня 2018 р. до 1 грудня 2019 р. Державною
службою геології та надр експериментального проекту із запровадження проведення
аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних
торгів (далі - експериментальний проект)”, - йдеться у документі. Згідно з затвердженими
умовами, вже з 24 жовтня 2018 року проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів
на користування надрами здійснюються виключно відповідно до Тимчасового порядку,
затвердженого вказаною постановою. Експериментальний проект з проведення
електронних торгів буде тривати до 1 грудня 2019 року, після чого Держгеонадра має
надати пропозиції щодо подальшого розвитку проекту. “Головне завдання проекту перевірити ефективність відкритих електронних аукціонів у сфері дозволів на
користування надрами. Такий підхід вже довів свою ефективність у продажу активів Фонду
гарантування вкладів, комунального майна, малої приватизації. Тому ми впевнені, що
експеримент буде успішним”, - зазначив Перший заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов. За його словами, завдяки відкритим
аукціонам на ProZorro.Продажі держава і місцеві громади вже продали активів більш ніж на
11 млрд грн. “Експеримент з Держгеонадрами - це один з важливих кроків реформи
державних продажів. Сьогодні ми продаємо і активи банків-банкрутів, і металобрухт, і
об’єкти малої приватизації”, - заявив в.о. директора ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

15

19.10.2018

ПрАТ "Шведсько-українська група "SU Group" на пзборах акціонерів
ухвалила рішення про попередню угоду з ПАТ "Київметробуд" щодо
реконструкції споруд першої черги Бортницької станції аерації.
Як зазначається в повідомленні компанії в системі розкриття інформації НКЦПФР,
вартість реконструкції становитиме 525 млн грн. Раніше підприємство "Київметробуд"
стало переможцем тендерного аукціону АК "Київводоканал" на реконструкцію Бортницької
станції аерації з запропонованою ціною в 525,1 млн грн, зазначено на сайті ProZorro. Згідно
з документацією, наданою підприємством для участі в аукціоні, субпідрядником є компанія
SU GROUP. ПрАТ "SU GROUP" засноване в 1994 р., а в 1996 році реорганізоване в акціонерне
товариство. Компанія виконує роботи з водозабезпечення, водопідготовки, водоочищення
та водовідведення, проектує, розробляє і впроваджує системи водопостачання
пожежогасіння, а також програми з оптимізації енергоспоживання та енергозбереження на
комунальних підприємствах. Акціонерами підприємства є Віталій Жигун (52%), Анатолій
Федоренко (32%) і Наталія Анісімова (14%). Чистий прибуток у 2017 році становив 5,47 млн
грн, що на 30% менше, ніж у 2016 році. Статутний капітал становить 2,6 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
ЕИБ выделил более 5 миллионов евро на реконструкцию
Николаевского водоканала
19.10.2018

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил 5,11 млн евро
грантовой поддержки на реконструкцию и модернизацию Николаевского
водоканала. Об этом сообщает ukrinform.ru
«Это очень важный проект для местной власти и жителей общины и, я благодарю
европейских коллег за оказанную поддержку. Его реализация будет способствовать не
только модернизации Николаевводоканала и внедрению новых технологий, а в первую
очередь
предусмотрено
полное
обновление
существующей
инфраструктуры
коммунального предприятия. Срок выполнения таких работ является небольшим и уже
первые результаты мы увидим во втором квартале 2019 года», - сообщил вице-премьерминистр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий
Зубко по результатам подписания грантового соглашения между правительством Украины
и ЕИБ, а также мультидонорским фондом Е5Р (Восточноевропейское партнерство по
энергоэффективности и окружающей среде), информирует пресс-служба Минрегиона.
Вице-президент ЕИБ Вазил Худак отметил, что поддержка проекта «Николаевводоканал»
демонстрирует обязательства ЕС и международного сообщества улучшить доступность
чистой воды и защитить природную среду в интересах граждан Украины. "Это также
поможет Украине выполнить свои международные обязательства согласно Конвенции о
защите Черного моря от загрязнения", - отметил он. Управляющий фондом E5P Андерс
Лунд в свою очередь отметил, что проект обеспечит соблюдение требований по охране
здоровья и экологии национального и международного законодательства, а также даст
более высокое качество услуг по водоснабжению и водоотведению для населения.
"Инвестиции поддержат чрезвычайные и эффективные меры по обеспечению
водоснабжения, сбора и очистки сточных вод, а также расширение трубопроводов для
подачи воды в районы, где отсутствует доступ к качественной питьевой воде", акцентировал Андерс Лунд. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) является банком
Европейского Союза. Это долгосрочная кредитная институция ЕС и является единственным
банком, который принадлежит и представляет интересы государств-членов ЕС.
Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и окружающей среде (E5P)
является мультидонорським фондом в размере 200 млн евро, направленным на поощрение
инвестиций в энергосбережение и экологические проекты в странах Восточного
партнерства. Фонд объединяет финансовые взносы с ЕС и группы из 21 страны, которые
затем используются для привлечения национальных средств и займов от международных
финансовых учреждений.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
Комітет розглянув проблемні питання у галузі централізованого
водопостачання та водовідведення
22.10.2018

Члени Комітету з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства обговорили звернення Президента Української
асоціації «Укрводоканалекологія» Д.Новицького.
Як повідомили Інформаційному управлінню в Секретаріаті Комітету, прийняття
Рішення Комітету обумовлено необхідністю врегулювати та вирішити ряд проблемних
питань у галузі централізованого водопостачання та водовідведення, зокрема погашення
зафіксованої станом на 01.01.2016 року різниці в тарифах, вчасного відшкодування з
держбюджету пільг та житлових субсидій населенню, встановлення алгоритму та порядку
розподілу коштів за спожиту електричну енергію тощо. В обговоренні членами Комітету
шляхів вирішення проблемних питань взяли участь Президент Української асоціації
«Укрводоканалекологія» Д.Новицький, представники Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства, Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Державної фіскальної
служби. Члени Комітету звернулися до керівництва Верховної Ради України з
наполяганням розглянути на найближчих пленарних засіданнях підготовлений Комітетом
законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання
заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств
централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії (реєстр. №7083
від 06.09.2017 р.), яким враховується факт накопичення нової заборгованості, через що
виникла необхідність перегляду дати виникнення боргу, що підлягає врегулюванню,
зокрема її фіксації станом на 01 січня 2019 р, наявності невирішених проблемних питань.
Комітетом також ухвалено рішення підтримати прийняття Верховною Радою на поточній
сесії законопроектів: про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу
суб’єктам господарювання (щодо додержання принципів місцевого самоврядування)»
№7073; про особливості погашення заборгованості, що утворилися на оптовому ринку
електричної енергії №8253. Члени Комітету ухвалили рішення щодо направлення листа
Прем’єр-міністру України В.Гройсману з проханням опрацювати проблемні питання галузі
водопостачання та водовідведення в умовах проходження опалювального сезону 20182019 років та рекомендувати вжити відповідних заходів. Комітетом також прийнято
рішення перенести розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законів України
щодо метрології та метрологічної діяльності №9061 через необхідність додаткового
вивчення питання ...
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua
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Прем’єр-міністр: Роботою керівників вугільної галузі – незадоволений,
ситуацію будемо виправляти

Министр энергетики перераспределил полномочия
между своими заместителями
16.10.2018

26.10.2018

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь
Насалик приказом №497 от 28.09.2018 г. перераспределил полномочия
между своими заместителями и государственным секретарем.
Согласно обнародованному на сайте Минэнергоугля документу, министр напрямую
взял на себя кураторство над департаментом ядерной энергетики и атомнопромышленного комплекса, который с июля был закреплен за первым заместителем
Татьяной Максимец. Она сохранила за собой направления экономики и финансов,
корпоративных и имущественных прав, развитие ТЭК. Назначенный в середине сентября
замминистра Михаил Близнюк (экс-замглавы "Укртрансгаза") будет курировать не только
управление нефтегазового комплекса, но и электроэнергетический департамент. Оба
направления до последнего времени входили в сферу ответственности другого зама –
Анатолия Корзуна, который сохранил за собой "профильный" департамент угольнопромышленного комплекса. Замминистра Наталия Бойко продолжит курировать
управление международного сотрудничества, от которого по сравнению с июлем "срезали"
"европейскую интеграцию" (ЕИ). Приставка "ЕИ" теперь осталась только в названии
директората стратегического планирования и ЕИ, курируемого госсекретарем Максимом
Немчиновым. Он продолжит направлять директораты энергорынков, ископаемого топлива,
бюджетного финансирования и отчетности, а также управления по IT и работе с
персоналом. М.Немчинов также получил в кураторство новосозданный директорат по
развитию ядерной энергетики и атомпрома. Замминистра Юлия Пидкоморна продолжит
курировать охрану труда, промбезопасность, трудовую и социальную политику. …
Читать полностью >>>
По материалам reform.energy

Прем’єр-міністр України висловив незадоволення роботою керівників
вугільної галузі України та ініціював негайну підготовку покрокового плану
дій – до кінця року та на 2019 рік – для усунення існуючих проблем.
Прем’єр-міністр, під час спеціальної наради за участю представників профільних
міністерств, парламентарів, профспілкових лідерів та керівників місцевих органів влади,
наголосив, що розмови про необхідну модернізацію державних вугільних підприємств, а
заразом і про зміни в управлінні активами ведуться не перший рік. Під програми
модернізації виділяються кошти. Але так чи інакше вони згодом направляються на
погашення різниці між високою собівартістю вугілля, добутого на державних шахтах, і його
ціною на ринку, яка є суттєво нижчою. Такий підхід – вкрай неефективний, адже відсутність
інвестицій у розвиток призводить до зниження видобутку і регулярного виникнення
боргів перед шахтарями. «Ми бачимо перспективу зростання споживання українського
вугілля. Отже, треба збільшувати видобування, інвестувати у видобуток, в умови праці
шахтарів, – сказав Володимир Гройсман. – Сьогодні ми бачимо, що політика керівників
галузі – неефективна. Тому я поставив чітке завдання – сформувати план роботи». У цей
план, на думку Глави Уряду, потрібно включити декілька важливих позицій, серед яких –
старт роботи Національної вугільної компанії, яка об’єднує вугільні шахти і має
відслідковувати ситуацію в галузі, а також запровадження механізмів усунення фінансових
диспропорцій, які ведуть до збільшення заборгованості перед гірниками. Відзначимо,
прем’єр-міністр України виступає за зміну підходів управління вугільною галуззю в бік
модернізації виробництва та забезпечення шахтарів. …

 ЕНЕРГЕТИЧНІ БІРЖІ

 УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

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

Результати діяльності Української енергетичної біржі
за 9 місяців 2018 року

Новокостянтинівська шахта ДП «СхідГЗК»
отримала нову техніку

24.10.2018

Українська енергетична біржа є лідером на біржовому ринку України
та визнаним джерелом достовірної інформації для учасників торгівлі, що
підтверджують результати діяльності за 3 квартали 2018 року.
В останній квартал 2018 року ми входимо з показниками динамічного зростання за
ключовими параметрами. Наприклад, кількість торгових сесій зросла на 81 % порівняно з
аналогічним періодом минулого року, а реалізація енергоносіїв зросла на 96 % і зараз
становить майже 3 млн. тонн. В електронних торгах у системі BETS беруть участь 620
учасників, що на 196 більше, ніж третього кварталу минулого року. Досить активно
розвивається торгівля природним газом, якого у 2018 році було реалізовано майже 132
млн. м. куб., що на 35 % більше, ніж за 9 місяців минулого року. Зараз учасниками за
напрямком "Природний газ" є понад 160 компаній, а торгові сесії проводяться кожного дня.
Слід зазначити, що котирування за результатами торгів є визнаними та затребуваними
ринком. Так, у 2018 році результати торгів стали публікувати такі відомі аналітичні агенції,
як Bloomberg та Reuters. ТБ "Українська енергетична біржа" активно розвиває та постійно
удосконалює для учасників як функціонал електронної торгової системи, так і процедуру
проведення торгів. Також ми розуміємо важливість створення в Україні справді
ефективного енергетичного ринку за європейськими стандартами. Тому нами було
представлено до використання OTC систему. Вона розпочала роботу з липня в тестовому
режимі та у режимі реального часу – з вересня. На сьогодні в ОТС системі реалізовано 3 млн.
куб. м. газу. Зараз ведеться активна підготовка до запуску ринку добового балансування,
яке повинно запрацювати з 1 грудня 2018 року. Ми розуміємо важливість запровадження
короткострокового ринку газу для імплементації кращих європейських практик щодо
торгівлі природним газом в Україні, тому готові надати необхідну допомогу і сприяння
учасникам ринку, в тому числі оператору ГТС України. Також запрошуємо всіх бажаючих
пройти безкоштовне навчання роботі в програмному продукті для позабіржової торгівлі
природним газом, щоб мати можливість збалансувати свої портфоліо в добовому режимі.
Участь в ОТС платформі - безкоштовна.
Читати повністю >>>
За матеріалами Української енергетичної біржі
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Не Роттердамом єдиним: як держава
фінансує ДТЕК Ахметова
23.10.2018

Енергохолдинг ДТЕК продовжує заробляти необґрунтовані прибутки.
У цьому олігарху всіляко сприяють і Міністерство енергетики, і галузевої
національний регулятор, та ДП "Енергоринок".
Крім скандальної формули "Роттердам плюс", завдяки якій ДТЕК вже заробив понад
30 млрд гривень, і надання компаніям Ахметова преференцій щодо закупівлі палива від
Міненерговугілля, ДТЕК отримав ще понад 10 млрд гривень, взятих в кредит. Для того, щоб
профінансувати ДТЕК, держпідприємство "Енергоринок" зайняло ці гроші в державному
Ощадбанку. Після чого перерахувало кошти підприємствам ДТЕК в якості авансового
платежу. Це стало приводом для розслідування Національного антикорупційного бюро.
Екс-глава національного тарифного регулятора – НКРЕКП – Дмитро Вовк вже майже поїхав
вчитися в США, а компанія ДТЕК досі успішно пожинає плоди його праць. Схоже, що схема
"Роттердам плюс" є тільки самою явною і відомою з усіх існуючих. Як відомо, її суть полягає
в тому, що при розрахунку вартості українського вугілля за основу береться ціна більш
дорого і якісного вугілля в європейський портах з ціною доставки в Україну. Минулого
тижня стало відомо, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості придумало
нову схему, яка дозволить енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова зміцнити своє
монопольне положення на ринку теплової генерації і заробити надприбутки, за оцінками
експертів, у розмірі понад 4 млрд гривень в рік. Але і це ще не всі додаткові бонуси для
компаній ДТЕК. Наприклад, аванс на суму більше 10 млрд гривень, які компанії
енергохолдингу Ріната Ахметова отримали від держпідприємства "Енергоринок". А
"Енергоринок" позичив ці кошти в державному Ощадбанку. Таким чином, практично
коштами платників податків приватну компанію ДТЕК безпроцентно прокредитували. Про
це стало відомо з тексту постанови Солом'янського райсуду міста Києва. Нову схему
збагачення підприємств Ахметова зараз розслідують детективи Національного
антикорупційного бюро. А Солом'янський райсуд міста Києва вже вдруге задовольняє
клопотання слідчих, надаючи їм доступ до документів. У квітні цього року їм було надано
доступ до рахунків компаній "ДТЕК Дніпроенерго" і "ДТЕК Східенерго", відкритих в банку
ПУМБ. У вересні суд так само надав доступ до 19 договорами про надання кредитної лінії
компанії ДП "Енергоринок" в Ощадбанку. Нагадаємо, завдяки формулі "Роттердам плюс"
ДТЕК заробляє на українських споживачах необґрунтований економікою прибуток…
Пріоритетні алгоритми ДТЕК >>>
© Марина Данилевич, спеціально для РБК-Украина
За матеріалами daily.rbc.ua
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На ДП «СхідГЗК» розроблена програма з підвищення якості уранової
руди, в рамках якої проводиться технічне переоснащення шахт
підприємства. Про це повідомляє прес-служба підприємства.
На Новокостянтинівську шахту поставлена навантажувально-доставочна машина
PFL-20 виробництва німецької фірми «PAUS». Техніка буде працювати на розкритті нижніх
горизонтів Новокостянтинівського родовища (горизонт 300-390 метра). Це вже третій
навантажувач фірми «PAUS» з об’ємом ковша 2 м3, придбаний підприємством в нинішньому
році в рамках заходів з технічного переоснащення шахт. Такі ж навантажувальнодоставочні машини придбані для Інгульської і Смолінської шахт ДП «СхідГЗК». На
Смолінській шахті PAUS PFL-20 буде працювати на уклоні до 740 метра, забезпечуючи
видобуток руди з блоків 680-700 метра. На Інгульській шахті нова техніка працює в пусконалагоджувальному режимі і вже виправдала очікування фахівців. Протягом двох днів, 1617 жовтня, експлуатаційний і ремонтний персонал Новокостянтинівської і Смолінської
шахт буде переймати досвід інгульчан, ознайомлюючись з технічною документацією і
використанням нової техніки на прохідницьких, видобувних і очисних роботах. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «СхідГЗК»
 ГЕНЕРАЦІЯ
 АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Україна спільно з Європейською комісією розробляє національний
план геологічного захоронення РАВ
17.10.2018

В рамках Інструменту співробітництва у сфері ядерної безпеки (ІСЯБ)
експерти обговорили сучасний досвід Європейських країн у цій сфері та
окреслили цілі та завдання на майбутнє.
«Створення геологічного сховища для високоактивних радіоактивних відходів
передбачено українським законодавством. Зараз це єдиний економічно виправданий і
коректний щодо прийдешніх поколінь варіант, адже геологічне сховище забезпечить
надійну та тривалу ізоляцію ВАВ від потрапляння радіоактивних речовин у біосферу. Для
нас проблема захоронення ВАВ зараз дуже актуальна, тому старт розробки національного
плану дій – це величезний крок вперед», – підкреслив перший заступник Голови
Державного агентства України з управління зоною відчуження Олег Насвіт. Проект має
визначити процес вибору майданчика для майбутнього сховища, забезпечити розробку
плану та кошторису, навчання фахівців, а також підтримку у формуванні позитивного
ставлення громадськості до цього об’єкта. Розрахований на 2 роки і реалізовуватиметься
консорціумом у складі підприємств Франції, Німеччини, Швеції, а також за участю одного з
підприємств НАН України. Бенефіціаром проекту є ДАЗВ, кінцевим користувачем виступить
Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з
радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»). …
Читати повністю >>>
За матеріалами ДАЗВ
В Парламенті розглянули питання щодо уранових об’єктів
державного підприємства “Бар’єр”
19.10.2018

Комітет з питань екологічної політики розглянув питання про стан
виконання Державної цільової екологічної програми приведення в
безпечний стан уранових об’єктів державного підприємства “Бар’єр”.
Державна цільова екологічна програма приведення в безпечний стан уранових
об’єктів державного підприємства “Бар’єр” (далі - Програма) була розроблена на виконання
рішень Протоколу роботи виїзної Комісії з числа фахівців Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України, Міністерства екології та природних ресурсів України,
Державної інспекції ядерного регулювання України, Комітету Верховної Ради України з
питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи, Дніпродзержинської міської ради, Дніпропетровської обласної державної
адміністрації, підприємств Придніпровського промислового майданчика з комплексної
перевірки стану радіаційно-небезпечних об'єктів колишнього уранового виробництва ВО
"Придніпровський хімічний завод" (09.07.2015 року, м. Камянське (м. Дніпродзержинськ),
Дніпропетровська обл.). Державним замовником Державної цільової екологічної програми
приведення в безпечний стан уранових об’єктів державного підприємства “Бар’єр” є
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України…
Читати повністю >>>
За матеріалами rada.gov.ua

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

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

У Комітеті ВР з питань ПЕК обговорили законодавчі зміни щодо
генерального проектувальника ядерних установок

 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА

 ГЕС & ГАЕС

22.10.2018

У Комітеті Верховної Ради з питань паливно-енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки відбулася робоча нарада на
тему: «Проектні інституції в ядерній галузі України».
Захід відбувся за участю народних депутатів України, представників Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України, Державної інспекції ядерного регулювання
України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, НАЕК «Енергоатом», представників провідних проектних організацій
України, наукової спільноти. На нараді обговорювалися питання: світова практика та досвід
щодо залучення або призначення генеральних проектувальників при проектуванні
ядерних установок; кваліфікаційні вимоги до генеральних проектувальників та ступінь їх
відповідальності; чи запропоновані зміни в законодавстві не обмежать участі закордонних
інституцій в будівництві об’єктів в Україні, чи не будуть порушені принципи конкуренції,
прозорості, рівності, тощо. Як зазначив в.о. Голови Комітету Олександр Домбровський
порушене питання є актуальним і потребує негайного вирішення на законодавчому рівні,
оскільки за Енергетичною стратегією на період до 2035 р. «Безпека, енергоефективність,
конкурентоспроможність» ядерна генерація має нарощувати потужність, зокрема шляхом
будівництва нових ядерних установок. Президент «Енергоатому» Юрій Недашковський
звернув увагу на необхідності термінового розгляду Комітетом та прийняття Верховною
Радою законопроекту від 04.09.2018 №9039 «Про внесення змін до Закону України «Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо генерального проектувальника
ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами».
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «НАЕК «Енергоатом»

16.10.2018

НКРЭКУ пересмотрела тариф на 2018 год на отпуск электроэнергии
гидроэлектростанциями и гидроаккумулирующими станциями госкомпании
"Укргидроэнерго" с 16 октября 2018 года.
Для ГЭС "Укргидроэнерго" НКРЭКУ снизил средний тариф на отпуск электроэнергии
на 2018 год на 13% до 24,60 коп./кВт-ч (компания предлагала установить 38,92 коп./кВт-ч).
Для ГАЭС "Укргидроэнерго" комиссия постановила на 2018 год увеличить средний тариф
на 43% до 413,01 коп./кВт-ч (компания предлагала установить 467,47 коп./кВт-ч). Также
НКРЭКУ приняла объем инвестиционной программы предприятия в размере 3,418 млрд
грн (компания предлагала увеличить до 4,898 млрд грн). "По расчетам департамента, с 16
октября 2018 года скорректированный объем bнвестиционной программы на 2018 год
составит 3 417 885 тыс. грн (без НДС), в том числе для ГЭС - 1 408 439 тыс. грн, для ГАЭС - 2
009 446 тыс. грн, среднегодовые тарифы на 2018 год: для ГЭС ОАО "Укргидроэнерго" - 24,60
коп./кВт·ч, для ГАЭС - 413,01 коп./кВт·ч", - говорится в проекте решения. Напомним, ранее
инвестпрограмма госпредприятия на 2018 год была утверждена регулятором в размере 3
млрд 446 млн грн (для ГЭС в объеме 1,812 млрд грн, для ГАЭС - 1,634 млрд грн). Как
сообщалось ранее, в сентябре СБУ подписала меморандум с энергетической компанией
"Укрэнерго" и ПАО "Укргидроэнерго" для противодействия киберугрозам.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
 ВЕС

 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

 ТЕС & ТЕЦ

На Прикарпатті планують спорудити вітрову електростанцію
з десятьма вітротурбінами
16.10.2018

Рішення Уряду забезпечить Новороздільську ТЕЦ та
Новояворівську ТЕЦ необхідною сировиною
18.10.2018

Кабмін зобов’язав НАК «Нафтогаз» постачати газ підприємствам, на
яких здійснюється виробництво теплової енергії, майно яких було
арештовано у кримінальному провадженні та передано в управління АРМА.
Постанова від 10.10.2018 р. №834 «Про покладення спеціального обов’язку для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного
газу» оприлюднена на Урядовому порталі. Рішення Уряду дозволить забезпечити роботу
об’єктів генерації теплової енергії, майно яких арештоване у кримінальному провадженні
та передано в управління АРМА. Нагадаємо, у липні ц.р. на підставі ухвал Солом’янського
районного суду міста Києва АРМА передано арештовані цілісні майнові комплекси
«Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» для здійснення заходів з управління. За
результатами конкурсу, проведеного у порядку, встановленому законодавством про
державні публічні закупівлі, управителем даних активів було обрано ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО
М», з яким укладено відповідні договори управління. Накладення арешту на майно двох
ТЕЦ ініційовано детективами НАБУ в межах розслідування кримінального провадження за
фактом заволодіння понад 300 млн куб. м. природного газу НАК «Нафтогаз України».
Читати повністю >>>
За матеріалами АРМА
ГПУ решила проверить Донбассэнерго за
закупку токсичного нефтекокса

Про свої плани повідомило товариство з обмеженою відповідальністю
«ВЕС ПРИКАРПАТТЯ», зареєстроване селі Петропавлівська Борщагівка на
Київщині. Про це повідомляє vikna.if.ua
Йдеться про будівництво, обслуговування та експлуатацію вітроелектростанції,
загальною встановленою потужністю 25 МВт та 110 кВ лінії електропередачі довжиною до
15 км, інформують «Вікна». Генерація електроенергії здійснюватиметься за рахунок
місцевого відновлювального джерела енергії - вітру, орієнтовний термін експлуатації
вітрової електростанції - 25 років. Будівництво електростанції планується в
Рожнятівському районі на землях Цінівської, Рівнянської та Вільхівської сільських рад.
Земельні ділянки для розміщення станції розташовані за межами населених пунктів на
державних землях запасу. Метою будівництва запланованої електростанції є вироблення
електроенергії з мінімальним негативним впливом на довкілля для підвищення
енергетичної безпеки гірських районів Івано-Франківської області та зменшення
залежності України від імпортних енергоносіїв. У рамках реалізації проекту передбачається
встановлення, залежно, від виробника та типу обладнання, 10 сучасних вітротурбін
одиничною потужністю до 4 МВт та однієї трансформаторної підстанції. Сумарна
встановлена потужність проектованої вітроелектростанції – 25 МВт. Висота башти ВЕУ – до
120 м, залежно від виробника обладнання. Щорічна генерація екологічно чистої
електроенергії очікується на рівні приблизно 19972800 кВт/год. Загальна площа території
вітрової електростанції планується орієнтовно до 15 га.
Читати повністю >>>
За матеріалами vikna.if.ua
ДТЕК ВДЕ та GE Renewable Energy уклали угоду на будівництво
II черги Приморської вітроелектростанції

23.10.2018

ГПУ проверит компанию "Донбассэнерго" за закупку токсичного
нефтекокса, который компания планировала сжигать на Славянской ТЭС без
наличия обязательных разрешений.
"Обращение направлено для решения прокурору Донецкой области, которому
поручено организовать рассмотрение изложенных доводов в соответствии с требованиями
действующего законодательства и сообщить вам о принятых мерах", - заявил первый
заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук в ответ на запрос народного
депутата Украины Михаила Бондаря. При этом он подчеркнул, что решение вопроса взято
на контроль Генпрокуратурой. Как сообщалось, "Донбассэнерго" завезла в Украину
токсичный нефтекокс без получения разрешения от Министерства экологии и природных
ресурсов и при этом планирует его использовать на Славянской ТЭС также без разрешения.
Министр экологии Остап Семерак подчеркнул, что компании "Донбассэнерго" запрещено
использовать нефтекокс до того, как будет проведена оценка влияния нефтекокса при
сжигании на окружающую среду и до получения нового разрешения на выбросы.
Читать полностью >>>
По материалам newsoboz.org
Правительство назвало условия
продажи Центрэнерго
24.10.2018

Кабмин обнародовал условия продажи 78,2% акций компании
Центрэнерго начальной стоимостью 5,98 млрд грн. Распоряжение №756-р
опубликовано на странице правительства.
Согласно условиям, Центрэнерго должно выплатить в госбюджет дивидендов в
размере 30% чистой прибыли по результатам деятельности в 2018 г. В проекте
распоряжения была формулировка о выплате дивидендов согласно утвержденному
Кабмином нормативу, который в прошлом году составлял 75%, а в 2016 – 50%. Покупатель
пакета акций должен обеспечить соблюдение лицензионных условий осуществления
деятельности Центрэнерго, наличие гарантированных запасов угля на складах
теплоэлектростанций и резервного топлива для операционной безопасности поставок в
объединенной энергетической системе Украины. Также в обязательства победителя
конкурса входит рекомендация использования добывающегося на украинских шахтах угля
при полной идентичности стоимостных и качественных характеристик топлива
иностранного происхождения. Кроме того, покупатель должен обеспечивать полную и
своевременную уплату в бюджет налогов, сборов и таможенных платежей. Из
обнародованной редакции исключен пункт о проведении расчетов за энергоносители в
полном объеме и согласно заключенным договорам. Распоряжение также не содержит
пункт о выполнении требований Национального плана сокращения отходов от больших
сжигающих установок (распоряжение КМУ №796 от 8 ноября 2017 года), тогда как в
проекте документа это условие было. Из документа также убрали пункт обязательства
учесть рекомендации экологического аудита, проведенного 16 мая 2018 г. по заказу ФГИ. В
сравнении с проектом из распоряжения исключено обязательство предоставления
профильному госоргану информации о техническом состоянии предприятия, его
финансово-экономических показателях, поставках и потребления топлива.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
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Нацкомиссия пересмотрела тариф
"Укргидроэнерго"

18.10.2018

Компанії ДТЕК ВДЕ і GE Renewable Energy 17 жовтня уклали угоду на
будівництво II черги Приморської вітроелектростанції (ВЕС) потужністю 100
МВт. Про це повідомляє прес-служба компанії СКМ.
Станція буде обладнана 26 вітротурбінами класу 3.8 МВт, які будуть доставлені в
Україну і встановлені на майданчику ВЕС у 2019 р. Друга черга Приморської вітроелектростанції розташована на березі Азовського моря в Запорізькій області. Підрозділ наземної
вітроенергетики GE поставить для Приморської ВЕС 26 вітроелектроустановок одиничною
потужністю 3,8 МВт. Ця модель вітротурбіни є однією з найбільш прогресивних розробок
GE, що демонструє високу ефективність роботи навіть в умовах низької швидкості вітру.
Будівництво II черги Приморської вітроелектростанції розпочнеться в IV кварталі 2018 р. і
завершиться наприкінці 2019 р. Це вже третій проект компанії ДТЕК в секторі наземної
вітроенергетики. Після будівництва II черги Приморської ВЕС портфель реалізованих
проектів компанії в наземній вітрогенерації сягне 400 МВт. Загальні планові інвестиції в II
чергу Приморської ВЕС становитимуть близько 150 млн євро, що порівняно з інвестиціями
в будівництво I черги. Угода із залучення інвестицій у будівництво I черги Приморської
ВЕС, реалізована з консорціумом німецьких банків цього року, стала однією з найбільш
масштабних в рамках залучення зовнішнього боргового фінансування на ринку ВДЕ
України за останні п'ять років. «Розвиток відновлюваної енергетики – пріоритетний
напрямок в ДТЕК. Інвестиції компанії в будівництво вітрових і сонячних електростанцій
вже перевищили 700 млн євро. ДТЕК ще раз підтверджує свій статус одного з найбільших
національних інвесторів у відновлювану енергетику, - зазначив генеральний директор
ДТЕК Максим Тімченко. – Це другий проект в вітрогенерації, який ми реалізуємо спільно з
нашим партнером General Electric цього року. Наше плідне партнерство зі світовим лідером
в електроенергетиці і машинобудуванні зміцнює Україну на шляху модернізації
енергетичного сектора, енергетичної безпеки та диверсифікації джерел електроенергії».
Після завершення будівництва обидві черги Приморської ВЕС сукупною потужністю 200
МВт генеруватимуть близько 675 млн КВт•год «зеленої» електроенергії щорічно. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Компанії «SCM»

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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 ТРАНСПОРТУВАННЯ & ЗБУТ
 ЕНЕРГОМЕРЕЖІ

На Кіровоградщині відкрили одну з найпотужніших
сонячних станцій
16.10.2018

У селищі міського типу Вільшанка (Кіровоградська область) відкрили
сонячну електростанцію потужністю 10 МВт. Проект реалізувало ТОВ
«ЗасЕнергосервіс». Про це пише budport.com.ua
Розташована на близько 22 га СЕС«Вільшанка» складається з майже 46 тис. сонячних
панелей. В рамках проекту реконструювали трансформаторну підстанцію, збудували
адміністративно-побутову будівлю та приміщення охорони. Вартість «сонячного» проекту
склала 306 млн 93 тис грн. За словами першого заступника голови облдержадміністрації
Сергія Коваленко, сьогодні фотогальванічна станція "Вільшанка" є найбільшою та
найпотужнішою сонячною електростанцією на території області. «Потужність СЕС втричі
більша за потреби усього Вільшанського району, - наголосив він. - ОДА і в подальшому
підтримуватиме реалізацію подібних проектів в області». ТОВ «ЗасЕнергосервіс» планує
звести сонячні станції у Благовіщенську та Новоукраїнці.
Читати повністю >>>
За матеріалами budport.com.ua
Trina Solar поставила ДТЭК фотомодули на 123 МВт
для СЭС под Никополем
16.10.2018

Китайская Trina Solar Ltd сообщила о поставке фотоэлектрических
модулей общей мощностью 123 МВт для проекта солнечной
электростанции, реализуемого энергетическим холдингом ДТЭК.
"Строительство электростанции, подрядчиком которой выступает China Machinery
Engineering Corporation (CMEC), планируется завершить в начале 2019 года, а уже в марте
объект будет подключён к национальной энергосистеме", – говорится в сообщении
китайской компании. Trina Solar уточняет, что проектная мощность станции,
расположенной в окрестностях города Никополь в Днепропетровской области, составляет
246 МВт. "После окончания строительных и монтажных работ этот объект станет
крупнейшей в регионе солнечной фермой, а также самой большой исключительно
солнечной электростанцией в Европе", – отмечается в релизе. Согласно ему объект будет
способен вырабатывать 280 млн кВт-ч солнечной энергии в год, что позволит ему войти в
тройку ведущих поставщиков подобных энергоресурсов в Европе. СЭС сможет полностью
удовлетворять потребности 100 тыс. домохозяйств Украины и позволит сократить
выбросы диоксида углерода более чем на 300 тыс. тонн в год, добавляет поставщик
панелей. Ранее глава ДТЭК Максим Тимченко оценил стоимость проекта в EUR230 млн. Для
обеспечения присоединения солнечной электростанции в Никополе (ООО "Солар-Фарм-1")
НЭК "Укрэнерго" планирует реконструировать ОРУ-150 кВ ПС 330 кВ "Никопольская",
объявив соответствующий тендер ожидаемой стоимостью до 20,833 млн грн. Как
сообщалось, ДТЭК в 2017 году ввел в эксплуатацию свою первую Трифановскую СЭС
мощностью 10 МВт в Херсонской области. ...
Читать полностью >>>
По материалам reform.energy
ДАБІ видала дозвіл на будівництво сонячної
електростанції на Тисмениччині
23.10.2018

У жовтні Державна архітектурно-будівельна інспекція зареєструвала
дозвіл на будівельні роботи з будівництва сонячної електростанції. Про це
повідомляє портал firtka.if.ua
Мова йде про будівництво сонячної електростанції по вулиці Незалежності, у селі
Стриганці, Тисменицького району, Івано-Франківської області, пише Фіртка із посиланням
на Побудовано в ІФ. Замовником робіт виступає ТОВ «Файн-Ел», підрядник – «Етк Енерго
Міст». Нагадаємо, у травні ДАБІ зареєструвало сертифікат про прийняття в експлуатацію
завершеного сонячної електростанції "Монастирчани-2" в урочищі "За рікою», за межами
населеного пункту села Монастирчани Богородчанського р-ну, Івано-Франківської області.
Замовником робіт виступало товариство «С-КАПІТЕЛЬ», підрядні роботи виконувало ТОВ
«ВЕКТОР-КАПІТАЛ». Згідно з розпорядженнями, які видані Івано-Франківською ОДА,
навесні минулого року фірма «С-КАП ІТЕЛЬ» орендувала в урочищі «За рікою»
Монастирчанської сільської ради, Богородчанського району 5 га землі, терміном на 49
років. Ще один сертифікат ДАБІ видало у зв’язку із завершенням будівництва сонячної
електростанції потужністю 5,9 МВт в селі Павлівка, Тисменицького району, ІваноФранківської області. Відомо, що замовником робіт виступало ТОВ «Павлівська сонячна
електростанція», а підрядником значиться ТОВ «Солар Стальконструкція».
Читати повністю >>>
За матеріалами firtka.if.ua
На Львівщині будують найбільшу
СЕС Західної України
24.10.2018

На Львівщині будують СЕС "Яворів-1". Як зараз виглядає найбільша
майбутня СЕС Західної України, показав заступник міністра регіонального
розвитку Лев Парцхаладзе.
"У Львівській області поблизу села Терновиця завершено першу чергу будівництва
нової СЕС "Яворів-1" потужністю 72 МВт. Раніше на цьому місці був занедбаний завод, а
тепер, після завершення усіх робіт, тут зможуть виробляти близько 80 млн. кВт/год енергії
щороку! Всього електростанція матиме близько 270 тисяч сонячних модулів, її площа буде
115 га. Другу чергу заплановано реалізувати у 2019 році. Круто, що такі напрями
альтернативної енергетики розвиваються у нас!", - йдеться в дописі. Відзначимо,
Товариство з обмеженою відповідальністю ЕНЕРГОПАРК ЯВОРІВ входить в групу компаній
ЕКО ОПТІМА, яка займається розробкою та впровадженням відновлювальних екологічно
чистих джерел енергії на території Західної України. ЕКО ОПТІМА реалізовує інвестиційні
проекти з будівництва та експлуатації електрогенеруючих потужностей на основі сонячної,
вітрової та гідро енергії. Іншим напрямком діяльності групи є генерація теплової енергії
шляхом утилізації відходів відновлювальних біоресурсів зокрема щепи.

За 9 месяцев "Энергорынок" увеличил
прибыль в 3,7 раза
26.10.2018

В январе-сентябре 2018 г. ГП "Энергорынок" увеличило чистую
прибыль в 3,7 раз или на 1,8 млрд гривен до 2,48 млрд гривен по сравнению
с аналогичным периодом 2017 года (670,6 млн гривен).
При этом доход "Энергорынка" от реализации продукции за 9 месяцев 2018 года
увеличился на 17,7% или на 18,7 млрд гривен до 124,7 млрд гривен по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года (106 млрд гривен). Валовая прибыль компании за
отчётный период увеличилась в 2,2 раза или на 1,45 млрд гривен до 2,63 млрд гривен. В
2017 году "Энергорынок" сократил чистую прибыль на 33,3%, или на 427,227 млн гривен
до 856,261 млн гривен, увеличив чистый доход на 11,6%, или на 15,19 млрд гривен до
146,21 млрд гривен по сравнению с 2016 годом. 21 марта Кабинет Министров утвердил
финансовый план "Энергорынка" на 2018 год с ожидаемыми показателями чистой
прибыли 2,7 млрд гривен и дохода 170,813 млрд гривен. ГП "Энергорынок" является
оператором оптового рынка электроэнергии.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
Укрэнерго осталось в управлении председателя комиссии
по реорганизации компании
26.10.2018

Комиссия по реорганизации (преобразованию) НЭК «Укренерго»
оставила в силе решение о передаче председателю указанной комиссии
Михаилу Близнюку полномочий по текущему управлению компанией.
"В Минэнергоугля проведено очередное заседание комиссии по реорганизации
Укрэнерго. Участники совещания обсудили очередные шаги по реорганизации компании.
По итогам заседания комиссия оставила в силе предыдущее решение о передаче
председателю указанной комиссии Михаилу Близнюку полномочий по текущему
управлению компанией с целью качественного завершения процесса реорганизации", говорится в сообщении. Как сообщал Укринформ, 30 октября пройдет заседание комиссии,
в ходе которого должно быть принято решение об утверждении акта оценки имущества
Укрэнерго. На предыдущем заседании комиссии такое решение не было принято "из-за
существенных расхождений в предоставленных документах". Отметим, НЭК “Укрэнерго”
завершило ремонт межгосударственной линии Мукачево-Рошиорь (Румыния). “После
завершения ремонта введена в работу воздушная линия электропередачи (ВЛ) 400 кВ
Мукачево-Рошиорь. Это одна из основных линий Укрэнерго для передачи электроэнергии с
«Острова Бурштынской ТЭС» на экспорт и единственная ВЛ, по которой осуществляются
поставки в Румынию. Ежегодный объем передачи электроэнергии по линии составляет
около 120 млн кВт-ч.», – говорится в сообщении компании. Участок ВЛ 400 кВ длиной 76 км
проходит до госграницы в основном через сельскохозяйственные угодья Закарпатской
области. Также линия имеет много пересечений с железнодорожными путями и
воздушными линиями электропередачи распределительных сетей напряжением 0,4 – 110
кВ. Во время ремонта ВЛ заменено 36,87 км грозозащитного троса (23,5 т), также была
заменена линейная арматура и фарфоровая изоляция.
Читать полностью >>>
По материалам ukrinform.ru
НЭК "Укрэнерго" вместе с французской RTE планирует
построить energy storage на 200 МВт
28.10.2018

НЭК "Укрэнерго" обсудило с французским оператором системы
передачи (RTE) строительство системы energy storage в объединенной
энергосистеме (ОЭС) Украины. "Укрэнерго рассматривает возможность
реализации пилотного проекта по строительству 200 МВт energy storage.
Его задачей является испытание методов балансировки солнечных и ветровых
электростанций, количество которых в ОЭС Украины стремительно растет", - сообщает
НЭК. В частности, рассматривается три варианта строительства energy storage. Первый - с
расположением 200 МВт в одном месте, второй - в нескольких местах с разделением на 4-5
частей, третий - с децентрализованным расположением нескольких десятков блоков малой
мощностью. Последний вариант может предусматривать размещение energy storage вдоль
центральных автотранспортных магистралей (Киев-Львов-госграница, Киев-Харьков,
Киев-Днепр, Киев-Одесса-госграница) параллельно с созданием сети зарядных станций для
электромобилей. Финансирование проекта планируется за счет кредитов международных
финансовых организаций. Стороны также обсудили перспективы привлечения
французских специалистов к проведению дополнительных расчетов, необходимых для
организации мероприятий по балансировки большого количества солнечных и ветровых
электростанций в ОЭС Украины, моделирования режимов работы энергосистемы, расчетов
для строительства новых балансируют мощностей. Как сообщалось, объединенная
энергосистема (ОЭС) Украины сегодня может принять еще до 3 ГВт новых мощностей
солнечных и ветряных электростанций (СЭС и ВЭС) без риска разбалансировки и серьезных
изменений в своей структуре. В условиях стремительного развития ВИЭ необходимо
строительство 2,5 ГВт высокоманевренных балансирующих мощностей (аккумуляторных
или газопоршневых станций) в Украине до 2025 года. Стоимость возведения таких
мощностей – около 55 млрд грн. Быстродействующие маневренные мощности должны
покрывать 30% установленной мощности ВИЭ. Если Украина не построит
высокоманевренные мощности, то при росте доли ВИЭ ей придется ограничивать
выработку АЭС (работают в базовом режиме) и повышать долю угольных ТЭС (способных к
маневрированию) – это поднимет общую стоимость генерируемой в стране
электроэнергии в 1,6 раза.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Читати повністю >>>
За матеріалами budport.com.ua
----------------- ® ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 НАФТОГАЗОВА & ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Черногория экстрадировала в Украину участницу
"газовой схемы" нардепа Онищенко
18.10.2018

Кабмин одобрил выпуск "Нефтегазом"
еврооблигаций на $1 млрд
24.10.2018

Кабинет Министров Украины одобрил выпуск национальной
акционерной компанией "Нефтегаз Украины" еврооблигаций на сумму до 1
млрд долларов. Об этом сообщает ukranews.com
Одобрено привлечение "Нефтегазом" внешнего кредита на основную сумму до $1
млрд от компании Condor Finance PLC. Отмечается, что этот кредит будет финансироваться
за счет выпуска и размещения облигаций участия в кредите компанией Condor Finance PLC
при участии Citigroup Global Markets Limited (Великобритания) и лондонского филиала
Deutsche Bank AG как соорганизаторов выпуска облигаций. Citigroup Global Markets Limited
(CGML) - это международный брокер-дилер компании Citigroup, который предоставляет
инвестиционно-банковские и консультационные услуги целому ряду корпоративных,
институциональных и государственных клиентов. Как сообщалось ранее, 19 октября
Кабмин принял решение об увеличении отчисления НАК "Нефтегаз Украины" прибыли в
госбюджет 2019 года с 75% до 90%. Комментируя это решение премьер-министр Украины
Владимир Гройсман заявил, что считает справедливым, чтобы вместо чрезмерных зарплат
и премий должностным лицам "Нефтегаза" указанные средства направлялись в бюджет.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com

Из Черногории экстрадировали гражданку Украины, которую
разыскивает Национальное антикоррупционное бюро Украины. Об этом
сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Ее разыскивали по подозрению в совершении фиктивного предпринимательства и
легализации доходов, полученных преступным путем, на общую сумму более 1,6 млрд грн.
Как отмечают в Генпрокуратуре, решение о выдаче подозреваемой Украине принималось в
сентябре 2018 г. Как сообщила "Украинской правде" спикер ГПУ Лариса Сарган, в Украину
экстрадировали Ирину Мусиенко, которую задержали в Черногории 7 апреля. По ее словам,
украинка подозревается в причастности к "газовым схемам" беглого внефракционного
нардепа Александра Онищенко. На сайте Министерства внутренних дел Украины
сообщается, что она находится в розыске с 13 августа 2016 г. Онищенко фигурирует в деле
о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании
"Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму
около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек,
включая Онищенко. По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2
июля 2016 года, с тех пор проживает за границей. В июле 2018 года в НАБУ сообщили, что
завершили досудебное расследование в отношении Онищенко.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
За 9 міс. УГВД спрямувало до місцевих бюджетів понад
882,7 млн грн рентних платежів

 ВИДОБУТОК НАФТИ, ГАЗУ & ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ

23.10.2018

В Украине работает уже вторая белорусская
бригада буровиков
17.10.2018

О том, что белорусские нефтяники сделали еще один шаг в
закреплении отечественного нефтесервиса на украинском рынке, NEFT.by
сообщила пресс-служба «Белоруснефти».
В ООО «Сервис Ойл», дочернем предприятии «Белоруснефти» в Украине, к работе
приступила вторая бригада по бурению боковых стволов. Коллектив мастеров Александра
Сапоцкого и Владимира Кравца мобилизован из подразделения белорусской компании –
Управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин. В работе белорусские
специалисты используют американскую мобильную буровую установку HRI-500, которая
отремонтировали на гомельском ОАО «Сейсмотехника». Бригада бурит боковой ствол на
скважине №55 Машевского месторождения. Площадь разрабатывает крупнейший украинский оператор по добыче природного газа и газоконденсата – АО «Укргаздобыча». Глубина
скважины составляет более 3 километров. По проекту, на горизонте 2680 метров белорусы
вырежут окно, и проведут боковой ствол протяженностью 340 м. В компании «Белоруснефть» уточнили, что бурение боковых стволов – новое направление деятельности украинского дочернего предприятия. Первая буровая бригада в ООО «Сервис Ойл» начала работать в июле 2018 г., и сделала проводку на скважине № 81 Чутовской площади. …
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua

Генпрокуратура програла юристам Порошенка
газове родовище на Полтавщині
23.10.2018

ПГНК продала более 10 млн. куб. м.
газа на бирже
17.10.2018

Начало октября было удачным на газовые контракты для СП
"Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК), которая реализовала больше
10 млн. куб. м. газа. Об этом пишет liga.net
Компания 9 и 12 октября реализовала ресурс октября объемом 0,6 и 2,7 млн. м. куб.
соответственно, еще 3,7 млн. м. куб. ресурса ноября было реализовано 12 октября.
Благоприятная тенденция продолжилась и на текущей недели. На торги 16 октября было
выставлено 3,5 млн. м. куб. октябрьского ресурса и 2 млн. м. куб. ресурса ноября;
реализовано 2,35 млн. м. куб. ресурса октября и 1,5 млн. м. куб. ресурса ноября.
Средневзвешенная цена продажи ресурсов октября компании ПГНК на прошлой неделе
составила 11939 грн. за тыс. куб. м. Касательно, ресурса ноября, то компания была первым
его продавцом на торговой платформе и сформировала начальную цену месячного ресурса
в размере 12031 грн. за тыс. куб. м., а по результатам двух торгов цена ресурса ноября
компании составила 12041 грн. за тыс. м. куб. "Мы были первопроходцами биржевой
торговли природным газом на платформе Украинской энергетической биржи, где
реализуем свой ресурс с января 2017 года. Торговая платформа УЭБ - это эффективный
канал продаж природного газа и других энергоресурсов, который позволяет сформировать
рыночную цену товара и формировать организованные прозрачные рынки" - отмечает
Генеральный директор ПГНК Виктор Гладун. ПГНК является одной из крупнейших
негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. …
Читать полностью >>>
По материалам liga.net
Госгеонедр изучит 1000 км шельфа
Черного моря
18.10.2018

Госгеонедр начала экспедицию по поиску нефти и газа в рамках
Килийского-Змеиного выступа в северо-западной части шельфа Черного
моря, сообщил и.о. председателя ведомства Олег Кирилюк.
Объем сейсморазведочных работ составит 1000 линейных километров, работы
планируется провести за 15 дней, добавил он. "Первоочередными для отработки намечены
профили, которые пересекают структуры "Медуза" и "Медуза южная", объекты
предполагается подготовить к нефтегазопоисковому бурению в текущем году. Морские
работы будут выполняться круглосуточно в непрерывном режиме излучения и приемарегистрации сейсмического сигнала на ходу судна. Надеемся, единственное научное судно
выдержит такое испытание", – заявил глава Госгеонедр. Научно-исследовательское судно
ISKATEL второй раз за этот год вышло в рейс для выполнения морских геофизических
работ, отмечает пресс-служба Госгеонедр. Кирилюк добавил, что украинский шельф
Черного моря освоен лишь на 4%, но ученые предполагают, что запасы газа в этом районе
составляют не менее 40 млрд м3 на площади в 7 тыс. м2. В октябре – ноябре ведомство
выставить на аукцион два участка на шельфе, в ближайшее время предприятие
"Причорномор ДРГП" планирует провести комплекс геофизических и геохимических
исследований и подготовку к бурению перспективных объектов. 1 марта 2018 года
Верховная Рада упростила процедуру получения разрешений для бурения нефтегазовых
скважин. Документ предусматривает усовершенствование и сокращение разрешительной
процедуры, что должно ускорить введение месторождений в разработку и упростить
отведение участков для бурения новых скважин. Кабинет Министров Украины на
заседании 26 июля утвердил механизм продажи спецразрешений на пользование недрами
с 1 сентября 2018 года по 1 сентября 2019 года через электронные аукционы.
Читать полностью >>>
По материалам gordonua.com
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АТ «Укргазвидобування» за січень-вересень 2018 року спрямувало до
місцевих бюджетів, на території яких компанія здійснює видобуток
вуглеводнів, 882,7 млн грн рентних платежів.
П'ять відсотків від рентних платежів за вересень 2018 року, а це більше 101,7 млн
грн, надійшло до бюджетів різних рівнів 11 областей. Більша частина цих коштів
сконцентрована у двох газовидобувних областях: Харківській і Полтавській. Місцеві
бюджети різних рівнів у Харківській області отримали 52,5 млн грн, у Полтавській області –
41,2 млн грн, у Львівській – 3,1 млн грн та у Дніпропетровській – 3 млн грн. Решту 1,9 млн
грн рентних платежів за вересень 2018 року було направлено до Івано-Франківської,
Луганської, Сумської, Волинської, Чернівецької, Закарпатської та Донецької областей.
Нагадаємо, що Укргазвидобування отримало 63 відмови щодо погодження надання
спецдозволів від Полтавської облради у 2016 – 2018 роках (жодного погодження). За
розрахунками Укргазвидобування, у разі отримання погодження зазначених спецдозволів
від Полтавської облради розмір рентних платежів до місцевих бюджетів Полтавщини було
б збільшено на понад 1 млрд грн до 2020 року включно. Ці кошти могли б принести суттєву
користь у покращенні інфраструктури регіону – лікарень, шкіл, доріг тощо.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

Окружний адмінсуд Києва відхилив позов ГПУ про визнання не законним видачу ТОВ «Аркона Газ-Енергія» спеціального дозволу на видобуток
нафти і газу в Полтавській області. Таке рішення суд прийняв 17 жовтня.
У позові ГПУ стверджувалося, що в травні 2017 р. Держгеонадра порушила порядок
процедури проведення апробації та затвердження оцінки розвідувальних запасів, без
аукціону видавши «Арконі Газ-Енергія» дозвіл на 20 річне користування СвистунківськоЧервонолуцьким родовищем в Полтавській області. Фірма купила геологічну інформацію,
але вона не була затверджена необхідним протоколом Державною комісією України по
запасам корисних копалин (ДКЗ). Третьою стороною в справі виступало ПАТ «Укрнафта»,
яка раніше розробляла це родовище, але Держгеонадра не продовжили їй термін дії
спецдозволу, чим, на думку компанії, нанесли їй збитки. Суд визнав, що протокол ДКЗ про
затвердження запасів родовища у «Аркона Газ-Енергія» був відсутній. Але заявив, що цей
документ фірмі потрібен вже після отримання спецдозволу, а тому порушення в діях
Держгеонадр не відбулося. Не знайшов суд порушення і інтересів «Укрнафти», так як дії її
спецдозволу на полтавське родовище на момент видачі документу «Аркона Газ-Енергія»
закінчилася. Також у висновку суд вказав, що аналіз частини третьої статті 23 Закону «Про
прокуратуру» показав, що прокурор може представляти інтереси держави в суді у двох
випадках: або якщо їх захист не здійснює уповноважений державний орган (орган
самоврядування), або такий орган взагалі відсутній. У випадку видачі спецдозволів
уповноваженим органом є Держгеонадра, які виступали на боці «Аркона Газ-Енергія».
Тобто саме Держгеонадра, а не прокуратура мали захищати інтереси держави. Це
передбачено законом «Про прокуратуру», який вніс в парламент президент Віктор
Янукович, але він був проголосований вже після зміни влади в 2014-му році. Засновниками
«Аркона Газ-Енергія» є Олександр Нещотний, Ігор Мичко, Олексій Гребенченко та белізька
компанія «Ешбері юніверсал лтд». Останні два власника з’явилися у фірми через два тижні
після видачі їй спецдозволу – белізькій компанії нині належить 49,5% «Аркона Газ-Енергія»,
а Гребенченку – 5%. Останній на початку 2000 років працював у ПАТ «Укропткульттовари»,
кінцевим бенефіціарним власником якого був і досі залишається президент П.Порошенко. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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СМИ: Максим Федотов хочет получить контроль над
половиной газовых месторождений Украины

Суд Швейцарии принял решение в пользу
Укрнафты по иску России
23.10.2018

Гендиректор директората ископаемых видов топлива Минэнерго
Украины Максим Федотов вместе со своим партнером хотят получить
контроль над половиной газовых месторождений в Украине.
"Директорат под руководством Федотова ведет целенаправленную политику по
созданию схемы перераспределения лицензий на разработку месторождений газа. Главная
цель Федотова – "отжать" лицензии у бизнеса и застопорить за своими структурами. Пока
непонятно, Федотов это делает самостоятельно, либо же в таких комбинациях заложен
интерес министра Насалика", - говорит источник в министерстве энергетики Украины,
передают Экономические новости. Ранее в интервью изданию "Остров" Максим Федотов
заявил, что действующая система выдачи лицензий на разработку газовых месторождений
устарела и не отвечает обеспечению энергобезопасности Украины. "Это (выдача лицензий
на разработку газовых месторождений – Ред.) вопрос энергобезопасности. Дело в том, что
на сегодня сложилась ситуация, когда из всех выданных лицензий на разработку
месторождений, работают меньше половины. Остальные лежат мертвым капиталом, хотя,
если бы они работали, это позволило бы нам сократить, или совсем прекратить импорт
некоторых энергоресурсов", - заявлял в интервью Максим Федотов. В министерстве
энергетики заявление Федотова об энергобезпасности назвали попыткой скрыть истинные
намерения по перераспределению газового рынка. …
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Україна на низькому старті видобутку
вуглеводнів у Чорному Морі
23.10.2018

В Одесі в кінці вересня відбулася вже друга міжнародна конференція з
видобутку нафти й газу в Чорному морі. Йдеться про Odesa Offshore
Conference 2018, яка зібрала цього року більше 150 учасників.
Для фахівців конференція була дуже важливою, бо для початку робіт на шельфі
необхідна потужна підготовча робота, наявність відповідних інвестицій та компетенцій,
які, у свою чергу, штовхають українські компанії до пошуку іноземних партнерів, які мають
відповідний досвід роботи та/або бажання розділити ризики та приєднатися до пулу
операторів відповідних морських ділянок у межах української території. У результаті двох
днів обговорення можна стверджувати, що Україна як політично, економічно, так і
технічно, за умови участі іноземних підрядників, готова розпочати кампанію з освоєння
морських родовищ нафти й газу – ключових ресурсів української енергетичної безпеки. До
анексії Криму Росією Україна щорічно видобувала 2 млрд куб. м природного газу на шельфі
Чорного моря. Нині, втративши цю територію, держава позбулась як об’ємів газу, що так
потрібні промисловості, так і матеріальної бази, а саме майна державного підприємства
«Чорноморнафтогаз», яке було «націоналізоване» державою-агресором. Однак, Україна,
маючи велику кількість спеціалістів для відновлення морського видобутку та, головне,
амбітний план із самозабезпечення вуглеводнями, що обумовлює політичну підтримку й
готовність інвестувати, упритул наблизилася до початку підготовчих робіт з освоєння
морських нафтогазових ділянок на шельфі Чорного Моря. Для України це є принциповим,
бо з реалізацією цього амбітного проекту можна в рази зміцнити національну безпеку та
знизити ризики енергетичного шантажу з боку північного сусіда. Головним гравцем на цій
арені стане державна компанія «Нафтогаз України» через найбільшу видобувну компанію
АТ «Укргазвидобування», що входить до її складу. Зокрема, директор із питань геології
«Укргазвидобування» Мирон Фірман оцінює ресурси природного газу, які залягають на
шельфі Чорного моря, враховуючи акваторію навколо анексованого Криму, у розмірі 2 трлн
куб. м. За його словами, «Укргазвидобування» планує здійснювати розвідку та видобуток на
п’яти ділянках, які знаходяться в акваторії Чорного моря, що підконтрольна Україні. Ці
ділянки можуть містити близько 300 млрд куб. м ресурсів газу. На реалізацію плану
розробки цих родовищ в Одесі планується створення окремих підрозділів для кращої
організації робіт на шельфі. Але, за словами Фірмана, це можна зробити тільки після того,
як будуть отримані ліцензії на дослідне вивчення та, у подальшому, на промислову
розробку цих родовищ. Із боку держави, голова Держгеонадр (Державної служби геології та
надр України – прим. ред.) Олег Кирилюк, який також виступав на конференції, заявив, що
планується в жовтні-листопаді 2018 року виставити на аукціон дві ділянки на шельфі
Чорного моря, які мають ресурси природного газу. За словами голови держслужби, загалом
є 16 ділянок, у двох із яких отримано погодження від Мінприроди (Міністерство екології та
природних ресурсів – прим. ред.), і є готовність виставити їх на аукціон. Також, щодо 14
ділянок уряд має прийняти рішення: чи виставляти їх за механізмом угод про розподіл
продукції, чи надавати згоду на виставлення їх на аукціон. Зокрема він додав, що дві згадані
ділянки розташовані в акваторії Чорного моря, яка не є анексованою та контролюється
Україною. За інформацією Держгеонадр, на аукціон будуть виставлені наступні ділянки:
«Прадніпровська» (площа 556,21 кв. км, запаси газу категорії С1 — 1051,11 млн куб. м,
початкова ціна продажу 69,999 млн грн, вартість геологічної інформації 421, 921 млн грн);
«Алібейська» (площа 530, 58 кв. км, запаси газу категорії С1 — 1002,68 млн куб. м,
початкова ціна продажу 66,774 млн грн, вартість геологічної інформації 476,697 млн грн).
Остаточно ще невідомо, чи буде «Укргазвидобування» приймати участь у цьому аукціоні, бо
першочергово компанія планувала видобуток на п’ять цільових шельфових площах, а саме:
«Медуза», «Крабова», «Зміїна», «Созановського» та «Криловська». …
Читати повністю >>>
© Володимир Дольник
За матеріалами opinionua.com
ДТЕК Нафтогаз – найкраща компанія
з охорони праці в Україні
24.10.2018

Нафтогазвидобування, видобувний актив ДТЕК Нафтогаз, перемогла у
Всеукраїнському конкурсі "Найкраще підприємство з охорони праці" серед
компаній видобувного сектора в категорії до 250 працівників.
Конкурс проводиться щорічно Державною службою України з питань праці. Мета
конкурсу – підвищити рівень культури безпеки праці, популяризувати питання охорони
праці, сприяти поліпшенню умов праці та впровадженню сучасних методів управління
охороною праці. Обов'язкова умова для участі в конкурсі – відсутність нещасних випадків
або професійних захворювань за минулий рік. Оцінювання учасників конкурсу проводилося
за такими характеристиками: наявність і ефективне функціонування системи управління
охороною праці, в тому числі відповідно до вимог міжнародних стандартів; наявність
служби охорони праці, кабінетів, куточків з охорони праці та їх обладнання; проведення
заходів щодо поліпшення умов праці; інвестиції в охорону праці; своєчасне забезпечення
працівників якісним спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту;
своєчасне навчання і перевірка знань працівників з питань охорони праці та багато інших
чинників. Дмитро Мелешенко, керівник департаменту з охорони праці, промислової
безпеки та охорони навколишнього середовища ДТЕК Нафтогаз, зазначив: "Обов'язок
кожного підприємства – надійне забезпечення прав і законних інтересів працівників,
створення системи, яка захищає здоров'я і життя людей, не дозволяє недобросовісному
роботодавцю економити на стандартах безпеки, ігнорувати вимоги. Безпека виробництва –
це найважливіше економічне і соціальне завдання".
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua
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Верховный Суд Швейцарии подтвердил правомерность обращения
ПАО Укрнафта в международный арбитражный суд для защиты своих
активов в АР Крым, захваченных после аннексии полуострова Россией.
В компании напомнили, что после захвата Крыма в 2014 г. РФ с применением силы
лишила Укрнафту прав собственности на 16 автозаправочных станций. Укрнафта, опираясь
на договор между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и
взаимной защите инвестиций 1998 года, подала жалобу в международный арбитражный
суд. Международный арбитражный суд определил Швейцарию в качестве места арбитража.
Однако РФ не признала компетенцию международного арбитражного суда и обжаловала
решение международного арбитражного суда, которым он признавал наличие у него
юрисдикции, в Верховном Суде Швейцарии. Верховный Суд Швейцарии подтвердил своим
решением правомерность международного арбитражного суда рассматривать спор по иску
Укрнафты против РФ на основании упомянутого договора. "Соответственно, арбитражное
производство продолжится и в ближайшее время ожидается окончательное решение по
существу дела. Укрнафта ожидает, что это решение подтвердит ее право на компенсацию в
$50 млн от РФ за экспроприацию имущества", - отмечается в сообщении компании.
Укрнафта считает, что решение Верховного Суда Швейцарии также может повлиять на
решения других судов в аналогичных делах украинских компаний против России. ПАО
Укрнафта - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля компании в
общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в I полугодии т.г. составила
64,8%, доля в общей добыче газа - 5,1%. На балансе предприятия находится 30 буровых
установок, 1926 нефтяных и 168 газовых скважин. Укрнафта владеет 537 АЗС в
большинстве регионов Украины. НАК Нафтогаз принадлежит 50%+1 акция Укрнафты, еще
42% владеют компании группы Приват Игоря Коломойского и его партнеров. Россия
оккупировала АР Крым в 2014-м г. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014г.
началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные
организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали
аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические
санкции. После захвата Крыма вооруженная агрессия России против Украины
продолжилась в Донбассе, где Москва создала террористические организации ДНР и ЛНР,
захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации
финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают
боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
Уряд актуалізував План заходів щодо реалізації Концепції
розвитку газовидобувної галузі України до 2020 р.
24.10.2018

Уряд ухвалив оновлений План заходів щодо реалізації Концепції
розвитку газовидобувної галузі України до 2020 р. Відповідне рішення було
прийнято Кабінетом Міністрів України 24 жовтня 2018 р.
Оновлений План заходів покликаний посилити прозорість газовидобувного сектору
і покращити якість його регулювання. Передбачається перейти на електронний формат
обміну інформацією між видобувними компаніями та органами влади, створити портал з
доступом до інформації про українські ресурси. Очікується також розробка нової версії
Кодексу про надра, який кодифікує і впорядкує правила діяльності у видобувній галузі. За
словами Віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона, Україна крок за кроком
покращує умови для інвестицій у газовидобувний сектор. Парламент прийняв закони, які
впроваджують стимулюючу ренту та гарантують її п’ятирічну недоторканність,
спрямовують частину коштів на розвиток громад у видобувних регіонах, полегшують
дозвільні процедури. У червні 2018 р. уряди України і Канади підписали лист про наміри
щодо запровадження кращих практик управління видобувною галуззю. «Уже незабаром
очікується перехід на електронні аукціони для видачі ліцензій на розробку нафтогазових
надр, а також спрощення доступу до геологічної інформації. Все це наближає Україну до її
цілі - стати енергетично незалежною та ресурсно самодостатньою», - резюмує Володимир
Кістіон. Відзначимо, Генеральний директор Директорату викопних видів палива Максим
Федотов взяв участь у круглому столі, «Ukraine: Natural Gas Production. Playbook 2018», де
обговорювались актуальні питання розвитку газовидобувної індустрії. Під час круглого
столу презентовано інвестиційне дослідження «Ukraine: Natural Gas Production. Playbook
2018». Це путівник для потенційних інвесторів, основна мета якого – знайомство з
газовидобувною індустрією та тими можливостями, які можна реалізовувати в секторі. …
Читати повністю >>>

Читайте також: Інвестиційне дослідження «Ukraine:
Natural Gas Production. Playbook 2018» >>>

За матеріалами kmu.gov.ua
На первом открытом аукционе Госгеонедр цена отдельных
газовых участков выросла на 430%
25.10.2018

В помещении Госгеонедр Украины 25 октября 2018 состоялся первый
за два года аукцион по продаже специальных разрешений на пользование
недрами с целью геологического изучения на нефтегазовых участках.
На торги были выставлены Черницкая (Стрыйский р-н, Львовская обл.) и
Липовецкая (Яворивский р-н, Львовская обл.) площади нефтегазовых месторождений. Еще
два нефтегазовых участка в Сумской и Львовской областях были сняты с аукциона из-за
отсутствия заявок. По результатам аукциона победу за специальное разрешение на
Липовецкую площадь добыла «Укргаздобыча» за 15,1 млн грн. В ходе аукциона, на котором
УГД соревновалась с представителем ООО «Надра Энерджи», начальная цена выросла более
чем в 4 раза с 3,5 млн грн. Черницкую площадь получило ООО «Стрийнафтогаз» по цене 2,04
млн грн. Напомним, пакет правительственных решений о старте открытых электронных
аукционов за пользование недрами был принят на заседании правительства Украины еще
26 июля этого года. "Сейчас мы принимаем пакет очень важных решений, которые
полностью разрушают коррупции в недропользовании в Украине. Я понимаю, что этот шаг
будет оценен в специфических кругах негативно и мы создаем себе еще больше врагов, но
мы честно поступаем по отношению к Украине и украинцев", - заявил тогда премьерминистр Украины Владимир Гройсман. В свою очередь, временно исполняющий
обязанности председателя Государственной Служба геологии и недр Украины
(Госгеонедра) Олег Кирилюк сообщил, что предлагаемая система электронных аукционов
имеет ряд преимуществ перед аукционами, которые проходят в Украине сейчас. "Прежде
всего, это публичность и открытость, возможность отследить все этапы продажи
разрешений, использование электронной площадки и возможность участия в торгах с
любого места, честные и открытые правила, формирование настоящей, рыночной цены,
сокращение периода проведения аукционов и одно из главных - отсутствие контакта с
чиновниками ", - сказал он. Кирилюк рассказал, что для участия в аукционе
потенциальному недропользователю необходимо авторизироваться на сайте электронных
торгов, зарегистрироваться по каждому выбранному лоту, сделать гарантированный
вклад, который составляет 20% от начальной стоимости лота
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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 РИНОК ГАЗУ
 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС)

 ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА
 НПЗ & ГПЗ. ВИРОБНИЦТВО БІОЕТАНОЛУ

Укртранснафта забрала свою нефть
у группы Приват

В Украине модернизируют крупнейшее
подземное хранилище газа
17.10.2018

Укртрансгаз объявил в системе электронных торгов Prozorro
тендер стоимостью в 998 млн грн на реконструкцию компрессорного цеха
№ 4 дожимной компрессорной станции Бильче-Волица.
"Предполагается, что подрядчик выполнит проектно-изыскательские, строительные
и ремонтные работы до 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении Укртрансгаза.
Проектом реконструкции предусматривается замена штатных газотурбинных двигателей
НК-12СТ на новые газотурбинные двигатели с техническими характеристиками,
соответствующими современным требованиям надежности, энергоэффективности,
экологичности и прошли заводские приемочные испытания. Ожидается, что проектная
производительность цеха после реконструкции составит 20 млн кубических метров/сутки.
Отбор активного объема газа за 165 суток составит 2700 млн кубометров, закачки
активного объема газа за 130 суток будут достигать 2380 млн кубов. При этом
минимальная производительность цеха при закачке газа в ПХГ (подземное хранилище
газа) составит 14 млн кубометров/сутки, а при отборе - 12 млн кубов / сут. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ)

РГК вошла в Европейскую ассоциацию
газовой индустрии

23.10.2018

Компания Укртранснафта закончила прием нефти из последнего,
третьего, нефтеперерабатывающего завода группы Приват, где она
находилась с апреля 2014 года.
Прием последней партии нефти с Надворнянского НПЗ (компания Нефтехимик
Прикарпатья, Ивано-Франковская обл.) завершился накануне вечером, сообщил первый
заместитель гендиректора Андрей Пасишник. "Возврат нефти осуществлялся, только после
подтверждения по качеству и количеству независимыми международным сюрвейерскими
компаниями - Инспекторат и Сейболт", - отметил он. С апреля 2014 г. на территории трех
НПЗ группы Приват - Надворянском, Дрогобычском и Кременчугском - находилось 385,5
тыс. т нефти государственной компании Укртранснафта. В нефтетранспортную систему
Укртранснафты было возвращено 190,8 тыс. т. Остальные 194,7 тыс. т по решению НАК
Нафтогаз Украины были проданы на биржевых торгах с привязкой к котировкам Platts.
Нефть Уктранснафты возвращена ей после подписания трех мировых соглашений с НПЗ
Привата. АО Укртранснафта является оператором нефтетранспортной системы Украины.
100% ее акций находятся в управлении НАК Нафтогаз Украины. Объем транспортировки
нефти в 2017 году составил 16,034 млн т, что на 5,3% больше чем в 2016 г. Транзит вырос
на 0,8% - до 13,9 млн т, поставка на НПЗ - на 49% до 2,1 млн т.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

17.10.2018

"Региональная газовая компания" принята в состав Европейской
Технической Ассоциации газовой индустрии – MARCOGAZ – на юбилейном
заседании этой организации в конце сентября в Брюсселе.
РГК стала 24 членом Ассоциации, в которую также входят операторы
газотранспортных систем из 20 стран Европы, передает БизнесЦензор со ссылкой на прессслужбу газовой компании. Как отмечают в РГК, украинская компания в составе MARCOGAZ
стала первой и пока единственной из всех газовых компаний постсоветского пространства.
"Для успешного развития украинской газовой отрасли необходимо интегрировать ее с
газовыми рынками стран Евросоюза. Для того, чтобы успешно преодолеть этот путь, нам
необходимо пересмотреть и привести в соответствие с европейскими нормами и
стандартами все технические процессы. Сотрудничество с MARCOGAZ поможет сделать эту
работу качественно и быстро", – подчеркнул директор РГК Олег Никоноров. При этом РГК,
как представитель группы отечественных компаний-операторов газораспределительных
сетей, вошла в пятерку ведущих членов Европейской Технической Ассоциации газовой
индустрии, как по протяженности газораспределительных сетей и оснащенности их
оборудованием, так и по числу клиентов.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
У поточному році «Київгаз» встановив безкоштовно
22,7 тисячі квартирних лічильників газу
23.10.2018

В цьому році ПАТ «Київгаз» встановив 22,7 тис. квартирних
лічильників природного газу аналогічній кількості абонентів. Про це під час
прес-брифінгу повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Протягом наступних трьох років «Київгаз» продовжить виконання програми для
встановлення лічильників, оскільки розрахунок за газ за приладами обліку є гарантією
справедливих нарахувань. Пантелеєв роз’яснив ситуацію із додатковими нарахуваннями
для споживачів без лічильників за спожитий природний газ за період відсутності гарячої
води. «Ця правова норма не нова, вона діє вже багато років і передбачає, що у разі
відсутності гарячої води додатковий обсяг газу використовувався для її підігріву на
кухонних плитах. (Постанова КМУ «Про норми споживання природного газу населенням у
разі відсутності газових лічильників» від 23 березня 2016 року №203). Донарахування
проводилися тільки тим абонентам, у яких немає лічильників за нормами споживання.
Додатково нараховано 2,1 м³ газу в розрахунку на 1 особу, якщо гарячої води не було цілий
місяць. Вартість на одну особу – 14,60 грн», – зазначив він. На сьогодні понад 187,2 тис.
споживачів мають квартирні лічильники, ще для 260 тисяч особових рахунків – розрахунок
за будинковими вузлами обліку газу. Близько 316 тисяч особових рахунків – обліковуються
за нормами споживання. Пантелеєв зауважив, що встановлення приладу обліку це, у першу
чергу, гарантія справедливого нарахування: лише за ту послугу, яку спожила людина.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua

Компания BP впервые поставила более 33 тыс. т
дизтоплива на перевалку в Одессе
22.10.2018

BP впервые поставила 33 тыс. т итальянского ДТ на
«Одессанефтепродукт». Дизтопливо на перевалку в Одесский порт доставил
танкер Valgardena, который ходит под итальянским флагом.
Судно на терминал «Одессанефтеродукт» зашло в субботу 20 октября. На перевалку
поступило более 33 тыс. т дизельного топлива стандарта Евро-5. Производителем ДТ
является итальянская компания Sarlux, которая управляет НПЗ Sarroch на о. Сицилия
мощностью 15 млн т в год. Поставщиком дизтоплива выступила BP Oil International Ltd.
Согласно паспорту качества, массовая доля серы в ДТ составляет 8,1 ppm, плотность при
150C – 839 кг/м3. По данным участников рынка BP также выступает получателем ресурса в
Украине в режиме ТЛС (таможенного склада). С украинской стороны импортером топлива
является одна из компаний, входящих в ГК «Приват». Ранее импорт нефтепродуктов в
Украину для группы компаний осуществляло ПАО «Укртатнафта». Как сообщили
НефтеРынку трейдеры топливо будет находится на терминале в режиме таможенного
склада и будет отгружаться партиями для АЗС «Привата», а также реализовываться мелким
оптом в южных регионах Украины. По информации импортеров группа компаний намерена
продолжить импорт, в том числе для трейдинга в южных регионах.
Читать полностью >>>
По материалам nefterynok.info
Украина с начала года сократила
импорт бензина
25.10.2018

Импорт бензинов по итогам первых 9 месяцев 2018 года составил 837
тыс. тонн, что на 12,1% (115,3 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный
период 2017 года. Об этом пишет uaprom.info
Как сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного
исследования, Белорусские НПЗ, на которые приходится 80% всего импорта бензина, по
итогам 9 месяцев сократили поставки на украинский рынок на 14,4% (113,5 тыс. т) до 674
тыс. т. Поставки литовского бензина из Мажейкяйского НПЗ за три квартала этого года
выросли на 13% (15,7 тыс. т) до 137 тыс. т. В сентябре импорт составил рекордные в этом
году 20,4 тыс. т. Внутреннее производство бензинов за 9 месяцев 2018 г. увеличилось на 3%
(18 тыс. т) до 637 тыс. т. Доля ресурса украинских производителей в балансе рынка по
итогам 9 месяцев составила 43,2%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. она
выросла на 4,7 процентных пункта — с 39,5% до 43,2%). Напомним, по итогам 6 месяцев
2017 г. доля внутреннего производства балансе рынка достигала 45%. Объем рынка
бензина по итогам трех кварталов сократился на 6% (92 тыс. т) и составил 1 474 тыс. т.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
 ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ & НАФТОПРОДУКТІВ

 СОЛЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ГП «Артемсоль» за 9 месяцев 2018 года
произвело более 1,4 млн тонн соли

ПАТ «Укртранснафта» за 4 мільйони купила систему
закупівель, інтегровану в «Прозорро»
16.10.2018

ПАТ «Укртранснафта» 20 вересня за результатами тендеру замовило
ТОВ «Алладін Сістемс» систему закупівель за 3,99 млн грн. Про це
повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч за 3,51 млн грн. поставлять автоматизовану систему управління
закупівлями на 200 користувачів по 17 550 грн. за ліцензію. Ще 420 тис грн. відведено на
річну технічну підтримку по 35 тис грн. за місяць, а 60 тис грн. – на інтеграцію із системою
управління підприємством SAP S/4HANA. Майнові права на софт належать постачальнику.
Система дозволить планувати закупівлі, створювати заявки на закупівлю, проводити онлайн-торги, вибирати постачальника, укладати контракти, формувати замовлення на
поставку та аналізувати закупівельний процес. Вона буде інтегрована з авторизованим у
«Прозорро» електронним майданчиком шляхом передачі інформації про назву закупівлі,
конкретну назву закупівлі, найменування номенклатур, їх кількість, одиниці виміру,
очікувану вартість, код ДК, інформації про терміни обговорення та терміни публікації,
терміни поставки, контактні дані відповідальної особи, проектів договорів та інших
документів, що супроводжують процедури проведення торгів згідно законодавства.
«Укртранснафта» належить державному «Нафтогазу», але не вважається замовником за
законом «Про публічні закупівлі», бо підпадає під виняток про здійснення діяльності на
промисловій чи комерційній основі, а отже, не зобов’язана проводити відкриті торги у
«Прозорро». При цьому вона все ж проводить там більшість закупівель шляхом аукціону. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Государственное соледобывающее предприятие за 9 мес. выпустило
1,438 млн т. соли. Объем производства на 28,1% больше запланированных
показателей и на 20,6 % превышает показатель прошлого года.
Рост объемов производства продукции стал возможен благодаря увеличению
поставок по всем направлениям сбыта. Европейским потребителям за 9 месяцев 2018 года
отгружено 645,4 тысячи тонн, что на 22,5% превышает показатель аналогичного периода
прошлого года. Так, только в Венгрию поставки увеличились более чем на 50% и составили
381,7 тысячи тонн. На 8,7% вырос экспорт в страны ближнего зарубежья, на 20,2% больше
отгружено украинским потребителям. Если проанализировать ассортимент выпускаемой
продукции, то с начала года в ГП «Артемсоль» было произведено 1,09 миллиона тонн соли
молотой без упаковки, отгружаемой навалом, что на 30% превышает показатель прошлого
года. Кроме того, на 11,9% увеличился выпуск соли, затаренной в МКР. Этого вида
продукции было произведено 43,3 тысячи тонн. На 10,1% больше произвели йодированной
соли (всего 48 тысяч тонн). Практически на уровне прошлого года остался выпуск
фасованной соли (147,8 тысячи тонн). На отдельные виды продукции спрос снизился. По
сравнению с прошлым периодом за 9 месяцев этого года на 15,1% сократился выпуск
соляных брикетов, на 8,2% – соли, затаренной в мешки, на 25,9% – соляных блоков.
Результаты работы могли быть и более высокими при условии лучшего обеспечения
рудников ГП «Артемсоль» вагонами. …
Читать полностью >>>
По материалам ГП «Артемсоль»

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

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

 ПРОМИСЛОВІ МІНЕРАЛИ

 ВАПНЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ОГХК перечислила в госбюджет больше
750 миллионов за 9 месяцев

УАВП взяла участь у щорічномі форумі
Світової асоціації вапна (ILA)
20.10.2018

З 2013 року Українська асоціація вапняної промисловості у якості
єдиного представника профільної вітчизняної галузі є офіційним членом
ILA – Світової вапняної асоціації.
Членство у світовій асоціації дає можливість брати участь у всіх її заходах, чим
щорічно користуються представники УАВП. Щорічно у жовтні ILA проводить міжнародний
вапняний форум, який має найширшу географію місця проведення – від Канади до
Туреччини, від США до Японії. Цьогоріч форум відбувся 10-12 жовтня у м. Кейптаун (ПАР).
Президент УАВП Михайло Корилкевич, а також керівництво Групи компаній
«Укрспецизвесть», що є членом УАВП, а її очільник – членом ради української асоціації,
традиційно взяли участь у цьому заході. Триденний форум включав виставкову експозицію
у перший день, пленарне засідання – у другий та завершився візитом на місцевий завод
найбільшого виробника металургії у світі – «АрселорМіттал». Загалом у заході взяли участь
понад 130 учасників із 30 країн світу. Михайло Корилкевич вкотре мав можливість виступу
перед такою широкою аудиторією, де він виступив з темою регулювання викидів СО2 в
Україні, яка мала схвальні відгуки серед міжнародної спільноти. Також цьогорічний форум
відзначився виборами нового Президента ILA, за результатами яких, з наступного року ним
стане представник Малайзійської асоціації вапна. Зазначимо, що президент ILA – виборна
посада, яка надається на термін 4 роки, і кожен наступний президент повинен
представляти іншу частину світу. УАВП ставить перед собою амбітну мету привести посаду
президента Світової вапняної асоціації наступного виборчого циклу в Україну. Наступного
року світовий вапняний форум відбудеться 9-11 жовтня у Буенос-Айресі (Аргентина), то ж
запрошуємо долучитися до нашої компанії та отримати можливість ознайомлення з
тенденціями розвитку світового ринку та встановлення контактів з першими обличчями
найбільших світових компаній та інституцій вапняного ринку.
Читати повністю >>>
За матеріалами УАВП
 МЕТАЛУРГІЙНА СИРОВИНА

После убийства главаря ДНР Курченко
заполучил крупный комбінат
14.10.2018

Коллектив Докучаевского флюсо-доломитного комбината уже около
4 месяцев не получает зарплату. Его продукция не нужна в
террористической ДНР и РФ, и с 2017-го не поставляется в Украину.
И вот рашистские СМИ сообщают, что ДФДК вывели из «минпромторга» ДНР и
передали ЗАО «Внешторгсервис», «как единственному потребителю продукции комбината,
способному обеспечить загрузку мощностей и выплату зарплаты». Что ж,
«Внешторгсервис», стойко связываемый с олигархом Курченко, действительно сумел
наладить несколько левых схем экспорта из ЛДНР через РФ; например, угля в Турцию или
даже в ЕС. Однако по демпинговым ценам, иначе схемы не работают. Потому те же шахты
особой выгоды не ощутили, поскольку «Внешторгсервис» покупает у них уголь по цене
ниже себестоимости – тем не менее, какое-то время (пока шахтеры будут работать в долг
или частично бесплатно) такая «экономика» может существовать. Посмотрим, как
получится с ДФДК. Здесь также важен политический момент. Ликвидированный Александр
Захарченко и его команда в свое время пытались ограничить влияние Курченко и его ЗАО
«Внешторгсервис» в «республике» и даже вели против него пропагандистскую кампанию.
Теперь, похоже, ЗАО «Внешторгсервис» снова «везде у нас дорога» в ДНР.
Читать полностью >>>
По материалам kriminal.tv
Импорт давит
известняк
17.10.2018

Известняковая промышленность, одна из смежных отраслей горнометаллургического комплекса Украины, в этом году никак не может выйти
из негативного тренда.
Падение добычи на местных карьерах металлурги вынуждены компенсировать
импортом – а это и рост себестоимости уже по стальной выплавке, и дополнительный
отток валюты из страны по торговому балансу. Как следует из данных Украинской
ассоциации известковой промышленности, представленных 28-29 сентября на
конференции в Одессе, спад в отрасли наблюдается довольно давно. Если в 2011 г. емкость
украинского рынка известняка составляла 26,3 млн т, то в 2017 г. – лишь 14,7 млн т. При
этом только за прошлый год потребление упало на 11%. Негативная динамика напрямую
связана с ситуацией в украинской металлургии как основном потребителе известняка. Но
если в 2014-2016 гг. на металлургов приходилось 70-71% от всего рынка, то уже в 2017-м
показатель уменьшился до 65%. И, по прогнозам ассоциации, за текущий год цифра не
изменится. Хотя сама украинская металлургия постепенно приходит в себя от шока,
вызванного потерей кооперационных связей с предприятиями на неподконтрольных
территориях Донецкой и Луганской областей (НКТ). Так, если в 2017 г. стальная выплавка в
Украине упала на 12%, до 21,3 млн т, то за 9 месяцев текущего года выросла – на 4% без
учета предприятий на НКТ и на 1% с учетом их работы в январе-феврале 2017 г., до 15,767
млн т. Тем не менее в ассоциации прогнозируют, что емкость украинского рынка
известняка по итогам 2018 г. останется на прошлогоднем уровне, 14,7 млн т, из них на
металлургию снова придется 65% потребления. Если же брать собственно добычу
известняка в Украине за последние годы, в текущем году она пробьет очередное дно. Так, в
2013-2015 гг. показатель упал с 18,562 млн до 11,733 млн т. Затем в 2016 г. последовал
"отскок" до 14,018 млн т, который в 2017-м сменился новым падением, о причинах
которого говорилось выше – на 14%, до 12,094 млн т. Но и в текущем году негативный
тренд сохранился: за январь-июнь снижение добычи составило 19%, до 4,812 млн т.
Главным образом это связано с остановкой одного из ведущих производителей,
объединения "АрселорМиттал Берислав" (Херсонская обл.), возобновившего отгрузку
продукции потребителям только в августе. В 2017 г. уменьшение предложения, вызванное
утратой Докучаевского флюсо-доломитного комбината и Комсомольского рудоуправления
на НКТ, компенсировалось рекордным ростом импорта: на 52%, до 2,23 млн т. В текущем
году импорт известняка продолжает набирать обороты: за январь-июнь уже есть прирост
на 37%, до 1,32 млн т. Таким образом, есть предпосылки для увеличения показателя за год
в целом. При этом основной объем зарубежных поставок приходится на Россию. В 20162017 гг. на ее долю приходилось 41%, в январе-мае 2018 г. – уже 44%. Год назад на импорт
пришлось 13% всех поставок известняка украинским потребителям, по оперативным
данным за январь-июль текущего года – 16%. Несмотря на растущее давление со стороны
зарубежных конкурентов, три ведущих украинских производителя сумели увеличить долю
рынка за обозреваемый период.
Читать полностью >>>
© Виктория Финчук, Игорь Воронцов
По материалам minprom.ua
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Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) за 9 мес. т.г.
увеличила отчисления всех видов налогов и обязательных платежей в
бюджеты Украины до более 750 млн грн.
По данным компании, за 9 месяцев текущего года компания увеличила отчисления
всех без исключения видов налогов и обязательных платежей в бюджеты Украины до 751,7
млн грн, а вместе с заработной платой осуществила 1,097 млрд грн платежей. По версии
журнала ГФС "Вестник. Рейтинг", "Объединенная горно-химическая компания" оказалась
на 59 строчке в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Украины по результатам
первого полугодия 2018 года. В частности, в январе-сентябре текущего года ОГХК уплатила
очередные рекордные дивиденды в государственный бюджет за 2017 год – 332,6 млн грн.
Ранее в рейтинге этого же издания по состоянию на 1 января 2018 года ОГХК опередила
таких крупных налогоплательщиков, как ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский
трубопрокатный завод", "Юго-Западную железную дорогу", ПАО "Креди Агриколь Банк",
ПАО "Фармак" и других крупных работодателей, заняв 83 место в ТОП-100 крупнейших
налогоплательщиков Украины. "Наша компания изначально стабильно и эффективно
работает в интересах государства. ОГХК достигает высоких результатов, невзирая на
попытки отдельных конкурирующих компаний и политиков расшатать успешное
государственное предприятие", – считает и.о. главы правления ПАО "ОГХК" Александр
Гладушко. "Нам много раз предсказывали банкротство и упадок. Против менеджмента
открыты уголовные дела. Одной из целей этого было уменьшить стоимость "ОГХК" в
случае приватизации компании. До сих пор это используется в политической борьбе", –
отметил глава госкомпании. Руководитель ОГХК добавил, что о предприятии продолжает
распространяться недостоверная информация. "Но это не влияет на эффективность нашей
работы. Мы уверенно и добросовестно выполняем обязанности, возложенные на нас
правительством – приумножать доходы и увеличивать уплату налогов в бюджеты всех
уровней", – сказал Александр Гладушко. Отметим, традиционными потребителями
продукции ПАО «Объединенная Горно-Химическая Компания» являются предприятия
огнеупорной, литейной, керамической, пигментной, металлургической, стекольной
промышленности во всем мире. Продукция комбината: концентрат рутиловый, концентрат
ильменитовый, концентрат цирконовый, концентрат цирконовый порошкообразный,
концентрат ставролитовый, дистен-силлиманитовый концентрат зернистый, дистенсиллиманитовый концентрат порошкообразный, песок формовочный кварцевый, песок
плотный природный, песок кварцевый для стекольной промышленности.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 ХІМІЧНА СИРОВИНА

На аукционе предлагается пакет акций Стебницкого горнохимического предприятия «Полиминерал»
24.10.2018

На сайте «ProZorro.Продажи» объявлен электронный аукцион по
продаже пакета акций размером 6,3672% уставного капитала ЧАО
«Стебницкое горно-химическое предприятие «Полиминерал».
Торги пройдут по методу пошагового снижения стартовой цены и последующего
представления ценовых предложений. Стартовая цена пакета акций – 1,898 млн грн без
НДС. Электронный аукцион состоится 19.11.2018. Для участия в аукционе необходимо
зарегистрироваться на любой из подключенных к системе «ProZorro.Продажи» площадок.
Напомним, в 2013 г. Фонд государственного имущества Украины передал пакет акций ПАО
"Стебницкое горно-химическое предприятие "Полиминерал" частному покупателю. ПАО
"Компания Райз", подконтрольная холдингу "Укрлэндфарминг" Олега Бахматюка
полностью оплатила 93,52% акций. Компания "Райз" выиграла проведенный 2 октября
приватизационный аукцион, предложив за предприятие 56 млн грн, тем самым превысив
начальную стоимость в 55,8 млн грн. "Полиминерал" специализируется на добыче
минерального сырья для химической промышленности и производства удобрений,
преимущественно калийных, которые в настоящее время импортируются в Украину.
Читать полностью >>>
По материалам spfu.gov.ua
Новороздольское горно-химическое предприятие «Сирка»
продается за полцены
24.10.2018

На сайте электронной торговой системы ГП «ProZorro.Продажі» пакет
акций в размере 100% уставного капитала ЧАО «Новороздольское горнохимическое предприятие «Сирка» со скидкой 50%.
Стартовая цена пакета акций – 89,1049 млн. грн. без НДС. Электронный аукцион
состоится 09.11.2018. Отметим, в советские времена, еще в 1952 году, в Новом Раздоле, что
на Львовщине, начали добывать серу, перспективные залежи которой оценивались не
менее чем на сто лет. Рядом, в соседнем Яворовском районе, также стали добывать серу,
только несколько позже. В качестве спутников этих природных «планет» появилось немало
предприятий химической промышленности, перерабатывавших природные ископаемые.
Под масштабную добычу (каждый год на-гора поднимали до одного миллиона тонн)
построили не только городок Новый Раздол, в котором и сейчас проживают 34 тысячи
человек, но и создали мощную инфраструктуру. Со временем, кроме карьера, начал
работать завод по производству сложных минеральных удобрений, завод фингицидов,
кирпичный и так далее. На мощном комплексе, кроме серы, в год производили 400—500
тыс. тонн сложных минеральных удобрений — нитроаммофоски, 450 тыс. тонн серной
кислоты, от одного до двух миллионов тонн известняковых удобрений, так называемый
раскислитель грунтов, около 3 тыс. тонн фтористого алюминия, 72 тыс. тонн молотой серы
для резиново-технических изделий, а также 12 тыс. тонн смачивающего порошка серы для
обрызгивания виноградников. Кирпичный завод каждый год, до октября 2001-го (на время
реструктуризации «Серы»), производил 44 млн. штук кирпича. То есть, был создан
замкнутый цикл добычи и переработки серы. В этой огромной «мануфактуре» работали
четыре тысячи жителей Раздола и окружающих сел Николаевского района области. Жили,
конечно, не бедно, химия кормила неплохо. А государству требовалась сера, и чем дальше,
тем больше. Так что, столетних раздольских запасов хватило только на сорок лет. В 1992
году добыча серы прекратилась. И фактически с тех пор начались проблемы, хотя
предприятие по инерции продолжало «двигаться», ведь работали завод по производству
минеральных удобрений (сера поступала из Яворова), кирпичный завод и другие. Кроме
того, на новораздольскую «Серу» была завязана вся инфраструктура региона (снабжение
питьевой водой, энергетика, транспорт, газ и т.д.). Но, начиная с 1996 года, предприятие
остановилось и начало фактически умирать. ...
Читать полностью >>>
По материалам verhovenstvo.com
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 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Компания "Метинвест" считает справедливой цену
squeeze-out подконтрольных предприятий

Укрметаллургпром прогнозирует выплавку
1,8 млн тонн стали в ноябре

19.10.2018

17.10.2018

По прогнозу ОП "Укрметаллургпром" в ноябре текущего года
украинские металлурги произведут 1,8 млн тонн стали. Об этом говорится в
информации обединения.
Производство чугуна ожидается на уровне 1,8 млн тонн, проката – 1,6 млн тонн. По
состоянию на 10 октября 2018 г. из основных действующих производственных мощностей
в эксплуатации находятся: 20 из 21 доменной печи, 8 из 9 мартеновских печей, 14 из 16
конвертеров, 7 из 15 электропечей и все 14 машин непрерывного литья заготовки. По
уточненным данным объединения, в сентябре украинские металлурги произвели 11,79
млн тонн стали, 1,67 млн тонн чугуна и 1,56 млн тонн проката.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Українська металургійна промисловість
демонструє впевнене зростання
19.10.2018

За січень-вересень 2018 р. в Україні на 5% зросло виробництво
чавуну, на 1% – виробництво сталі, на 3% – виробництво прокату та на 6% –
виробництво трубної продукції.
“Попри втрату частини потужностей на непідконтрольній території, за 9 міс. 2018 р.
порівняно з аналогічним періодом 2017 року відбулося збільшення виробництва основних
видів продукції”, – йдеться в повідомленні на сайті ОП “Металургпром”. Станом на 10
жовтня 2018 року в країні працювало 20 з 21 доменної печі, 8 з 9 мартенівських печей, 14 з
16 конвертерів, 7 з 15 електропечей та всі 14 машин безперервного лиття заготовки.
Консолідовані показники діяльності ГМК у вересні і за 9 місяців 2018 року відображають
наступні показники: за вересень 2018 року вироблено: чавуну – 1,67 млн.т (97% щодо
серпня 2018 г.); сталі – 1,79 млн.т (100%); прокату – 1,56 млн.т (102%). За 9 місяців 2018
року вироблено: залізорудного концентрату – 44,95 млн.т (100% порівняно з аналогічним
періодом 2017р); агломерату – 23,40 млн.т (104%); окатишів – 16,00 млн.т (107%); коксу
валового (6% вл.) – 8,03 млн.т (105%); чавуну – 15,30 млн.т (105% з урахуванням роботи в
січні-лютому 2017 р підприємств на НКТ і 109% без їх урахування); сталі – 15,77 млн.т
(101% і 104% відповідно); прокату – 13,83 млн.т (103% і 106% відповідно); трубної
продукції – 831 тис.т (106%). Як повідомлялося, за 2017 рік в Україні було вироблено 20,1
млн тон чавуну (на 15% менше, ніж у 2016 році), 21,3 млн тон сталі (на 12% менше, ніж у
2016 році), 18,4 млн тон прокату (на 14% менше, ніж у 2016 році).
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами ua.news
Украина опустилась в мировом рейтинге
производителей стали
24.10.2018

Украина по итогам работы металлургических предприятий в
сентябре 2018 года снизила производство стали на 7,6% в сравнении с
аналогичным периодом 2017 года – до 1,8 млн тонн.
В связи с этим, наша страна опустилась с 12-го на 13-е место в рейтинге 64 стран –
основных мировых производителей этой продукции, свидетельствуют данные Всемирной
ассоциации производителей стали (Worldsteel). В сентябре зафиксировано снижение
выплавки стали к сентябрю-2017 в половине стран первой десятки. Первая десятка странпроизводителей стали по итогам сентября выглядит следующим образом: Китай (80,8 млн
тонн, рост на 7,5%), Индия (8,5 млн тонн, рост на 2,1%), Япония (8,4 млн тонн, падение на
2,4%), США (7,2 млн тонн, рост на 9%), РФ (5,9 млн тонн, падение на 1,3%), Южная Корея
(5,8 млн тонн, падение на 3,4%), Германия (3,7 млн тонн, рост на 7,5%), Бразилия (3,0 млн
тонн, рост на 2,5%), Турция (2,8 млн тонн, падение на 5,9%) и Италия (2,1 млн тонн,
падение на 0,8%). Далее следуют Иран (2 млн тонн, рост на 4,3%), Тайвань (КНР, 1,9 млн
тонн, рост на 6,5%) и Украина (1,7 млн тонн, падение на 7,6%). В целом в сентябре 2018
года 64 страны произвели 151,7 млн тонн стали, что на 4,4% выше сентября-2017. За
январь-сентябрь 2018 года в первую десятку вошли: Китай (699,4 млн тонн, рост на 6,1%),
Индия (79,6 млн тонн, рост также на 6,1%), Япония (78,6 млн тонн, рост на 0,4%), США (64,1
млн тонн, рост на 4,5%), РФ (54,2 млн тонн, рост на 1,8%), Южная Корея (54,1 млн тонн,
рост на 2%), Германия (34,0 млн тонн, рост на 3,5%), Турция (27,9 млн тонн, рост на 0,9%),
Бразилия (26,0 млн тонн, рост на 2,5%) и Иран (18,5 млн тонн, рост на 20%). На 11-м месте –
Италия (18,3 млн тонн, рост на 2,9%), на 12-м – Тайвань (КНР, 17,3 млн тонн, рост на 1,8%) и
на 13-м – Украина (15,7 млн тонн, рост на 0,8%). За девять месяцев 2018 года 64 страны
произвели 1 млрд 346,9 млн тонн стали, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Напомним, что в 2017 г. украинские горно-металлургические предприятия
сократили производство стали на 6,4% в сравнении с 2016 годом - до 22,7 млн тонн.
Украина заняла 12-е место в рейтинге WorldSteel, опустившись с 10-го места в 2016 году.
Читать полностью >>>
Читайте также: September 2018 crude steel production >>>
По материалам biz.nv.ua

Компания "Метинвест" считает справедливой цену принудительного
выкупа акций у миноритариев (squeeze-out – ИФ) относительно
подконтрольных предприятий и готов отстаивать свою позицию в судах.
"Что такое squeeze-out –это когда акции миноритариев выкупаются мажоритарным
акционером по цене, которую определяет рынок. Но есть ли у нас в стране нормальный
рынок ценных бумаг? Ответ – нет. Поэтому, если есть закон, в соответствие с законом
определена цена принудительного выкупа, и компания осуществила выкуп, то у
миноритарных акционеров, если они не согласны, есть все основания пойти в суд и
оспорить это, как в любом правовом государстве. Мы в свое время не были довольны
кредитором, и мы пошли в суды (отстаивать свою позицию – ИФ)", - сказал директор по
корпоративным финансам компании Александр Любарев в ходе XVII Форума финансовых
директоров в Киеве, организованного FAservice. В то же время А.Любарев отметил, что
вопрос справедливости цены выкупа требует принятия во внимание множества факторов,
тогда как миноритарные акционеры обычно оценивают ценные бумаги как обособленный
актив. "Что делали миноритарные акционеры, когда был кризис? Они заложили свои
акции? Они ежедневно общаются (с мажоритарным акционером – ИФ) в части
инфраструктурных вопросов, вопросов управления бизнесом? Ответ – нет. Миноритарные
акционеры обычно смотрят на свои акции как обособленный актив, не принимая во
внимание, является ли этот актив гарантом по долгам, какая на нем нагрузка с точки
зрения обязательств у группы, сколько необходимо вложить денег в этот актив, будут ли
выплачиваться дивиденды, это все важные вопросы", - объяснил он. Как сообщалось,
Украина в 2017 г. имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового
рынка, приняв изменения к закону "Об акционерных обществах", которые вступили в силу
4 июня 2017 г. и законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых
биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out
(принудительная продажа акций мажоритарному акционеру – ИФ). Squeeze-out
предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), которое стало собственником
95% акций и более, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных
акционеров. Кипрская Barlenco Ltd, аффилированная с горно-металлургической группой
"Метинвест", в марте текущего года объявила о намерении воспользоваться
соответствующим правом в отношении входящих в группу предприятий: ИнГОК, СевГОК,
ЦГОК, "Азовсталь", ММК им.Ильича, "Запорожкокс" и позже АКХЗ. Фонд государственного
имущества (ФГИ), регулирующий деятельность независимых оценщиков, признал
недостоверной оценку акций "Азовстали" и ММК им.Ильича" в рамках процедуры
принудительного выкупа. Фонд присвоили соответствующим актам третью категорию
рецензии, что означает, что использовать эти отчеты нельзя без существенной доработки.
"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой
компаний. Его основные акционеры – группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%),
совместно управляющие компанией.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ВИДОБУТОК & ЗБАГАЧЕННЯ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (ЗАЛІЗО, МАРГАНЕЦЬ, ХРОМ) [ГЗК]

Рудник "Сухая Балка" нарастил производство
товарной железной руды на 10,3%
13.10.2018

Рудник "Сухая Балка" в январе-сентябре т.г. нарастил производство
товарной железной руды на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом
2017 года – до 2,038 млн тонн.
В сентябре рудник произвел 227 тыс. т. товарной руды. Государственная служба
геологии и недр 7 ноября 2017 г. продлила руднику срок действия разрешений на добычу
железной руды на следующие 20 лет. Рудник в 2017 г. сократил производство товарной
железной руды на 2% по сравнению с 2016 г. – до 2,513 млн тонн. ГОК "Сухая Балка" - одно
из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Специализируется на
добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят шахты "Юбилейная"
и им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел. "Сухая Балка" специализируется на
добыче и производстве товарной железной руды, к которой относят агломерационную
руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47-50%). Мощность составляет около
3,1 млн тонн товарной руды в год. Согласно госреестру собственников на 29 мая 2017 года,
компании Kadish Ltd (Кипр) принадлежит 99,419301% акций рудника в общем количестве
акций (99,551255% в общем количестве голосующих акций). Kadish Limited приобрела
компания Berklemond Investments Ltd., входящая в группу DCH Александра Ярославского.
Уставный капитал ЧАО "Сухая Балка" составляет 41,869 млн грн, номинал акции – 0,05 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Ferrexpo традиционно лидирует
по экспорту окатышей
18.10.2018

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ.

Конституційний суд відкрив справу про
приватизацію "Укррудпрому"
16.10.2018

Конституційний суд України відкрив провадження у справі про
приватизацію "Укррудпрому". Про це повідомляється на сайті суду, передає
служба новин порталу epravda.com.ua
Справу було відкрито за поданням 54 народних депутатів України щодо
конституційності закону "Про особливості приватизації підприємств Державної
акціонерної компанії "Укррудпром". Нагадаємо, приватизація відбулася у 2004 році після
прийняття Верховною Радою та підписання тодішнім президентом Леонідом Кучмою
відповідного закону. Покупцями підприємств "Укррудпрому" стали АТ "СКМ" Ріната
Ахметова, група "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова і ТОВ "Смарт-груп"
Вадима Новинського. Наразі переважною більшістю гірничорудних підприємств володіє
група "Метінвест" і "Смарт-холдинг". У 2015 році Генеральна прокуратура України
порушила кримінальну справу за фактом заволодіння майном ДАК "Укррудпром". У
спеціальній контрольній комісії Верховної Ради з питань приватизації тоді заявили, що
майно "Укррудпрому" було придбано за 500 млн доларів, тоді як його фактична вартість
коливається в межах 20-50 млрд доларів.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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Компания Феррекспо по результатам 8 месяцев 2018 г. продолжает
лидировать по экспорту железорудных окатышей среди предприятий стран
бывшего СССР. Такие данные обнародовало ГП «Укрпромвнешэкспертиза».
Согласно с отчетами ГП «Укрпромвнешэкспертиза», за январь-август 2018 года
Феррекспо отправила на экспорт 6711,5 тыс. тонн железорудных окатышей (Полтавский
ГОК (Украина), входящий в Группу Феррекспо, отправил 5098,3тыс. тонн железорудных
окатышей, Еристовский ГОК (Украина), входящий в Группу Феррекспо, – 1613,2 тыс. тонн).
Экспорт производился в страны Европы, а также Японию, Тайвань, Корею, Китай и др.
страны. Группа Северсталь, в частности Карельский окатыш (РФ), отправила на экспорт
3608,7 тыс. тонн железорудных окатышей. Группа Метинвест экспортировала 3458,8 тыс.
тонн железорудных окатышей (Центральный ГОК (Украина), входящий в Группу
Метинвест, - 1542,2 тыс. тонн, Северный ГОК (Украина), входящий в Группу Метинвест, 1916,6 тыс. тонн). Группа Металлоинвест экспортировала 2881,3 тыс. тонн железорудных
окатышей (Михайловский ГОК (РФ), входящий в Группу Металлоинвест, – 1955,6 тыс. тонн,
Лебединский ГОК (РФ), входящий в Группу Металлоинвест, – 925,7 тыс. тонн). Группа
ЕВРАЗ, в частности Качканарский ГОК (Россия), экспортировала 361,4 тыс. тонн
железорудных окатышей. За этот же период Полтавский ГОК (Украина) произвел 6875,9
тыс. тонн железорудных окатышей. Производство Михайловского ГОКа (РФ) составило
9867,9 тыс. тонн железорудных окатышей, Карельского окатыша (РФ) - 7428,3тыс. тонн,
Северного ГОКа (Украина) – 5841,2 тыс. тонн, Стойленского ГОКа (РФ) - 4462,5 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам kg.ua
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НИПИ Механобрчермет обязали выплатить четыре
миллиона гривен задолженности по зарплате

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

Снабжение украинских метзаводов
ломом улучилось

22.10.2018

Предприятие по обогащению и агломерации руд чёрных металлов
«Механобрчермет» задолжало своим сотрудникам 4,1 млн грн зарплаты. Об
этом сообщает 1tv.kr.ua
Сотрудники фискальной службы взыскали с завода долг в полном объёме.
Отметим, ПАО НИПИ «Механобрчермет» - научно-исследовательский и проектный
институт по обогащению и агломерации руд чёрных металлов, крупный научнотехнический центр, главная специализированная организация по переработке
минерального сырья Украины. Институт расположен в центре Криворожского
железорудного бассейна и тесно связан с его обогатительными и агломерационными
предприятиями. Институт занимал ведущее положение в области обогащения
металлических полезных ископаемых СССР. В своём распоряжении Механобрчермет имеет
оборудованные лаборатории и опытное производство для обеспечения испытаний
разрабатываемых технологий и оборудования в полупромышленных условиях. Его
исследователи, конструкторы и проектировщики обладают опытом разработки
технологий и оборудования для обогащения минерального сырья и окускования
концентратов, опытом в проектировании промышленных предприятий. Многие
разработки НИИ оригинальны по своему научно-техническому решению и не имеют
аналогов в отечественной практике. Институт поддерживает связи с другими
горнорудными районами Украины (Никополь, Марганец, Кременчуг) по которым выполнял
работы. По проектам Механобрчермета построены предприятия, производящие около 75%
всей железорудной продукции и 98,5% марганцеворудной продукции стран СНГ. По
проектам были построены новые обогатительные фабрики ЦГОКа, ИнГОКа и СевГОКа,
расширены действующие фабрики ЮГОКа и НКГОКа в Кривом Роге. Согласно приказу №
516 «О мерах по улучшению исследований обогащения железных и марганцевых руд и
проектирования обогатительных и агломерационных фабрик чёрной металлургии Юга и
Центра» Министра чёрной металлургии от 29 декабря 1955 года было принято решение об
организации научно-исследовательского и проектного института по обогащению и
агломерации руд чёрных металлов «Механобрчермет». …
Читать полностью >>>
По материалам 1tv.kr.ua
СевГОК увеличил производство товарных
окатышей на 16,3%
24.10.2018

СевГОК в январе-сентябре 2018 года увеличил производство
товарных окатышей, по оперативным данным, на 16,3% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года - до 6,476 млн тонн.
За девять месяцев выпуск концентрата снизился на 4,3% - до 8,066 млн тонн. В
сентябре СевГОК произвел 635 тыс. тонн окатышей, 681 тыс. тонн концентрата. Как
сообщается в корпоративной газете "Ингулецкий вестник", на СевГОКе перешли к
следующему этапу реализации проекта видеоконтроля за гранулометрическом составом
сырых окатышей. Основная цель проекта - достичь максимальной однородности
грансостава, увеличив процент содержания в общей массе окатышей годного класса 10-14
мм - в соответствии с требованиями металлургов. При этом отмечается, что первую
систему видеоконтроля, позволяющую следить за составом окатышей, установили в марте
текущего года на обжиговой машине ОК-306 первого цеха производства окатышей.
Эксперимент оправдал ожидания - выход продукции годного класса возрос на 15%. После
этого приступили ко второй части проекта: внедрению автоматической системы
оперативного регулирования основных параметров чашевых окомкователей. "Теперь в
случае увеличения в общей массе окатышей доли фракции менее 10 мм или более 14 мм
основные параметры работы окомкователя будут меняться автоматически. Это поможет
стабилизировать процесс окомкования и увеличить объем выпуска окатышей годного
класса. В перспективе он должен составлять более 90% от всей производимой комбинатом
продукции", - констатирует издание. На реализацию проекта выделено $1,2 млн. Как
сообщалось, СевГОК в 2017 году сократил производство товарных окатышей на 16,5% по
сравнению с 2016 годом - до 7,420 млн тонн, концентрата - на 2,3%, до 11,366 млн тонн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

17.10.2018

Поставки отечественного привозного металлолома на украинские
металлургические предприятия в сентябре выросли на 3% по сравнению с
предыдущим месяцем, до 276 тыс. тонн.
Поставки металлолома на экспорт сократились на 60%, до 8 тыс. тонн, говорится в
информации ОП "Укрметаллургпром". Всего в сентябре ломозаготовительными
организациями собрано 284 тыс. тонн металлолома, что на 3% превышает показатель
августа. За 9 месяцев 2018 года из заготовленных 2,74 млн тонн лома (100,5%
относительно аналогичного периода 2017 года) украинским потребителям в качестве
привозного поставлено 2,435 млн тонн (101% относительно аналогичного периода 2017 г.),
экспортировано 0,308 млн тонн (96% относительно аналогичного периода 2017 г.).
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

АрселорМиттал Кривой Рог продолжит
реконсрукцию аглоцеха №2
16.10.2018

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» продолжит реконструкцию
агломерационного цеха № 2 в этом году, сообщила пресс-служба компании.
Об этом сообщает портал uaprom.info
Общая стоимость инвестиционного проекта составляет более 150 млн долларов. На
предприятии уже прошли реконструкцию две из шести агломашин цеха - №№ 5 и 6.
Инвестиции в них составили свыше 70 млн долларов. Обновление остальных четырех
агломашин (№№ 1–4) запланировано на 2019–2020 гг. В следующем году работы начнутся
на агломашине № 4. В этом году предприятие продолжает реконструкцию потоков
возврата для всех шести агломашин. Это комплекс галерей, перегрузочных узлов с
системами инженерных коммуникаций – единая система транспортировки просыпи,
которая образуется при грохочении или отсеивании мелкой фракции агломерата,
непригодной для доменного производства. Поэтому мелкую фракцию по конвейерам
возвращают назад и добавляют к свежей шихте. При этом ее тушат водой при помощи
специальных барабанов, в результате чего образуется паро-пылевая смесь. Реконструкция
позволит ликвидировать этот источник выбросов. ...
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Президент ТПП Украины ознакомился с
производством ПАО "Запорожсталь"
22.10.2018

В рамках рабочей поездки в Запорожскую область президента
Торгово-промышленной палаты (ТПП) Украины Геннадий Чижиков побывал
на комбинате «Запорожсталь».
Цель визита - пообщаться с руководством предприятия, чтобы узнать о сложностях,
с которыми сталкивается сегодня металлургия. В результате подобных встреч, которые
будут проведены в регионах на разных предприятиях, сформируют повестку дня бизнеса к
власти по улучшению бизнес-климата в стране. После общения с гендиректором президент
ТПП Украины Геннадий Чижиков и Президент ТПП Запорожской области Владимир
Шамилов посетили производственные цеха. Первым объектом стала центральная
диспетчерская. Отсюда диспетчерам, как на ладони открываются все технологические
процессы на предприятии. За ними они следят на огромном мониторе во всю стену, ширина
которой 10 метров. Второй объект - уникальная доменная печь №3. Напомним, инвестиции
комбината в экологическую реконструкцию ДП №3 составили более 1,9 миллиарда гривен.
Новые системы аспирации обеспечивают очистку выбросов от пыли до 20 мг/м3. Это
крупнейший инвестиционный проект в Украине в 2017 году. ...
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украинские КХЗ нарастили производство металлургического
кокса 6%-ной влажности на 4,5%
25.10.2018

Украинские коксохимические заводы (КХЗ) в январе-сентябре т.г.
нарастили производство металлургического кокса 6%-ной влажности на
4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 8,033 млн тонн.
В сентябре выпущено 878 тыс. тонн кокса. Как сообщил генеральный директор
"Укркокса" Анатолий Старовойт, выпуск продукции на коксохимических заводах немного
увеличился. "Кокс обеспечивает выплавку чугуна в нынешних объемах", - констатировал
собеседник агентства. По его словам, в связи с ростом цен на коксующиеся угли на мировых
рынках метпредприятия стремятся закупать большее количество углей украинской
добычи, но в то же время не в ущерб качеству кокса. При этом он добавил, что "Метинвест"
сделал хорошее приобретение - шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринскую
обогатительную фабрику. "Там производится качественный уголь марок "К" и "Ж".
Учитывая, что "Метинвесту" принадлежит половина металлургических мощностей в
стране, компания, как прогнозируется, будет использовать весь уголь с приобретенных
активов в группе. Остальные предприятия договариваются между собой по поставкам
углей и кокса. В частности, на ДМЗ в большей степени угли поступают из России", - отметил
А.Старовойт. Касаясь прогнозов по выпуску кокса в 2019 году, гендиректор сообщил, что на
данный момент увеличения производства кокса и чугуна не предвидится. "Никто не
прогнозирует рост объемов выплавки чугуна - нам "Укрметаллургпром" не дал еще планы
по чугуну на следующий год. И выпуск кокса, скорее всего, сохранится на уровне текущего
года, или будет небольшой рост в несколько процентов. Такие выводы можно сделать на
основании данных о стратегии закупок углей на 2019 год", - сказал А.Старовойт. Как
сообщалось, в 2017 году на коксохимические предприятия было поставлено 14,289 тыс.
тонн обогащенных коксовых углей, из которых 3,458 млн тонн украинской добычи, 10,831
млн тонн завезено по импорту. Соотношение импортных и украинских углей составило
78,8% к 24,2%. Импорт осуществлялся, в частности, из РФ - 6,3 млн тонн, США и Канады 3,923 млн тонн, Казахстана - 377 тыс. тонн, Чехии - 187 тыс. тонн". В 2018 году ранее
планировалось увеличить выплавку чугуна на 12,1% по сравнению с предыдущим годом до 22,5 млн тонн (в 2017-м выплавлено 20,075 млн тонн чугуна). Под этот объем
производства чугуна требовалось 11,250 млн тонн кокса (рост на 8,2% по сравнению с 2017
годом), для которого, в свою очередь, необходимо 17,8-17,9 млн тонн коксующихся углей
(рост на 24,6%). В 2018 году объем поставок коксующихся углей украинской добычи, как
ожидается, составит около 3,3 млн тонн, импортировать нужно будет около 14,6 млн тонн.
Ранее в планах на 2018 год назывались объемы выплавки чугуна в 22 млн тонн.
Производство кокса на КХЗ >>>
По материалам fixygen.ua
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Завод «Интерпайп Сталь» за 9 мес. нарастил
выплавку стали на 13,7%
23.10.2018

Электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" за 9 мес. т.г.
нарастил выплавку стали, по оперативным данным, на 13,7% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 г. - до 738 тыс. тонн.
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 году. "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 НикоТьюб", "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 bin.ua
Головбухами ДМК і ДМЗ призначено
екс-менеджерів "Метінвесту"
23.10.2018

Головним бухгалтером Дніпровського металургійного заводу (ДМЗ,
раніше - "Євраз-ДМЗ"), проданого на початку березня 2018 року структурам
DCH бізнесмена Олександра Ярославського, призначено Артема Назима.
Артем Назим раніше працював на аналогічній посаді в Дніпровському металургійному комбінаті (ДМК, Кам’янське Дніпропетровської обл.), а до цього в групі "Метінвест".
Кадрові перестановки здійснено 19 жовтня поточного року. При цьому з посади головного
бухгалтера ДМЗ звільнено з 21 жовтня Ольгу Зарембу, яка обіймала її два місяці. У свою
чергу з посади головного бухгалтера ДМК звільнено А.Назима з 19 жовтня, на його місце
призначено Лілію Кузьменко з 23 жовтня, яка працювала в КП "Дніпропетровська міська
студія телебачення "ДМР", потім - з 19 травня 2015 р. - в "Метінвест Бізнес Сервіс". А.Назим
працював головним бухгалтером Центрального ГЗК, менеджером проектів проектного
офісу з формування центру обслуговування фінансової дирекції ТОВ "Метінвест Холдинг",
начальником управління звітності ТОВ "Метінвест Бізнес Сервіс", головним бухгалтером
ПАТ "Дніпродзержинський коксохімічний завод", головним бухгалтером ДМК. Наглядова
рада ДМЗ також ухвалила низку рішень про згоду на укладення угод. ДМЗ спеціалізується
на випуску чавуну, прокату та виробів із них. До нього в 2011 було приєднано "Дніпрококс".
ДМК спеціалізується на виробництві чавуну, сталі, прокату і товарів народного споживання.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

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

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

Компания «Електропостачзбут» добился процедуры
банкротства Алчевского меткомбината

 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Украина снабжает титановым сырьем российскую
военную промышленность

23.10.2018

ООО Фирма "Електропостачзбут" (Днипро) добилась процедуры
банкротства находящегося на неподконтрольной территории Алчевского
металлургического комбината (Луганская область).
Как говорится в сообщении Высшего хозяйственного суда, решение о банкротстве
принято Хозяйственным судом Луганской области в начале октября. "Електропостачзбут"
добился процедуры банкротства в связи с неневыполнением обязанностей комбинатом по
задолженности в 4,730 млн грн. Распорядителем имущества является Карасюк Александр
Владимирович. Как сообщалось, 25 января 2017 г. группа лиц, среди которых находились
депутаты Верховной Рады Семен Семенченко, Павел Костенко, Тарас Пастух (все "Объединение
"Самопомощь"),
Владимир
Парасюк
(внефракционный)
начали
блокирование передвижения железнодорожных составов с неподконтрольными властям
территориями. Вследствие этого предприятия горно-металлургического комплекса, в том
числе ИСД, констатировали значительные финансовые потери, а в феврале Алчевский
металлургический комбинат остановил производство. После вышеуказанной блокады
боевики самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" объявили о "национализации" находящихся
на неподконтрольных территориях предприятий и начали захват некоторых из них. 15
марта Совет национальной безопасности и обороны решил временно прекратить
перемещение грузов через линию соприкосновения с неподконтрольных территорий. В тот
же день компания System Capital Management потеряла контроль над всеми активами
группы на неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей. Ранее боевики
захватили филиал "Стальканат-Силур" (ранее - "Стальканат", Одесса) в Харцызке (Донецкая
область), здание общества с ограниченной ответственностью "Торезский завод
наплавочных твердых сплавов" (Донецкая область), производитель трансформаторов
Донецкий энергозавод, а также Стахановский завод ферросплавов (Луганская область).
Алчевский меткомбинат специализируется на производстве толстолистового,
тонколистового и сортового проката, а также заготовок для переката (слябов). 96,1% акций
предприятия ранее принадлежало корпорации "Индустриальный союз Донбасса".
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
ДМК повышает тарифные ставки
в среднем на 15%
24.10.2018

Днепровский металлургический комбинат (ДМК) (Каменское),
входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), повышает
тарифные ставки (оклады) в среднем на 15%.
Согласно официальной информации ДМК, тарифные ставки работников комбината
повышаются с 1 октября согласно приказу №1370 от 23 октября текущего года. При этом
уточняется, что с 1 октября тарифные ставки и оклады работников комбината повысятся
на 10%, в отдельных случаях, по ключевым и дефицитным профессиям (должностям),
повышение составит до 30%. "Решение об очередном увеличении заработной платы
принято на фоне невыполнения бизнес-плана по объемам производства и отгрузке
товарной продукции от 5,2% до 6,9%", - отмечается в официальной информации ДМК.
Также напоминается, что за период с октября-2017 по октябрь-2018 тарифные ставки
(оклады) повышались трижды. Последнее повышение тарифных ставок (окладов) было в
апреле и составило в среднем от 25 до 30%. "Для дальнейшего роста заработной платы
необходимо повысить производительность труда, эффективность производства, улучшить
качество продукции и снизить затраты на предприятии. На это нацелена стратегия
комбината, выполнение которой возможно лишь при активном участии всех сотрудников.
Администрация комбината и в дальнейшем намерена улучшать благосостояние своих
работников с целью сохранения высококвалифицированных специалистов на
предприятии", - резюмируется в информации предприятия. Как сообщалось, фонд оплаты
труда на ДМК с 1 апреля 2018 года был увеличен на 23% относительно базового фонда и в
пределах установленного фонда оплаты труда. Тогда в информации предприятия
уточнялось, что часовые тарифные ставки рабочих комбината увеличены
дифференцировано на 25-30%, оклады рабочих - на 25%. Также дифференцировано
увеличивались должностные оклады: линейным руководителям – на 25-30%, начальникам,
их заместителям, механикам, электрикам, энергетикам цехов – до 25%, руководителям,
специалистам и служащим медико-санитарной части управления промышленной
безопасности – на 15%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ

Куди йдуть дорогоцінні метали військових частин
Київщини та держпідприємств ОПК
16.10.2018

Зважаючи на пожежі, списання і вивезення металобрухту з
військових складів у різних регіонах України, правоохоронці з’ясовують, у
який спосіб і куди «зникають» цінні та дорогоцінні метали об'єктів Міноборони.
Правоохоронці зараз розслідують справу про розтрату державного майна з вмістом
цінних та дорогоцінних металів персоналом військових частин Київської області та одного
з державних підприємств оборонно-промислового комплексу. Група осіб, які мали доступ
до матеріальних цінностей військових об'єктів, реалізували суб'єктам підприємницької
діяльності устаткування, агрегати, плати та станки з вмістом дорогоцінних металів. У
вересні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розтрати майна (ч. 3
ст. 191 КК України). Службові особи військових частин Київської області та одного з
держпідприємств ОПК за попередньою змовою групою осіб продавали списаний
металобрухт, істотно зменшуючи у ньому вміст дорогоцінних металів. Тобто на цьому етапі
держава зазнавала збитків. Під час досудового розслідування було встановлено
причетність до цієї справи ТОВ «Науково-виробничий центр „Північ“», ТОВ «СОЛЯРІС» та
ПрАТ «ВДМ». Ці компанії, зареєстровані у Вишгороді, здійснюють переробку металобрухту,
який містить дорогоцінні метали. А постачанням металобрухту займаються підприємства
ОПК, Державна служба спецзв’язку та захисту інформації, військові частини та інші
контрагенти. На підставі ухвали Шевченківського райсуду Києва про проведення обшуку
правоохоронці завітали до ПрАТ «ВДМ» у Вишгороді. Під час обшуків слідчі вилучили
документи низки комунальних підприємств та приватних компаній. Також оперативники
виявили книжку, в якій записано перелік виробів, що містять дорогоцінні метали. До суду
було подано нове клопотання про накладення арешту на вилучене майно. Окрім цього, було
отримано повідомлення про можливе знищення документів та предметів (виробів) на ПрАТ
«ВДМ». Тому 11 жовтня під час обшуку компанії оперативники вилучили документи,
вироби зі срібла, злитки, ймовірно, із паладію, золоті злитки та інші предмети. Обшуки
тривали кілька днів. Досудове розслідування продовжується. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами racurs.ua
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Украина, несмотря на прямую военную агрессию и оккупацию
войсками РФ части своей территории, продолжает снабжать этим сырьем
российские заводы. Об этом пишет ukrrudprom.com
Титановая отрасль досталась Украине в наследство от СССР. В Советском Союзе
существовал полный цикл титанового производства. При этом сырье для титановой
промышленности было только в Украине, в двух областях - в Житомирской и
Днепропетровской, а предприятия по переработке находились не только в Украине, но
также и в России и Казахстане. Добычу ильменита (титановой руды) в Украине вели два
предприятия Иршанский и Вольногорский ГОКи. В дальнейшем сырье с этих предприятий
отправлялось на переработку в другие советские республики. Не все знают, что из
титановой руды производят не только металлический титан. На производство металла на
самом деле уходит лишь около 10% добытого сырья. В основном же ильменит и рутил
применяются в химической промышленности. К примеру, для получения пигментной
двуокиси титана, которая используется как краситель. В Украине существуют предприятия,
который специализируются как на производстве металлического титана, так и титановой
двуокиси. Металл может производить Запорожский титано-магниевый комбинат, химию —
Крымский титан, что находится в оккупированном Крыму, а также Сумыхимпром в Сумах.
После распада СССР Украина находилась в наиболее выгодном положении по сравнению с
Россией и Казахстаном, так как имела не только мощности по переработке титана, но и
сырье. Однако, со временем именно украинские производители стали испытывать
трудности. В то же время казахстанский завод в Усть-Каменогорске и российское
предприятие ВСМПО — АВИСМА (крупнейший производитель титана в мире) продолжали
успешно работать на украинском сырье. Украинские титановые активы долгое время
оставались в собственности государства и постоянно оказывались в центре различных
коррупционных схем. Исключение составляла только частная компания “Велта”, которая с
нуля построила новый ГОК и стала добывать ильменит уже в 2000-х годах. В период
президентства Януковича контроль над государственными активами по добычи и
переработке титана получил олигарх Дмитрий Фирташ. Для этого ему даже не
понадобилось приватизировать активы. Достаточно было поставить на Иршанский и
Вольногорский ГОКи своих менеджеров, а завод “Сумыхимпром” загнать в долги, что
привело к искусственному банкротству этого предприятия. Ситуация стала меняться в
2014 году, после революции. Новая власть изгнала людей Фирташа с государственных
предприятий, и, казалось, коррупции в отрасли наконец будет положен конец. Но не тут-то
было. Вместо менеджеров Фирташа на Иршанский и Вольногорский ГОКи, правительство
Арсения Яценюка поставило управленцев другого одиозного бизнесмена — Николая
Мартыненко. В 2014 году два эти предприятия были объединены в одну “Объединенную
горно-химическую компанию” (ОГХК), которую возглавил связанный с Мартыненко Руслан
Журило. В то время Мартыненко, как известно, был народным депутатом от партии
“Народный фронт”, лидером которой является Яценюк, и считался одним из главных
спонсоров этой политической силы. ...
Мартыненко и его “прокладки” >>>
По материалам ukrrudprom.com
Очередная махинация ФГИУ: со счетов предприятия
исчезли 110 млн долларов
18.10.2018

Средства в размере $110 млн, которые были выделены из госбюджета
на модернизацию Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) перед
приватизацией были выведены со счетов, вероятно директором комбината.
Однако Фонд госимущества, который реализовывал это предприятие, бездействует.
Об этом заявила представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры
(САП) на заседании специальной контрольной комиссии ВР по вопросам приватизации. Так,
перед приватизацией предприятия Фонду госимущества (ФГИ) были выделены средства на
модернизацию ЗТМК в размере 110 млн долларов. "Решением директора эти средства были
залиты в единый счет предприятия и они были показаны в прибыль, в том числе,
распределены между участниками в качестве дивидендов", - заявила представительница
САП. Однако, как оказалось позже, средств нет на счету ни комбината, ни ФГИУ, ни
государства. Также представитель САП сообщила, что некоторое время эти средства
находились на отдельном целевом счете. В дальнейшем решением руководителя
комбината Владимира Сивака они были переведены на единый счет предприятия и
показаны непосредственно как прибыль. Кроме того, САП ждет выводы аудитора,
поскольку сейчас очень трудно отследить именно эти средства - они были залиты на
общий счет, где проводились все операции комбината. В дальнейшем, как заявили в САП,
это дело будет доведено до суда с предъявлением подозрений и обвинительных
актов.Стоит отметить, что в отношении директора ЗМТК Владимира Сивака продолжается
уголовное производство за растрату 492 млн грн, однако он до сих пор занимает
должность. Фонд госимущества во главе с и.о. председателя ФГИУ Виталием Трубаров
заявляет, что они для освобождения Сивака ждут каких-то судебных решений и действий
от прокуратуры и по неизвестным причинам не могут самостоятельно осуществлять
корпоративное управление ЗМТК, который сегодня принадлежит государству. Для
увольнения Сивака был вывод Государственной фининспекции, что является центральным
органом исполнительной власти уполномоченным Кабмином на реализацию
государственной политики в сфере государственного финансового контроля. Этот вывод
является безоговорочным поводом для увольнения Сивака с должности. На сегодня
реакции Фонда по этому поводу пока нет. Добавим, что контракт в Сивака подошел к концу,
но Фонд не считает, что должность руководителя вакантна и не спешит искать ему замену.
А в связи с тем, что именно Фонд осуществляет управление корпоративными правами
большей части ЗТМК, предприятие фактически без управления. Напомним, что в конце
2013 года группа компаний Дмитрия Фирташа Group DF и Фонд государственного
имущества Украины завершили процесс создания ООО "Запорожский титано-магниевый
комбинат". А 9 июля 2018 Хозяйственный суд Запорожской области полностью
удовлетворил иск САП в интересах государства в оффшорной компании Tolexis Trading
Limited (Кипр), входящей в Group DF Дмитрия Фирташа, о расторжении договора с Фондом
госимущества о создании ООО ЗТМК на базе одноименного госпредприятия.
Читать полностью >>>
По материалам aspi.com.ua
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 АЛЮМІНІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Власти США заморозили американские активы владельца
Николаевского глиноземного завода
08.10.2018

Власти США в рамках действующих санкций заморозили американские
активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, в частности,
принадлежащие ему дома в Вашингтоне и Нью-Йорке.
«Вашингтон заморозил активы Дерипаски в США, включая большие особняки на
Манхэттене и в Вашингтоне. По информации представителей Минфина, федеральные
власти также ведут с ним переговоры о том, чтобы он отказался от некоторых своих
проводимых из Европы операций, чтобы эти операции не оказались под санкциями», пишет издание. The New York Post отмечает, что дом в одном из престижных районов НьюЙорка Олег Дерипаска купил в 2008 году за $42,5 млн. Данных о вашингтонском особняке
газета не приводит. Как сообщалось ранее, российский бизнесмен Олег Дерипаска, которого
США включили в санкционный список (SDN-лист) вместе с его структурами, среди которых
ОК "РусАл", En+, группа "ГАЗ", остается конечным бенефициаром ООО "Николаевский
глиноземный завод", свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц. Согласно
госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ — ООО "Компания
"Алюминий Украины" и ООО "Гуардон Украина". В годовых отчетах "РусАл" и En+,
опубликованных в марте этого года, эти структуры указали один актив в Украине — RUSAL
Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%. В этих отчетах активы в Украине на конец
2017 года оценивались в $183 млн по сравнению с $192 млн годом ранее.
Читать полностью >>>
По материалам nikvesti.com
Гендиректор ЗАЛКа, который дает показания
всуде, заявил об угрозах
18.10.2018

В Коммунарском райсуде продолжилось заседание с допросом
свидетелей по делу о нанесении государству ущерба в 13 млн грн в ходе
проведения незаконной процедуры закупки авто «скорой помощи» за счет
субвенции из госбюджета.
Напомним, что в качестве обвиняемых по делу фигурирует главврач Запорожской
областной клинической больницы Игорь Шишка, начальница отдела материальнотехнического обеспечения ЗОКБ Неонила Добрица и экс-директор «ЛАЗа» Александр
Строганов. На этот раз были допрошены свидетели со стороны обвинения, которых вызвал
суд. Всего допрошено около 15 свидетелей. Ключевым свидетелем обвинения является
скандальный генеральный директор «Запорожского алюминиевого комбината», который в
2012 г. на момент совершения преступления работал юристконсультом и главой
конкурсного комитета по проведению торгов Запорожской областной больницы. Лобикова
вызывали на заседание суда последние два месяца, но тот не появлялся под разными
предлогами. В итоге, чтобы как-то возыметь на него действие. суд использовал привод.
Перед тем как дать присягу и приступить к допросу, Дмитрий Лобиков неожиданно стал
просить суд защитить его как свидетеля и выдать охрану. Он заявил, что пребывая в Киеве
около своего дома, к нему подошел неизвестный человек, который якобы представляет
интересы адвокатского бюро Максима Джеваги (адвокат Игоря Шишки в данном
уголовном производстве) и порекомендовал ему не давать показания в суде, поскольку на
руках у адвоката есть информация о том, что Лобиков оказывал юридические услуги и
получал за это деньги. Неизвестный заявил, что в случае несогласия настанут
«соответствующие последствия». Сам Лобиков расценил эту встречу как прямую угрозу
своей жизни и здоровью и добавил, что за ним могут следить. Суд не нашел никаких
оснований и подтверждения реальных угроз в рассказе директора ЗАЛКа …
Читать полностью >>>
По материалам 1news.zp.ua
СМИ: Глава правления промышленного холдинга
Alumeta Group обзавелся личной яхтой
25.10.2018

Мода российских олигархов на зарубежные дворцы, владение
футбольными клубами и океанскими яхтами, радостно подхвачена
некоторыми украинскими бизнесменами.
В последователи российского «алюминиевого короля» Олега Дерипаски,
владеющего яхтой Elden, записался глава правления промышленного холдинга Alumeta
Group, производящего изделия из этого легкого металла, Сергей Шапран.
Производственным ядром Alumeta Group является Броварской завод алюминиевых
конструкций. Металлургическому предприятию, расположившемуся в пригородах Киева,
для простоты и краткости присвоена аббревиатура BRAZ. Две другие составные части
холдинга носят ее в своих названиях. BRAZ Line занимается продажей продукции завода, а
BRAZ Consruction представляет из себя инжиниринговую компанию, разрабатывающей
изделия из легкого металла, применяемых в фасадных решениях, дверных и оконных
системах и внутренних перегородках. Еще одна составляющая Acore Development Group
сосредоточилась на строительстве. Сам BRAZ выпускает не просто отливки из металла, а
специальный профиль, который используется в каркасах окон и дверей, а также в несущих
конструкциях солнечных батарей и системах наружного освещения, использующих
современную светодиодную технику. Акцент на хайтек явно прослеживается во всех
направлениях деятельности Alumeta Group, о чем гордится основатель и глава холдинга.
Компания постоянно участвует в электронных торгах системы ProZorro. По его
собственному признанию, тщательно собранная им компания молодых менеджеров из
разных стран сумела совершить подлинный прорыв, сделав обычно энергозатратное
металлургическое производство энергоэффективным.
Читать полностью >>>
По материалам kordon.org.ua
 ЛІТІЄВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Литий – золото 21 века может оказаться
в руках одного монополиста
24.10.2018

Компания, связанная с окружением народного депутата “Блока Петра
Порошенко“ Игоря Кононенко и министра энергетики Игоря Насалика, не
останавливает попыток вне конкурса получить спецразрешение на
очередное месторождение литиевой руды. Об этом сообщает From-UA.
На комиссию Госгеонадра 22.10.2018 выносился вопрос выдачи ООО «Петро
Консалтинг» второго месторождения литиевых руд (в Кировоградской области), однако
заседание перенесли. Об этом сообщает источник из КМУ. Напомним, что 21 февраля 2018
года Государственная служба геологии и недр уже выдала ООО «Петро-Консалтинг» одно
специальное разрешение на добычу литиевых руд на Шевченковском месторождении,
расположенном в Великоновоселковском районе Донецкой области. Фирма получила
специальное разрешение на 20 лет. Компания обнародовала данные о запасах, которые
составляют 14 миллионов тонн литиевой руды. При вместимости лития в руде около 1%,
стоимость запасов месторождения составляет более 2,5 миллиарда долларов (рыночная
стоимость металла - 20 тыс. долларов за тонну). Получение спецразрешения обошлось
«Петро-Консалтинг» всего в $ 1 млн взноса за разрешения и геологическую информацию.
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При этом, сама же компания указала, что с 2020 года планирует добывать 450 тыс. т
литиевой руды в год. Расчеты показывают, что при этих условиях годовая выручка фирмы
составит $ 90 млн. В апреле этого года, по результатам журналистского расследования,
стало известно, что компания имеет отношение к ближайшему окружению Игоря
Кононеко, которого называют серым кардиналом БПП. В мае 2018 Петро Консалтинг внес
изменения в уставные документы, заменил директора и учредителя. Ранее Компания была
зарегистрирована на Тараса Ингнащенко, сына Владимира Игнащенко - советника
министра энергетики Игоря Насалика c 2016 года. Владимир Игнащенко во времена
Януковича был также советником министра экологии Эдуарда Ставицкого и заместителем
Николая Злочевского на этой же должности. Как и Насалыка, Игнащенко в Кабмине
называют креатурой близкого друга президента Игоря Кононенко. Владимир Игнащенко,
кроме того, родной дядя народного депутата с БПП, экс-главы ГУД Сергея Березенко. В 2016
году Игнащенко курировал работу конкурсной комиссии по отбору компании, для разведки
залежей сланцевого газа на Юзовской площади, которую передали нидерландской «Yuzgas
BV», созданной за месяц до конкурса. Представитель инвестиционного фонда «Emerstone
Energy SCSP» Ярослав Кинах так и не рассказал, каких иностранных инвесторов он
представляет. Эта фирма получила те же месторождения сланцевого газа, которые в 2012
хотело прибрать к рукам окружение Януковича. Тогда формально конкурс выиграла Royal
Dutch Shell, а после начала войны в Донбассе Shell заявила о выходе из проекта. Как видно,
Кононенко решил дифференцировать свою зону интересов и к газовым месторождениям
добавив также литиевые. Украина занимает первое место в Европе по запасам лития и
имеет перспективы выхода на мировой рынок. Однако, получение «без конкурса»
месторождений с этими редкими и особо ценными недрами препятствует созданию
конкурентной среды сектора экономики, потенциал которого важен для новой украинской
экономической истории. Напомним, литий - материал из которого изготавливают
аккумуляторы, используют для изготовления ракетного топлива, высокоэффективных
лазеров на центрах свободной окраски, и для изготовления различной оптики.
Читать полностью >>>
По материалам bagnet.org
 ЗОЛОТО & ІНШІ ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ

На Кіровоградщині повернули державі
золотий рудник
18.09.2018

Завдяки втручанню органів прокуратури не допущено незаконного
передання у приватну власність земель, розташованих над Юр’ївським
золоторудним родовищем. Про це повідомила прес-служба ГПУ.
“Верховний Суд, розглянувши справу в порядку письмового провадження, погодився
з доводами прокурора і 5 вересня 2018 року, задовольнив касаційну скаргу прокуратури
області, скасувавши рішення судів першої та апеляційної інстанцій, та прийняв нове, яким
задовольнив позов про повернення чотирьох земельних ділянок площею 1 га у
загальнодержавну власність”, — йдеться у повідомленні. Установлено, що Мар’ївською
сільською радою Кіровоградської області усупереч вимогам ст. 58 Кодексу України про
надра та ст.ст. 22, 38, 39, 122 Земельного кодексу України було передано у власність 68
громадянам земельні ділянки загальною площею 17 га для індивідуального житлового
будівництва, які розташовані за межами населеного пункту над Юр’ївським золоторудним
родовищем, що є одним із найперспективніших об’єктів держави для промислової розробки
з метою отримання дорогоцінних металів. З огляду на вказані порушення законодавства
прокурором у судовому порядку оскаржено всі 68 рішень Мар’ївської сільської ради про
надання громадянам у власність земель, розташованих над Юр’ївським золоторудним
родовищем. Незважаючи на правомірність доводів прокурора щодо незаконності
передання у власність фізичних осіб земель залягання корисних копалин
загальнодержавного значення та необхідності їх повернення державі, судами приймалися
рішення про відмову в задоволенні цих позовів. Цього разу прокуратура Кіровоградської
області після серії оскаржень в апеляційному та касаційному порядках добилася ствердного
результату, чим запобігла приватизації земель та земельних надр загальнодержавного
значення. Юр’ївське родовище знаходиться в 17 км на південь від Кіровограда. Вміст золота
в рудах цього родовища від десятих часток до 34,5 г/т, а в окремих пробах — до 153,8 г/т.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Британська компанія проведе експертизу
золоторудних родовищ на Закарпатті
18.09.2018

Компанія-інвестор Avellana Gold, яка володіє спецдозволами на
видобуток золота й поліметалів на Закарпатті, підписала контракт з
консалтинговою компанією Wardell Armstrong International.
Британські експерти проведуть оцінку мінеральних ресурсів і запасів родовищ у
Мужієво та Берегово, повідомила прес-служба Компанії. “Ми раді підписати першу угоду з
надання незалежної оцінки мінеральних ресурсів Мужіївського родовища (WRE) та
попереднього аналізу родовища в Берегово. Wardell Armstrong LLP (WAI) - незалежна
консалтингова компанія, яка спеціалізується в галузі гірничодобувної та обробної
промисловості з 1837 року. Ми вважаємо, що знання та досвід такої всесвітньо відомої
компанії допоможуть підтвердити наше бачення ресурсної бази, і розробити стратегію
розвитку наших українських активів відповідно до міжнародних вимог економічної оцінки
(так зване Bankable Feasibility Study) - розповів Андрій Смолін, керівник українського
представництва компанії Avellana Gold. Важливо також, що незалежна експертиза WAI
допоможе дослідити невивчений досі потенціал українських Карпат у видобутку золота і
поліметалевих руд, що матиме глобальний вплив на розвиток галузі в Україні. "Співпраця з
Wardell Armstrong International додає нам впевненості, що наш амбіційний проект буде
підкріплений однією з кращих експертиз у галузі. Нашим першим етапом буде
підтвердження економічних ресурсів родовищ. Наступний крок - підтвердження ідеї
суттєвого розширення поліметалічної мінералізації, що залягає набагато глибше і
проходить по території Берегівщини. Все це наближає нашу довгострокову мету - довести
неврахований досі потенціал українських Карпат і вирішити наріжний камінь
гірничодобувної промисловості в Україні. Зараз ми очікуємо, що результати незалежної
оцінки дозволять нам остаточно визначитися із структурою фінансування та затвердити
параметри фінансової стратегії”, - зазначив Брайан Севідж, виконавчий директор Avellana
Gold. Нагадаємо, Avellana Gold займається розвідкою і розробкою родовищ корисних
копалин в Україні та країнах Східної Європи. У 2016 році Avellana Gold придбала
підприємства «Карпатська рудна компанія» і «Західна геологорозвідувальна компанія», що
володіють спеціальними дозволами на видобуток і розвідку поліметалевих руд у Західній
Україні (Мужіївське, Берегівське і Квасівське родовища). Компанія розробила проект з
видобутку поліметалів, у який планує інвестувати близько $100 млн.
Читати повністю >>>
За матеріалами zakarpattya.net.ua
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 МЕТАЛОПРОКАТ

ХІМІЧНО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

Два завода в Крыму остановятся после перекрытия
сырья с материковой Украины

Украина подала жалобу в ВТО на
Армению и Кыргызстан
23.10.2018

Украина обратилась во Всемирную торговую организацию (ВОТ),
чтобы оспорить антидемпинговые пошлины на украинские стальные
трубы. Об этом сообщили в ВТО.
Отмечается, что Украина заявила, что Армения и Кыргызстан, которые являются
членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), затягивают отмену антидемпинговых
пошлин, которые должны были отмениться еще в 2016 году. Кроме того, установленные на
ее продукцию антидемпинговые пошлины несовместимы с положениями соглашения ВТО
и статьи шестой генерального договора о тарифах и торговле, заявила украинская сторона.
"Просьба о консультации официально инициирует спор в ВТО. Теперь у Армении и
Кыргызстана есть 60 дней, чтобы решить этот вопрос и найти удовлетворительное
решение без дальнейших судебных разбирательств", - отметили в ВТО. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
В сентябре Украина увеличила
экспорт труб на 42%
24.10.2018

В сентябре 2018 г. по сравнению с сентябрем 2017 г. экспорт стальных
труб увеличился на 42,2%, или на $20,905 млн, до $70,387 млн, импорт
уменьшился на 4,5%, или на $0,584 млн, до $12,399 млн.
Как сообщает Государственная фискальная служба, наибольшие поставки стальных
труб в сентябре были в США (9,615 млн долларов).В январе-сентябре 2018 г. по сравнению
с январем-сентябрем 2017 г. экспорт стальных труб увеличился на 39,9%, или на 158,393
млн долларов, до 554,955 млн долларов, импорт – на 46,2%, или на 39,045 млн долларов, до
123,547 млн долларов. Как сообщалось, в августе 2018 года по сравнению с августом 2017
года экспорт стальных труб увеличился на 27,1%, или на 12,594 млн долларов, до 59,100
млн долларов, импорт – в 2 раза, или на 11,054 млн долларов, до 21,801 млн долларов. В
2017 году Украина экспортировала стальные трубы на общую сумму 567,835 млн долларов,
в то время как импорт составил 120,596 млн долларов.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Основные трубные предприятия Украины увеличили
производство труб из черных металлов на 6,2%
25.10.2018

Основные трубные предприятия Украины за 9 мес. т.г. увеличили
производство труб из черных металлов на 6,2% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 г. - до 831,2 тыс. тонн, в том числе в сентябре
выпущено 97,4 тыс. тонн.
Как сообщили в объединении "Укртрубопром", в том числе предприятия
объединения за три квартала года нарастили производство труб на 17,8% - до 610,9 тыс.
тонн, в сентябре - 64,9 тыс. тонн. При этом Харцызский трубный завод (ХТЗ, Донецкая обл.),
находящийся на НКТ, в январе-сентябре-2018 простаивал, тогда как в январе-сентябре2017 выпустил 3,4 тыс. тонн. Выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за указанный период возрос
на 15,9% - до 220 тыс. тонн (в сентябре - 22,4 тыс. тонн), на "Интерпайп НМТЗ" - на 18,8%,
до 85,3 тыс. тонн (11,9 тыс. тонн). "Интерпайп Нико Тьюб" нарастил производство на 26,5%
- до 276,6 тыс. тонн (28,3 тыс. тонн). Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) снизил
выпуск труб на 18% - до 12,3 тыс. тонн (в сентябре - 0,5 тыс. тонн). "Сентравис" - нарастил
на 5,8%, до 14,5 тыс. тонн нержавеющих труб (1,6 тыс. тонн). Завод "Трубосталь" снизил
выпуск труб на 4,3% - до 2,2 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн). Не входящие в объединение
"Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича снизил выпуск труб на
20,7% - до 92,6 тыс. тонн (в сентябре – 15,4 тыс. тонн), "Коминмет" - на 13,3%, до 127,7 тыс.
тонн (17,1 тыс. тонн). Луганский трубопрокатный завод (ЛТПЗ), созданный на базе
Луганского трубного завода, по неофициальным данным, продолжает простаивать. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Рынок металлопроката Украины
за 9 мес. возрос на 1%
26.10.2018

Украинские предприятия в январе-сентябре 2018 года нарастили
потребление металлопроката на 1,03% по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года - до 3 млн 692,2 тыс. тонн.
Согласно статистике, обнародованной объединением "Укрметаллургпром" в
пятницу, в январе-сентябре 2018 года импортировано 1 млн 78,2 тыс. тонн, что составило
29,2% внутреннего рынка металлопроката. "За девять месяцев 2018 года рост потребления
металлопроката на внутреннем рынке составил 1,03% относительно января-сентября 2017
годом, с опережающим ростом импортной составляющей (13,20%)", - констатируется в
пресс-релизе. При этом отмечается, что структура импорта за январь-сентябрь 2018 года
характеризуется небольшим доминированием плоского проката над сортовым (49,38% и
47,50% соответственно); в аналогичном же периоде 2017 года это доминирование было
намного весомее - 58,52% против 40,54%. По данным ОП "Укрметаллургпром", за девять
месяцев текущего года украинскими метпредприятиями произведено 13,83 млн тонн
металлопроката (103% относительно аналогичного периода 2017 года с учетом
деятельности в январе-феврале 2017 года мощностей на НКТ, или 106% без их учета), из
которых, по информации ГП "Держаналитинформ", экспортировано около 11,22 млн тонн,
или 81,1%. В аналогичном периоде 2017 года доля экспорта составила 79,7% (10,75 млн
тонн при общем производстве металлопроката 13,45 млн тонн). На долю полуфабрикатов в
экспортных поставках за девять месяцев 2018 года пришлось 43,78%, что заметно выше
показателя периода январь-сентябрь 2017 года (39,46%). Удельный вес как плоского, так и
сортового проката в экспортных поставках за январь-сентябрь 2018 года несколько ниже,
чем за аналогичный период 2017 года (для плоского 34,84% и 35,70% соответственно, для
сортового - 21,38% и 24,84%). Основными экспортными рынками украинской
металлопродукции за девять месяцев этого года, по данным ГП "Держаналитинформ",
остаются страны Европейского союза (32,9%), Африки (17,4%), прочие страны Европы,
включая Турцию (13,5%) и страны Ближнего Востока (11,1%). Среди металлургических
импортеров за указанный период первое место занимает СНГ (55,1%), на втором страны
Азии (18,4%), на третьем - ЕС (17,7%). Как сообщалось, украинские предприятия в 2017
году нарастили потребление металлопроката на 6,6% по сравнению с 2016 годом - до 5,158
млн тонн (4,837 млн тонн), в том числе импорт в Украину составил 1,302 млн тонн, тогда
как в 2016 году - 1,056 млн тонн (рост на 246 тыс. тонн, или на 23,4%). В 2017 году
украинские метпредприятия произвели 18,441 млн тонн металлопроката (86% к 2016
году), из них экспортировано 79,1%, или 14,585 млн тонн (в 2016 году доля экспорта
составляла 82,4%). При этом доля полуфабрикатов в экспорте в прошлом году составила
43,1%, доля плоского проката - 33,1%, длинномерного - 23,8%. …
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

27

16.10.2018

Содовый и бромный заводы в аннексированном Крыму не смогут
работать из-за закрытия насосной станции «Кутаранская дамба», которая
поставляла предприятиям рапу.
«Это ключевое сырье. Без него оба заводы не будут работать. Они с него добывали
соответствующие минеральные ресурсы»,- сообщил представитель президента Украины в
АРК Борис Бабин. В ведомстве отметили, что заводы работали без разрешений и лицензий
на использование минеральных ресурсов и наносили вред экологии озера Сиваш. Однако
их деятельность стала возможной из-за действия Закона Украины «О создании свободной
экономической зоны «Крым». Факты незаконной поставки сырья на полуостров собирали
последние два года. Напомним, бромный и содовый заводы в Красноперекопске незаконно
добывали сырье в Сиваше. Глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что Украина не
выдавала никаких лицензий этим предприятиям на использование минеральных ресурсов.
«Бромный завод» выпускает бром, его неорганические соли и броморганические
соединения. Завод является единственным таким производством в Восточной Европе. На
заводе работает около 600 человек. «Содовый завод» выпускает кальцинированную соду.
На предприятии работает около 3 тысяч человек.
Читать полностью >>>
По материалам ghall.com.ua
Черкаському "Азоту" Фірташа не вдається позбутися
поруки перед Промінвестбанком
16.10.2018

Київський апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну
скаргу ПАТ “Азот” (м. Черкаси) та залишив без змін рішення Госпсуду м.
Києва від 18.05.2018. Про це пише finbalance.com.ua
Нагадаємо, 02.07.2018 Київський апеляційний госпсуд відмовився задовольнити
апеляційну скаргу ПАТ "Азот" на рішення суду першої інстанції (в справі №910/755/18),
яким підприємству знову ж таки було відмовлено в задоволенні позову до Промінвестбанку
про визнання припиненою поруки за цим же договором поруки №20-0191/3-3 від
06.02.2015. 31.01.2018 Госпсуд Черкаської області задовольнив позов Промінвестбанку (в
справі №925/1650/15) та вирішив стягнути 45,9 млн дол із ПАТ “Азот” на підставі цього ж
договору поруки. 14.02.2018 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу ПАТ
“Азот” та залишив без змін постанову Київського апеляційного госпсуду від 23.11.2017 і
рішення Госпсуду м. Києва від 22.09.2017 (у справі №925/106/17), якими компанії було
відмовлено в задоволенні позову про тлумачення змісту договору поруки №20-0191/3-3
щодо строку, з якого у позивача як поручителя виникає обов`язок виконати зобов`язання за
кредитним договором №20-2199/2-1 від 23.07.2013. Як писав Finbalance, 18.09.2018
Рівненський апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу “Рівнеазота”
та залишив без змін рішення Госпсуду Рівненської області від 07.05.2018 (в справі
№918/1164/15), яким було частково задоволено позов Промінвестбанку та вирішено
стягнути з “Рівнеазота” 45,9 млн дол боргу за договором поруки №20-0189/3-3 від
05.02.2015 (теж був укладений як забезпечення зобов’язань ПрАТ "Сєверодонецьке
об`єднання АЗОТ" перед Промінвестбанком за договором про відкриття кредитної лінії
№20-2199/2-1 від 23.07.2013). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
НПП «Заря» повышает экологические
стандарты
18.10.2018

В октябре этого года на химическом заводе НПП «Заря» запущена
современная установка по обеззараживанию сточных вод. Об этом сообщает
пресс-служба завода на своем сайте.
Она позволяет отказаться от сжиженного хлора и использовать более безопасный
реагент - гипохлорит натрия. Ввод в эксплуатацию новой установки по обеззараживанию
сточных вод с использованием гипохлорита натрия способствует повышению экологических стандартов НПП «Заря». Работа современного оборудования не требует постоянного
присутствия обслуживающего персонала, а также позволяет отказаться от ряда организационно-технических мероприятий. Кроме того, использование этого реагента – простой в
применении, экономичный и высокоэффективный метод, который делает труд работников
более безопасным и значительно сокращает затраты предприятия. Отметим, что НПП
«Заря» одно из немногих предприятий региона, применяющее комплексное обеззаражувание сточных вод с помощью гипохлорита натрия. В результате обработки воды этим
химическим соединением, улучшается ее качество, она становится более безопасной для
человека и не имеет негативного действия на окружающую среду. После очистки вода
соответствует всем гигиеническим требованиям и нормам. Так, при использовании в
окружающей среде гипохлорит натрия распадается на поваренную соль, воду и кислород.
Читать полностью >>>
По материалам НПП «Заря»
В Індії запрацював спроектований
в Україні потужний завод
18.10.2018

Найбільший содовий завод, побудований за проектом і участю
фахівців Харківського державного науково-дослідного і проектного
інституту основної хімії (НІОХІМ), виробив першу продукцію.
Запуск заводу, що належить компанії RSPL, відбувся за участю українських фахівців.
Будівництво підприємства, здійснювалося за базовим проектом НІОХІМ, розпочалося 2016
року. Фахівці інституту брали активну участь в реалізації цього проекту. «Виконано
колосальний обсяг робіт і докладено величезних зусилля для успішного проведення
технологічних випробувань на багатьох ділянках содового виробництва», - повідомили в
інституті. Згідно з контрактом, фахівці державного НІОХІМ, перебуваючи на заводі,
продовжують надавати повну технічну підтримку індійським колегам на всіх етапах
запуску та освоєння виробництва. Технічні, технологічні та конструкторські рішення
втілюються у точній відповідності до розробленою українськими проектантами
документацією. Для спорудження заводу використовувалися сучасні будівельні матеріали
та новітні технології. Завод вироблятиме 500 тис. тонн соди на рік. Українські фахівці
НІОХІМ виграли тендер на будівництво цього підприємства, перемігши інших учасників, які
представляли провідні інжинірингові компанії. На переконання фахівців, побудований за
українським проектом содовий завод в Індії буде одним з кращих в світі. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами trembita.info

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

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

ФГИ придется самому готовить «Сумыхимпром»
к приватизации

Суд зобов'язав ОПЗ виплатити "Укртрансгазу"
441 мільйон гривень боргу
19.10.2018

Фонд государственного имущества Украины будет сам заниматься
подготовкой к приватизации ПАО «Сумыхимпром» вместо инвестиционного
совітника. Об этом сообщает uaprom.info
Така ситуация возникла, поскольку ни одна компания не подала свою заявку для
участия в соответствующем конкурсе, сообщил исполняющий обязанности главы Фонда
госимущества Виталий Трубаров.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Крымский “Титан” Дмитрия Фирташа возобновляет
работу после 1,5 месяца простоя
22.10.2018

Филиалу ООО “Титановые инвестиции” в Армянске разрешили
возобновить работу после остановки в начале сентября из-за загрязнения
атмосферы испарениями с кислотонакопителя.
“Сотрудники Росприроднадзора 20 октября приняли участие в процедуре начала
запуска оборудования завода “Титановые инвестиции”, - сообщила пресс-служба
крымского управления ведомства. Ранее армянский филиал ООО “Титановые инвестиции”
подготовил “дорожную карту” по ликвидации накопленного экологического ущерба и
реконструкции мощностей для минимизации негативного воздействия на окружающую
среду. Экологическая обстановка ухудшилась в Армянске в третьей декаде августа, жители
начали массово жаловаться в соцсетях на запах кислоты, першение в горле и сыпь на коже,
а также похожий на ржавчину желтый налет, который покрывает металлические
предметы. На деревьях пожелтела и раньше времени опала листва. Одной из возможных
причин выбросов химвеществ в атмосферу называли испарения с кислотонакопителя
филиала “Титановых инвестиций”. Власти Крыма объявили о превышении в ночь на 4
сентября предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида и приостановили
работу химзавода. Предприятие 8-9 сентября погасило все 8 печей. Режим ЧС в Армянске и
близлежащих селах был снят 23 сентября. Начато уголовное дело о нарушении правил
обращения экологически опасных веществ и отходов. Отходы производства завода
сбрасываются в отстойник с начала 1970-х гг. Площадь технического водоема составляет
42 кв. км, объем - 30 млн кубометров воды. Кислотонакопитель обмелел летом э того года
из-за жары. ООО “Титановые инвестиции” (Москва) зарегистрировано в июне 2014 года.
Летом того же года ему было передано в долгосрочную аренду имущество завода
“Крымский титан” (Армянск, Крым). По данным аналитической системы “СПАРКИнтерфакс”, ООО “Титановые инвестиции” принадлежит кипрской Letan Investments
Limited. Она известна также как учредитель австрийской холдинговой компании
украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа — Group DF International GmbH.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.ua
АМКУ стягнув з «Агрінолу» мільйон штрафу за розіграші
тендерів по газу та мастилам

23.10.2018

Господарський суд Одеської обл. зобов'язав Одеський припортовий
завод (ОПЗ) виплатити 441 млн грн оператору "Укртрансгаз" в якості
заборгованості за балансування природного газу за червень 2016 р.
Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укртрансгазу". "Господарський суд Одеської
області задовольнив позов "Укртрансгазу" про стягнення з ОПЗ заборгованості за
балансування природного газу за червень 2016 року. Сума задоволених вимог становить
440,99 мільйона гривень. З них 434,041 мільйона гривень - безпосередня сума боргу, решта
- штрафні санкції", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що суд відмовився задовольнити
зустрічний позов ОПЗ до "Укртрансгазу" про визнання договору транспортування
природного газу недійсним. Також у повідомленні зазначено, що на даний момент ОПЗ є
найбільшим боржником "Укртрансгазу" серед промислових підприємств України. Як
повідомляв УНІАН, 19 жовтня Господарський суд міста Києва задовольнив позов
"Укртрансгазу" про стягнення з ТОВ "Всеукраїнська енергетична компанія" (ВЕК), який
поставляв в 2018 році газ для ОПЗ за давальницькою схемою, заборгованості за надані
послуги балансування та штрафних виплат у сукупному розмірі 403,6 мільйона гривень.
ОПЗ, після простою, що тривав з липня 2017 року, запустив наприкінці жовтня минулого
року виробництво карбаміду і роботу терміналу з перевалки аміаку, але припинив
функціонування в зв'язку з поломкою насоса 1 листопада 2017 року. 29 січня 2018 року
перший заступник директора ОПЗ Микола Щурик заявив, що завод знайшов нового
постачальника газу – приватну "Всеукраїнську енергетичну компанію" і запускає
виробництво аміаку і карбаміду. 30 квітня керівництво заводу прийняло рішення про повну
зупинку підприємства через повідомлення від "Укртрансгазу" про порушення ВЕК умов
договору транспортування газу на ОПЗ і припинення подачі газу на завод. Після тривалої
зупинки ОПЗ працював у минулому році в період з березня по 10 липня. Це стало можливим
завдяки укладенню угоди цього підприємства з приватними газотрейдерами – компаніями
"ЕРУ Трейдинг" і ERU Management Services LLC, які погодилися поставляти газ на
давальницьких умовах, тобто отримуючи натомість готову продукцію. Коментуючи перехід
до давальницькою схемою, голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що
холдинг оскаржить таку угоду в суді, оскільки завод не погасив перед нафтогазовим
холдингом борг в розмірі 1,5 мільярда гривень. Крім того, підприємство має близько 193
мільйонів доларів заборгованості за газ перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра
Фірташа. У 2016 році 99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу
виставлявся на продаж з початковою ціною в 13,175 мільярда гривень (близько 520
мільйонів доларів), однак запланований конкурс не відбувся через відсутність заявок
інвесторів. У Фонді держмайна повідомили, що початкова ціна об'єкта може знизитися до
150 мільйонів доларів для залучення більшого кола інвесторів. При цьому тодішній глава
ФДМУ Ігор Білоус зазначав, що кінцева ціна підприємства може становити близько 400
мільйонів доларів. Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) –
другий за розміром виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в
Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції. …
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
В Украине откроют завод по производству
минеральных удобрений

22.10.2018

Господарський суд Запорізької обл. задовольнив позов
Антимонопольного комітету України щодо стягнення з ТОВ «ТД Агрінол»
1 млн грн. штрафу та пені за антиконкурентні дії на торгах.
Згідно з матеріалами справи, УСБУ Запорізької області у 2014 році повідомило АМКУ
про можливі порушення антимонопольного законодавства з боку ТОВ «Азов Хаус» та ТОВ
«ТД Агрінол» під час закупівель газу та нафтопереробних продуктів (масел, мастил) у 20122014 рр. Антимонопольники через рік розпочали відповідне провадження, та виявили, що
фірми узгоджували дії на трьох торгах від ПАТ «ДТЕК Західенерго», двох на ПАТ «ДТЕК
Дніпроенерго» та по одній закупівлі від НАЕК «Енергоатом», ПАТ «Миколаївобленерго», ДП
«Укравтогаз». На підтвердження АМКУ вказував, що ТОВ «ТД Агрінол» надавало ТОВ «Азов
Хаус» безпроцентні зворотні позики, тобто фактично під час змагання поповнювало
грошові активи конкурента. Обидві фірми використовували однаковий номер факсу:
(06153) 60-545, та приміщення за однією адресою. Ці учасники в однаковий спосіб
оформлювали документи, а також синхронно збирали та подавали їх – у кінцевий день
строку подачі пропозиції і з часовою різницею у 5-10 хвилин. (Перелік інших доказів
пов’язаності дивіться за посиланням). Окремими пунктом АМКУ описував пов’язаність фірм
через власників (деталізована схема). Так, засновниками ТОВ «РУ НВП Агрінол» були ті ж
особи, що і у ТОВ «ТД Агрінол»: Михайло Какушадзе, Ігор Добича, ПАТ «Компанія з
управління активами «Славутич – Інвест», Юрій та Руслан Пономарьови. Окрім цього, у
«Азов Хаус», «ТД Агрінол» та ТОВ «РУ НВП Агрінол» був спільний співзасновник – ПрАТ
«Компанія з управління активами «Славутич – Інвест». Під час проведення торгів
директором ТОВ «ТД Агрінол» був Валентиров С.В., який одночасно обіймав таку ж посаду у
одного з засновників «Азов Хаус» – ТОВ «Рейвен» (мала 79 % у «Азов Хаус»). При цьому, у
період проведення частини торгів, деякі з засновників «Рейвен» та «ТД Агрінол» мали
спільні адреси проживання, а саме: Валерій Пономарьов з Юрієм Пономарьовим, Дмитро
Вакал з Ігорем Добичею. З огляду на це, АМКУ визнало дії фірм антиконкурентними та
наклало на кожну з них по 544 тис грн. штрафу (по вісім штрафів у розмірі 68 тис
грн.).Минулого року «Агрінол» через суд намагалося скасувати висновки АМКУ, але марно.
Однак «ТД Агрінол» цього штрафу не сплатило, тому антимонопольники звернулися до
суду з позовом про стягнення з фірми цієї суми та ще 544 тис грн. пені, що і задовольнили.
Стосовно «Азов Хаус», то АМКУ роком раніше стягнув і з неї таку ж суму у рамках цієї
справи. Варто зазначити, що всі вказані закупівлі виграло «Агрінол» (окрім певних лотів).
Тільки на двох торгах (від «Енергоатом» та «Укравтогаз») з самого початку у «Азов Хаус» та
«Агрінол» не було інших конкурентів, по деяким закупівлям опонентів відхиляли. Загалом
сума виграних торгів для «ТД Агрінол» склала 22 млн грн. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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Украинская агрохимическая компания Grossdorf в средине декабря
откроет завод по производству жидких удобрений КАС в Винницкой области
мощностью 70 тыс. тонн в год и объемом хранения - 3 тыс. тонн.
"В настоящее время проводятся работы по изготовлению оборудования для завода,
далее оно пройдет испытания на основном производстве, будет перевезено в Хмельник и
смонтировано. Ориентировочно эти работы займут полтора-два месяца. Таким образом,
производство будет запущено до конца 2018 г., и агропроизводители этого региона будут
обеспечены КАС уже в весеннем сезоне 2019 г.", - отметил коммерческий директор
Grossdorf Сергей Рубан. По его словам, к концу года мощности Grossdorf по производству
КАСа достигнут 480 тыс. тонн. В компании также указали, что в течение последнего года ее
стратегия несколько изменилась. Если раньше акцент делался на железнодорожных
перевозках, то сейчас в компании планируют построить заводы в основных регионах, где
есть значительная потребность в удобрениях. Это уже третий завод, который группа
Grossdorf запустит в этом году. "В 2019 г. запланировано открыть еще три предприятия по
изготовлению КАС и два предприятия по производству компактированных удобрений.
Общая производственная мощность компании в Украине до конца 2019 г. будет составлять
700-800 тыс. тонн жидких и 200-250 тыс. тонн компактированных удобрений", - отметили в
Grossdorf. Интенсивное развитие сети заводов обусловлено как планом развития группы
компаний, так и желанием обезопасить клиентов от логистических проблем во время
активных закупок и подготовки к посевным работам, добавили в компании. "В ближайшие
два года Укрзализныця будет иметь проблемы с обеспечением подвижного состава, новых
цистерн и тепловозов. Законопроект о частной тяге был провален в Верховной Раде,
поэтому вопрос реформирования этого государственного монополиста снова отложен.
Чтобы обеспечить своих клиентов удобрениями, мы движемся в регионы, где
Укрзализныця имеет сложности с доставкой товара", - считает Рубан. Компания Grossdorf
(Черкассы) создана в 2016 году. Занимается производством, импортом, транспортировкой
удобрений, а также предоставлением услуг по внесению безводного аммиака. Основная
специализация компании - поставка основных удобрений для точного земледелия.
Мощность производства жидких удобрений КАС составляет 350 тыс. тонн в год.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.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
 БУРШТИН

Шини Nokian Tyres посіли призові місця
в незалежних тестах
22.10.2018

Влада Житомирщини роздала понад 2 тисячі га
бурштинових земель сумнівним компаніям
17.10.2018

Житомирська облрада планує віддати 317,75 га бурштинових земель
в Овруцькому р-ні під видобування торфу двом сумнівним київським
фірмам. Проект рішення оприлюднили на сайті облради.
Згідно з інформацією з сайту обласної ради, до Державної служби геології та надр
України надійшло три звернення від двох фірм із майже ідентичною назвою – ТОВ "Софія
Біо" та ТОВ "Софія Гамма". Серед співзасновників обох фірм є житель Києва Максим
Мельник. Співвласником ТОВ "Софія Біо" є також громадянин Азербайджану Алієв Замік
Ідрат Огли. У ТОВ "Софія Гамма" співвласником є киянин Ігор Коляско. Підприємства
зареєстровані за однією адресою, мають одного й того ж керівника та статутний капітал у
розмірі 1 тис. грн. Ці відомості містить реєстр фізичних та юридичних осіб Мінюстиції.
Максим Мельник є засновником і одночасно директором 10 компаній, які займаються
різними видами діяльності. Разом з Максимом Мельником співзасновником ТОВ "СофіяДельта", є громадянин Росії Гаджієв Джавіддін Саліхович, який проживає за адресою: Росія,
місто Махачкала, вул. Крамського, буд. 61. Влада Овруцького району мовчить і не реагує на
спроби Київських чиновників та обласних депутатів без відома громад розпорядитися
землями громади й нахабно віддати невідомим особам. На минулій сесії 2,5 тисячі гектар в
Овруцькому та Олевському районах віддали сумнівній бердичівській фірмі. Активісти
"СтопКору" впевнені, що в планах сумнівних компаній незаконний видобуток бурштину,
знищення землі, а також – вирубка дерев, що ростуть на цій території. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами stopcor.org
 ГУМОТЕХНІЧНА & ШИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Щорічно журналісти провідних автомобільних видань проводять
незалежні тести нових шин. Для випробувань обираються шини, які є
доступними для українських споживачів та відносяться до найпопулярніших
типорозмірів.
Тести проходять на спеціальних полігонах з використанням сучасного
вимірювального обладнання. Цього року шини Nokian Tyres вкотре продемонстрували
найкращі показники та зайняли ведучі позиції у рейтингу, випередивши серйозних
конкурентів. Авторитетний український автомобільний журнал «Автоцентр» протестував 9
моделей нешипованих зимових шин. Випробування проводилися у розмірі 215/65 R16 на
автомобілі Volkswagen Tiguan. Цього разу першу сходинку п?єдесталу посіла новинка
фінських інженерів Nokian Hakkapeliitta R3, випередивши серйозних конкурентів. Nokian
Hakkapeliitta R3 отримала високі відзнаки від спеціалістів «Автоцентру» за зчеплення та
керованість на льоду, а також за збалансованість поведінкових характеристик. На думку
експертів «Автоцентру», Nokian Hakkapeliitta R3 SUV – отримала більш збалансовані
характеристики на різних покриттях, не втрачаючи при цьому відмінних зчепних
властивостей на льоду та на снігу. Спеціалісти одного з провідних автомобільних видань
«За рулем» протестували 10 моделей фрикційних шин різноманітних брендів у розмірі
205/55 R16. У конкурентній боротьбі Nokian Hakkapeliitta R3 фінішувала третьою. А Nokian
Nordman RS2, випередивши конкурентів, зайняла четвертий рядок в підсумковому
протоколі. Nokian Hakkapeliitta R3 відзначена автоекспертами за кращу керованість на
льоду, кращу керованість на снігу при активному водінні, а також при виконанні
екстремального маневрування на снігу. Вищим балом також були відзначені показники
прохідності в глибокому снігу і курсової стійкості на снігу. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Nokian Tyres в Україні
На Львівщині викрито спробу ввезення шин для
легкових автівок за заниженою вартістю
26.10.2018

Завод технического углерода продолжит
свою работу в Кременчуге
12.10.2018

На Кременчугского горсовета рассматривался вопрос о временном
запрете деятельности ЧАО «Кременчугский завод технического углерода» и
инициировании аннулирования разрешения на выбросы.
«Наше предприятие отнесено к стратегическим. Единственное предприятие,
которое выпускает технический углерод. Кроме этого мы официально работаем и платим
заработную плату. Прежде чем принимать решение, хорошенько подумайте, так как вы
хотите закрыть постоянно действующее предприятие, работающее более 50 лет.
Выполняем все свои обязанности, и все равно остаемся плохими», - отметил представитель
завода. Депутат горсовета Александр Головач заявил, что они не хотят закрывать
предприятие. К тому же уважают каждое предприятие, которое работает. Депутат
горсовета Александр Плескун напомнил, что городской бюджет наполняется именно
благодаря таким предприятиям и на всех них работает множество людей. Если предлагать
такие решения, то к ним нужно подходить взвешенно. Нужно, чтобы было основание. Они
одни из первых, кто идет на встречу и выполняют то, что иму говорят. Также отметил, что
данный проект не поддерживает и просит снять его с рассмотрения. Подобного мнения
придерживался и депутат горсовета Дмитрий Кавунник. Также депутаты отмечали, что
нельзя взять и закрыть только одно предприятие - это будет несправедливо. В результате
депутатами решение было не принято. «За» данный вопрос проголосовало только трое.
Читать полностью >>>
По материалам kremenchug.pl.ua

У зону митного контролю заїхала вантажівка у напрямку «в’їзд в
Україну» у митному режимі «імпорт», якою здійснювалося переміщення
товару «шини пневматичні нові гумові для легкових автомобілів».
Згідно з поданими товаросупровідними документами загальна вага товару
становить 13663,5 кг брутто, а заявлена вартість 29412,9 USD. Для з`ясування законності
здійснення вищевказаної зовнішньоекономічної операції Львівською митницею ДФС було
надіслано лист до митної агенції Республіки Польща з метою отримання копій
товаросупровідних документів, які були підставою для експорту цього товару з території
Євросоюзу. Відповідно до отриманих документів вартість товару «шини пневматичні нові
гумові», що переміщуються становить 36 561,77 EUR (згідно з курсом НБУ становить 1 179
344 грн. 07 коп.). Таким чином керівник фірми-отримувача вчинив дії, спрямовані на
переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю
шляхом подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення документів, що
містять неправдиві відомості щодо митної вартості товарів. Зазначені дії мають ознаки
порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
Товари, безпосередні предмети порушення митних правил, тимчасово вилучені та передані
на склад Львівської митниці ДФС.
Читати повністю >>>
За матеріалами ДФС
 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ (ВИРОБИ З ПАПЕРУ)

ООО «Киевгуму» посетили две
делегации из Германии

ПАО "Славянские обои - КФТБ"
сократили выпуск на 1,2%

22.10.2018

На завод «Киивгума» 16 октября приезжали партнеры из двух
предприятий ? представители крупного и малого бизнеса в Германии. Об
этом сообщает пресс-служба предприятия.
Одна из компаний – мощный производитель резинотехнических изделий в
Европейском Союзе с трудовым штатом около шести тысяч человек. Предприятие
наладило свое производство еще и в Северной Америке и в странах Азии. Эта наша встреча
стала своеобразным знакомством, которое, впрочем, дало нам блестящие перспективы для
дальнейшего сотрудничества. Вторая компания – небольшая коммерческая структура,
которая работает в сфере строительства и занимается поставками комплектующих для
террасных систем. Вместе с ее представителями «Киевгума» уже разработала и согласовала
образцы нескольких новых изделий, провела соответствующие тестирования и заключила
соглашение о первом заказе. Обе делегации были приятно удивлены высокой культурой
производства на «Киевгуме». К тому же, они подчеркнули по-настоящему европейский
уровень продукции, которую мы выпускаем. Мы всегда рады приветствовать своих
партнеров и представителей компаний, которые хотят с нами сотрудничать. Отметим,
ООО «Киевгума» представило свою продукцию на выставке «Оружие и безопасность-2018»
и привлекло к себе немало внимания посетителей!
Читать полностью >>>
По материалам ООО «Киевгума»
 РИНОК ШИН

17.10.2018

ПАО "Славянские обои - КФТБ" в январе-сентябре 2018 года
сократило их выпуск на 1,2% по сравнению с тем же периодом 2017 года –
до 20,07 млн усл. кусков, сообщила ассоциация "УкрПапир".
Таким образом, фабрика не смогла сохранить положительную динамику
производства продукции к аналогичному периоду прошлого года, которая по итогам
восьми месяцев составляла 1,7%. В общем выпуске обоев в Украине за девять месяцев,
который, по данным ассоциации, сократился на 5,2% - до 75,4 млн усл. кусков, доля КФТБ
составила 27,5%. При этом в сентябре в стране в целом выпущено только 6,95 млн. усл.
кусков обоев, что на 30,5% меньше, чем в сентябре-2017, и почти на треть меньше
августовского показателя текущего года. С учетом производственных показателей объем
товарной продукции КФТБ за январь-сентябрь в денежном выражении увеличился на
28,9% - до 1 млрд 064 млн грн. "Славянские обои - КФТБ" выпускает бумажные
гофрированные, моющиеся, дуплексные, акриловые, виниловые обои, на флизелиновой
основе, обои горячего тиснения, производит более 2500 дизайнов продукции. Ранее около
двух третей производимой продукции КФТБ поставляла в Россию (до введения торговых
ограничений на продукцию из Украины), продукция также поставляется в страны СНГ и
Европы. По итогам 2017 года фабрика сократила выпуск обоев на 6% по сравнению с 2016
годом - до 26,79 млн усл. кусков. В денежном выражении объем производства сохранился
почти на уровне 2016 года, составив 1,07 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Коломийська паперова фабрика продана
за 9 мільйонів гривень

Шинний завод "РОСАВА" випустив
асиметричну шину
19.10.2018

Український виробник шин – компанія "РОСАВА" - випустила
асиметричну шину моделі Premiorri ViaMaggiore Z Plus у новому типорозмірі
225/50R17! Про це повідомляє прес-служба заводу.
Це висококласна зимова модель, спеціально призначена для суворих зим. Забезпечує
підвищений баланс та стабільність в будь-яких погодніх умовах. Відзначимо, 26 вересня
пройшла міжнародна агропромислова виставка "AGROEXPO". Це найбільша виставка в
Україні (125 000 кв м), що вміщує понад 500 компаній-експонентів. На виставковому стенді
заводу "РОСАВА" шини для сучасної сільськогосподарської техніки, легкових та
легковантажних автомобілів. Кількість обраних для виставки зразків сягнула майже трьох
десятків, тому компанії довелося розробляти стенд на 100 кв.м. Нагадаємо, компанія
«Росава» взяла участь у Automechanika/Reifen 2018. Automechanika/Reifen 2018 – це
найважливіша світова подія для автобізнесу, що об’єднує автомобільний ринок та шинну
промисловість. З 11 по 15 вересня у торгово-виставковому центрі Франкфурта (Німеччина)
відбулося грандіозне шоу, учасники якого продемонстрували сучасні технології та
інноваційні рішення для автомобільної промисловості й сервісу.
Читати повністю >>>
За матеріалами Заводу "РОСАВА"
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18.10.2018

За майновий комплекс колишнього державного підприємства
«Коломийська паперова фабрика» на торгах змагалися п'ять учасників. Про
це повідомляє портал verhovenstvo.com
Ціна продажу в ході торгів збільшилася більш ніж в п'ять разів, з 1,6 мільйона до 9
мільйонів. Редакція «Верховенстство права» з'ясувала, що переможцем торгів стала
Клапцуняк Ганна Дмитрівна. Решта учасників зупинилися у своїх пропозиціях на сумах від
3 до майже 4 мільйонів гривень і далі ставки не підіймали. До складу єдиного майнового
комплексу паперової фабрики, розташованої в м. Коломия Івано-Франківської області, по
вул. Фабричній, 10, входять 51 одиниця основних засобів (у тому числі будівля зошитного
цеху, конденсатна станція, 2 склади готової продукції, 2 матеріальні склади), 10 одиниць
об'єктів незавершеного будівництва, прирейковий склад, 75 одиниць машин і
устаткування, 4 одиниці транспортних засобів та інші необоротні активи. Підприємство
розташоване на земельній ділянці 53 256,01 кв.м. Основним видом економічної діяльності
підприємства було виробництво паперу та картону (17.12), воно випускало альбоми,
зошити і різні види паперу, але з 2012 року не здійснювало виробничої діяльності.
Читати повністю >>>
За матеріалами verhovenstvo.com
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МАШИНОБУДУВАННЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Киевский КБК заключил контракт на поставку новой линии
для переработки гофрированного картона
22.10.2018

Линия оснащена автопитателем, 5-ю печатными секциями
MASTERFLEX-HD, плоским высекальным прессом Autoplaten® MASTERCUT 2.1
с подачей «Power Register», разделителем пачек и паллетизатором.
Линия обеспечит растущий спрос на качественную SRP упаковку и позволит
переработать более 20 млн. кв. м картона в год. Выпуская готовую упаковку за один проход,
линия MASTERLINE обеспечивает высокий объем и качество производства с минимально
возможными производственными затратами. Поставка линии запланирована в марте 2019.
Ранее сообщалось, что Киевский КБК установил новый плоттер Швейцарской фирмы Zünd.
Оборудование используется для резки образцов гофротары. Новый плоттер значительно
увеличит количество образцов для клиентов, улучшит качество рилевки гофроизделий,
особенно пятислойного гофрокартона. Напомним, Киевский КБК подписал контракт с ЕБРР
о предоставлении комбинату кредита на сумму € 10 млн. Средства будут потрачены на
приобретение нового оборудования для расширения производства, внедрения отраслевых
стандартов ЕС и сокращение выбросов СО2. В начале 2019 планируется установка
башмачного пресса для сушки картона, что позволит ККБК уменьшить использование пара,
увеличить объемы производства и повысить качество мелованного картона. На бумажном
производстве этой осенью будут установлены новые конвертинговые и упаковочные
линии для производства бумажной продукции сегмента AFH tissue торговой марки SoffiPrо
- это туалетная бумага, бумажные полотенца, кушеточные простыни и протирочная бумага
для мест общего пользования. Запланирована модернизация оборудования для
переработки макулатуры, соответствующий производственный цикл станет первым в
стране, который будет отвечать принципам ресурсо- и энергоэффективности, действующих
в ЕС. Сокращение объема выбросов CO2-эквивалента в компании в результате указанных
инвестиций должно достичь до 11 тыс. т в год.
Читать полностью >>>
По материалам Киевского КБК
ФГИ Украины заключил договор купли-продажи
99,9% госпакета акций "Укрпапирпром"
27.10.2018

Фонд госимущества (ФГИ) Украины заключил договор куплипродажи 99,9% госпакета акций АО "Укрпапирпром" (Киев) с Георгием
Волощуком, который стал единственным участником аукциона и приобрел
этот лот малой приватизации, предложив за него 7,5 млн грн при стартовой
цене около 6,2 млн грн.
Согласно информации в системе "ProZorro.Продажи", договор заключен 25 октября.
По его условиям, договор может быть расторгнут в случае неуплаты цены объекта в
течение 60 дней. Как сообщалось, "Укрпапирпром" был первым лотом малой приватизации,
выставленным ФГИ на продажу в конце июля текущего года по стартовой цене 12,4 млн
грн. Однако аукцион не состоялся и 29 августа система автоматически объявила
повторный аукцион со снижением стартовой цены госпакета вдвое. Согласно документам в
"ProZorro.Продажи", зарегистрированный в Киеве Г.Волощук является доктором
экономических наук, профессором, академиком АЭН Украины. По информации в системе
раскрытия информации НКЦБФР на ІІ квартал 2018 года, Г.Волощук является
совладельцем АО "Нежинский жиркомбинат" (более 29,83% акций), еще около 19,43%
акций комбината принадлежат его сыну Олегу, и почти 29,34% владеет ООО "Волик",
совладельцами которой является семья Волощуков. Крупный украинский производитель
растительного масла и олиф Нежинский жиркомбинат в 2017 году получил 423,5 млн грн
чистого дохода и 5,5 млн грн чистой прибыли. Г.Волощук также, в частности, по данным
НКЦБФР, является совладельцем ОАО "Бориспольская специализированная передвижная
колонна-530" (Киевская обл.). Вместе с сыном он также владеет ООО "ИАНТ" (Киев),
основной деятельностью которого, по данным госреестра, является консультирование по
вопросам коммерческой деятельности, а также сдача имущества в аренду. По информации в
системе НКЦБФР, 25 октября решением набсовета уволена гендиректор АО
"Укрпапирпром" Диана Штоюнда, а ее заместитель Виталий Линев назначен и.о.
гендиректора. "Укрпапирпром" была создана в 1996 году как государственная холдинговая
компания (ГАХК). В ее уставный капитал были переданы пакеты акций восьми крупных
предприятий целлюлозно-бумажной отрасли - от 18,5% до 30% их уставных капиталов.
Затем холдинг по решению правительства был реформирован, а пакеты шести комбинатов
ФГИ продал. В то же время Днепропетровская бумажная фабрика, 30% акций которой
оставалось у "Укрпапипрома", была признана банкротом и ликвидирована. Также
ликвидировано было ПАО "Понинковский КБК". После этого в 2015 году ГАХК
"Укрпапипром" приказом ФГИ был переименован в ПАО, а в апреле 2017 года решением
собрания акционеров в частное АО. В настоящее время основным видом деятельности
компании является сдача в аренду и эксплуатацию собственного недвижимого имущества.
По данным компании, на начало 2018 года в структуру основных средств входят: часть 12этажного здания 1313,9 кв. м, подвал – 18 кв. м, офисное оборудование и устройства.
Уставный капитал АО – 12,4 млн грн, номинал акции -0,25 грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Антимонопольники дозволили Тігіпкові
купити "Кузню" у Порошенка
19.10.2018

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл Сергію
Тігіпку на придбання понад 50% акцій ПрАТ "Завод" Кузня на
Рибальському". Про це йдеться в повідомленні АМКУ.
"Надано дозвіл фізичній особі – громадянину України [опосередковано через
компанію "Евінз Лімітед" (м. Нікосія, Кіпр)] на придбання акцій ПрАТ "Завод "Кузня на
Рибальському" (м. Київ, Україна), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі
управління товариства", - йдеться у повідомленні. Заява Тігіпка надійшло в комітет 26
вересня цього року, після чого відомство почало аналіз. Група "ТАС" Тігіпко підтвердила
інформацію про досягнення попередньої домовленості про покупку "Завод" Кузня на
Рибальському ". Вартість і терміни завершення угоди не розголошуються. Найбільший
акціонер заводу "Кузня на Рибальському" - фонд "Прайм Ессетс Капітал" Петра Порошенка з
пакетом 82,5% акцій. Ще 11,5% акцій підприємства належить фонду "ВІК" Ігоря Кононенко.
Відзначимо, ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» пропонує своїм клієнтам і гарантує
побудову в стислі терміни різні типи суден. Поряд з верф'ю завод має високорозвинуте
машинобудівне виробництво, яке має такі напрямки: ливарне виробництво спеціалізується
на виготовленні литих виробів зі сталі, чавуну і кольорових металів; котельне
виробництво, на якому виготовляються суднові допоміжні автоматизовані котлоагрегати і
печі (інсинератори) для спалювання суднових відходів і сміття; виробництво гребних валів
і гвинтів регульованого кроку; виробництво морозильних апаратів, призначених для
заморожування таких продуктів як риба, м'ясо, овочі та ін.; помпи занурені і електро
відцентрові агрегати, призначені для зрошення і водопостачання житлових і громадських
будівель. За свою історію завод неодноразово модернізувався і постійно розширює
номенклатуру продукції, що виготовляється.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua

 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
 МЕТАЛООБРОБКА

Aktiebolaget SKF владеющая 99,8% акций "СКФ Украина"
выкупит остальные ценные бумаги
16.10.2018

Компания Aktiebolaget SKF (Швеция), владеющая 99,8917% (1 266
122 556 шт.) акций АО "СКФ Украина" (Луцк), объявила о принудительном
выкупе у миноритариев остальных ценных бумаг.
Согласно опубликованному в системе раскрытия информации НКЦБФР тексту
публичного безотзывного требования, акции будут выкупаться по цене 3,09 грн за одну
простую акцию (номинал – 0,25 грн). "СКФ Украина" специализируется на производстве
роликовых конических подшипников и компонентов к ним (колец, роликов и сепараторов).
Проектная мощность завода составляет 34 млн конических и карданных подшипников в
год. Как сообщалось, в 2017 году чистая прибыль предприятия составила 214,08 млн грн (в
2016-м – 266,16 млн грн), чистый доход вырос на 19% - до 1 млрд 981 млн грн. В
географической структуре реализации продукции в прошлом году наибольшую долю
(почти 80%) занимают страны Евросоюза – на 1 млрд 582 млн грн, на долю России и других
стран СНГ пришлось 12,5%. Поставки на украинский рынок составили 97,55 млн грн (4,9%
общих продаж). Группа SKF, ведущий мировой производитель подшипников, в 2018 году
запланировала инвестировать в развитие производства "СКФ Украина" около 270 млн грн,
в том числе, на создание мощностей для производства продукции нового поколения –
подшипниковых узлов TMU. Всего за 20 лет группа SKF инвестировала в модернизацию и
развитие предприятия более EUR120 млн. SKF, история которой насчитывает 111 лет,
имеет 108 заводов в 29 странах мира. Присутствует более чем в 130 странах в 40
специализированных сегментах. Количество ее сотрудников превышает 45,6 тыс. чел.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ХАРП расширяет свое присутствие
на рынке Молдовы
23.10.2018

Харьковский подшипниковый завод (ХАРП) укрепил свои позиции на
молдавском рынке по итогам участия в выставке «Moldagrotech (autumn)
2018», которая состоялась 17-20 октября в Кишиневе.
Совместно с действующим дилерским партнером «Agropiese-TGR GRUP»,
предприятие представило подшипники и узлы для сельхозтехники: 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. «Мы продолжаем развивать экспортные программы. За этот год предприятие
усилило свое присутствие на рынке Молдовы, расширило дилерскую сеть на территории
страны, – говорит директор департамента продаж Виталий Бугров. – В прошлом году в
Молдове нас представляли два крупных партнера – «Biless» и «Agropiese-TGR GRUP», а с
этого года к ним присоединился еще и «Carvidon Service». Выставка позволила нам, как
укрепить партнерство с нашими действующими дилерами, так и расширить новые бизнесконтакты». Также он отметил, что среди местных аграриев наблюдается активный интерес
на подшипники ХАРП, важная особенность которых комплектация уплотнением
повышенной герметичности X-SHIELD, что обеспечивает надежную защиту от попадания
грязи, пыли и влаги. Прочная конструкция позволяет использовать подшипники в особо
сложных и тяжелых условиях эксплуатации сельхозтехники. «Мы стремимся быть ближе к
нашим потребителям и партнерам. Каждый может записаться на экскурсию по нашему
предприятию и убедится в его производственных мощностях, увидеть собственными
глазами весь процесс создания уникальных подшипников. Мы всегда открыты для
общения, диалога и посещения», – добавляет Виталий Бугров. 2018 год ознаменовался для
предприятия большим презентационным мировым турне «Discover HARP», в рамках
которого ХАРП демонстрирует миру свои возможности и компетенции. Например, по
итогам прошедших выставок продукция ХАРП привлекла внимание многочисленных
посетителей из Хорватии, Румынии, Греции, Австрии, Канады, Германии и других стран.
Впереди у ХАРП посещение Италии и Румынии.
Читать полностью >>>
По материалам УПЭК
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 ФУНКЦІОНАЛЬНА ТЕХНІКА

 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
 РАДІОТЕХНІКА

У Тернополі продали
завод-гігант

Охочих придбати шполянський завод
за 7,8 млн грн не знайшлося
13.10.2018

Торги з продажу Шполянського заводу запасних частин не відбулися.
Покупців не зацікавило підприємство, за яке просили 7 мільйонів 867 тисяч
гривень. Про це пише dr.ck.ua
Шполянський завод запасних частин став скандально відомим улітку 2014 року. Тоді
його колишній директор Михайло Шандрук розповів, що завод нібито випускає шасі до
ракетної установки «Бук». Замовником нібито був російський завод «Метровагонмаш» у
підмосковних Митищах. Згодом повідомлення спростував речник Ради національної
безпеки й оборони Андрій Лисенко. «Після скандалу підприємство забрали в російської
компанії «Метровагонмаш», – говорить місцевий активіст Сергій Коваль. – Фонд держмайна
шукав нового власника». Шполянський завод запасних частин увели в дію в 1968 році. У
радянські часи це було найбільше промислове підприємство району.
Читати повністю >>>
За матеріалами dr.ck.ua

17.10.2018

Виконувач обов’язків Голови Фонду державного майна України
Віталій Трубаров повідомив про продаж державного пакета акцій АТ
«Тернопільського радіозаводу «Оріон».
За підприємство змагалося четверо учасників, і в ході торгів стартова ціна
підвищилася з 24,8 мільйонів до 57мільйонів гривень. Переможець – ТОВ «Самбірський
радіозавод «Сигнал». Основним видом діяльності «Оріону» є виготовлення обладнання
зв’язку, зокрема, радіоретрансляторів та радіостанцій, а також виготовлення освітлювального устаткування. Заводу належить 36 будівель, площа складських приміщень – 5,6 тис. м.
кв., виробничих приміщень – 35 тис. м. кв.
Читати повністю >>>
За матеріалами ternopilon.te.ua
Заява Мінекономрозвитку щодо блокування
роботи ДП «Електронмаш»
18.10.2018

Краматорский завод отправил
продукцию в Италию
16.10.2018

Энергомашспецсталь завершила изготовление и отгрузила в Италию
партию крупногабаритных деталей для производства прессового
оборудования. Об этом пишет tehnopolis.com.ua
Поставка продукции осуществлялась в рамках контракта, подписанного ПАО
«Энергомашспецсталь» с итальянской компанией Presezzi Extrusion s.p.a. В данную партию
вошли 8 колонн для пресса общим весом 74 тонны. В ближайшее время ЭМСС предстоит
осуществить в Италию ещё несколько крупных поставок, сообщает пресс-служба
предприятия. Presezzi Extrusion S.P.A. — мировой лидер по производству экструзионного
оборудования. Итальянская компания занимается созданием различного типа прессов для
производства алюминиевых, медных и латунных полуфабрикатов. ЭМСС поставляет
компании Presezzi Extrusion s.p.a. крупногабаритные детали для пресса уже более 13 лет.
Читать полностью >>>
По материалам tehnopolis.com.ua
СКБ «Укрэлектромаш» принял участие в выставке
«Зброя та безпека – 2018»

У відповідь на події навколо столичного державного підприємства
“Електронмаш” Мінекономрозвитку як уповноважений орган управління
державним майном повідомляє.
На виконання доручення Прем’єр-міністра України Гройсмана В. Б. від 20.07.2018 №
24455/1/1-18 і листа Головного слідчого управління Служби безпеки України від
04.09.2018 № 6/7052 наказом Мінекономрозвитку від 20.09.2018 №1324 утворено комісію з
проведення інвентаризації майна і зобов’язань ДП «Електронмаш», якій доручено провести
її в період з 24.09.2018 по 12.10.2018 (продовжено до 26.10.2018). Незважаючи на супровід
проведення зазначеної інвентаризації представниками правоохоронних органів, 18.10.2018
членам комісії не вдалося здійснити покладені на них обов’язки у зв’язку з наступними
обставинами. Впродовж тривалого часу організованою групою осіб на чолі з колишнім
директором ДП «Електронмаш» Мовою В.І. та заступником директора-головним
бухгалтером Теслюком В.Г. (питання щодо звільнення якого наразі перебуває на розгляді
Мінекономрозвитку) вживаються численні заходи з метою блокування роботи комісії,
захоплення службових приміщень підприємства, а також перешкоджання допуску до
документів. Наразі діяльність ДП «Електронмаш» також заблокована. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Прес-служби Мінекономрозвитку

19.10.2018

Один из ведущих украинских разработчиков общепромышленных и
специальных электродвигателей – СКБ «Укрэлектромаш» принял участи в
выставке «Зброя та безпека – 2018».
Выставка собрала огромное количество участников с Украины, а также с Польши,
Латвии, Турции, Италии, Германии, США и др. «Мы расширяем географию поставок и
сотрудничаем с компаниями, как на первичном, так и на вторичном рынке. В рамках
деловой программы выставки мы провели переговоры с отечественными и международными компаниями, наладили коммуникации, которые в скором времени, мы надеемся,
перерастут в партнерские отношения», – отмечает генеральный директор Андрей Кизилов.
На мероприятии СКБ «Укрэлектромаш» презентовал свои авторские разработки:
современные надежные электродвигатели, применяемые в системах жизнеобеспечения
судов гражданского и военного назначения, а также используемые для запуска газотурбинных двигателей и для привода турбокомпрессоров климатических установок, вентиляторов и др. «СКБ «Укрэлектромаш» предлагает уникальные экономичные электродвигатели,
качество проектирования, разработки и изготовления которых служит гарантией их
надежности. Мы надеемся, что такая продукция будет способствовать укреплению
оборонно-промышленного комплекса Украины», – комментирует Андрей Кизилов. Как
отметил гендиректор СКБ, «визитной карточкой» электродвигателей «Укрэлектромаша»
является их «малошумность» и «маломагнитность». Продукция СКБ отличается предельно
низким уровнем механических вибраций и акустического шума, а также низким уровнем
электромагнитного поля вокруг электродвигателя. …
Читать полностью >>>
По материалам УПЭК

21.10.2018

Фонд государственного имущества выставил на продажу через
систему электронных торгов ProZorroПродажи ГП «Завод «Радиореле» в
Харькове. Об этом сообщается на странице ProZorroПродажі в Facebook.
“Совсем скоро на прозрачном аукционе можно будет приобрести завод в Харькове.
ГП «Завод «Радиореле» специализируется на производстве электрораспределительной и
контрольной аппаратуры. Крупнейший производитель коммутационной техники на рынке
Украины и стран СНГ”, - говорится в сообщении. Отмечается, что государственное
предприятие «Завод «Радиореле» расположено в городе Харькове на просп. Гагарина,181.
Стартовая цена - 36 201 936.95 грн без НДС. Минимальный шаг аукциона - 1% от начальной
цены. Стартовал аукцион 18 октября 2018 года в 20:22, предложения принимаются до 16
ноября 2018 года 20:17, состоится аукцион 19 ноября в 15:02.
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
 ЦИФРОВА. КОМП'ЮТЕРНА. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА & ПОБУТОВА ТЕХНІКА

ELKO Ukraine расширяет сотрудничество с Western Digital
и становится дистрибьютором SanDisk
05.10.2018

Лозовской кузнечно-механический завод
расширяет портфель заказов
19.10.2018

Лозовской
кузнечно-механический
завод
(ЛКМЗ)
успешно
дебютировал на Международной специализированной выставке «Зброя та
безпека – 2018», проходившей в г. Киев с 9 по 12 октября.
Один из лидеров украинского машиностроения, представил уникальные разработки
и инновационные технические решения для оборонно-промышленного комплекса. Завод
продемонстрировал колесные и согласующие редукторы, ведущие мосты, рычаги подвески
для военных бронированных машин различного типа, в том числе медицинских, линейных,
командно штабных, ремонтно-эксплуатационных, бронемашын «Дозор», бронекорпусы для
которых выпускает ЛКМЗ. «Наша техника вызвала большой интерес среди украинских и
зарубежных компаний, а также у представителей официальных иностранных делегаций, –
комментирует директор по развитию производства специальной техники Василий
Черномаз. – Мы одно из немногих отечественных предприятий, сохранивших уникальные
технологии работы с броней». По информации Черномаза, ЛКМЗ достиг предварительных
договоренностей с Министерством обороны Казахстана о поставках комплектующих и
запасных частей для капитального ремонта бронетранспортеров, которые находятся на
вооружении государства. В настоящее время прорабатывается соответствующая
документация. «Мы также предложили казахским заводам изготовителям бронемашин
спецсталь, прошедшую закалку и термообработку на ЛКМЗ. Материал обладает высокими
прочностными и пулестойкими характеристиками», – отметил директор по развитию.
Кроме того, с Вооружёнными силами республики Мьянма были обсуждены вопросы
расширения двустороннего военно-технического сотрудничества. …
Читать полностью >>>
По материалам УПЭК

31

Харьковский завод «Радиореле»
выставили на продажу

ELKO Ukraine расширяет сотрудничество с мировым лидером в сфере
производства накопителей информации — компанией Western Digital. Об
этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно условиям договора, ELKO становится дистрибьютором решений бренда
SanDisk на территории четырнадцати государств, в числе которых Украина, Беларусь,
страны Балтии, Казахстан, Грузия, Армения, Словения, Молдова, Черногория и другие.
Данный шаг стал логичным этапом в развитии долговременного сотрудничества между
ELKO Group и Western Digital. Теперь партнерам дистрибьютора доступен весь ассортимент
продукции SanDisk, включающий широчайший спектр решений для пользователей любого
уровня. В числе наиболее популярных решений вендора: компактные карты памяти
различных форматов, USB-накопители, твердотельные диски для индивидуальных и
корпоративных пользователей, а также целый ряд других разработок. Отличительная
особенность девайсов американского производителя – использование собственных
инновационных технологий с сохранением рыночной цены на устройство.
Читать полностью >>>
По материалам ELKO Ukraine
Создавай свою музыку с развивающей
музыкальной станцией Tweet Beats
16.10.2018

Tweet Beats – музыкальная интерактивная игрушка для детей от 5
лет в виде дерева и птичек. Принцип работы музыкальной станции
Tweet Beats прост и понятен каждому ребенку.
Базовый набор Tweet Beats содержит дерево-колонку с ветками и четыре птички –
уникальных стильных персонажа, имеющих оригинальное звучание на каждой ветке. На
ветки дерева устанавливают персонажей Tweet Beats, что позволяет создавать множество
разнообразных музыкальных композиций и комбинировать звучания между собой. Каждая
из четырех веток дерева отвечает за определенную линию звучания композиции: ударные,
бас, мелодия и вокал. Размещая персонажей на разных ветках можно в процессе игры
создавать собственные музыкальные композиции. Напомним, ранее Юг-Контракт стал
дистрибьютором продуктов чешского бренда Efko – производителя детских развивающих
игрушек. Направление детских игрушек Юг-Контакта продолжает развиваться и выводить
на украинский рынок известные европейские бренды. Так, очередной новинкой в портфеле
Юг-Контракта стал бренд Efko – один из лидеров чешского рынка игрушек. Производство
товаров бренда соответствует европейским стандартам и находится в Чехии.
Читать полностью >>>
По материалам Юг-Контракт

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

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

 ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Около 5 тысяч сотрудников покинули
ГП “Антонов” c 2015 г.

Corum изготовил комбайн КА200 для
шахты имени Героев космоса
17.10.2018

Компания Corum изготовила очистной комбайн КА200 для шахты
имени Героев космоса, ДТЭК Павлоградуголь. Об этом сообщает прессслужба компании, передает minprom.ua
"Комбайн КА200 занимает особое положение в линейке очистного оборудования
Corum, пользуясь стабильным спросом у шахтеров, – отметил директор по производству
Corum Group Александр Дятлов. – За это время мы значительно модернизировали комбайн,
сделали его еще более эффективным". Машина предназначена для выемки угля в забоях
пологих и наклонных пластов мощностью 0,8–1,25 м. Оснащена исполнительным органом
барабанного типа, который характеризуется низкими энергозатратами при резании. Еще
одно преимущество – незначительная присечка боковых пород, позволяющая добывать
максимально чистый уголь. Горняки планируют добывать около 2750 тонн угля в сутки.
Чтобы избежать потери угля за исполнительным органом, машиностроители Corum
дополнительно снабдили КА200 подгребными устройствами, а для лучшего
пылеподавления – мультифорсунками Lechler с более качественным орошением при
меньших расходах воды. Кроме комбайна, лавный комплекс включает также капитально
отремонтированный Corum скребковый конвейер СП251.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Теорія на практиці: студенти Київської політехніки
побували в Атомремонтсервісі
22.10.2018

Майбутні випускники кафедри атомних електричних станцій та
інженерної теплофізики НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та їхні викладачі
відвідали ВП «Атомремонтсервіс» НАЕК «Енергоатом».
Поїздка організована дирекцією з комунікацій в рамках просвітницької роботи та
співпраці Енергоатома і Київської політехніки з підготовки кадрів для атомно-енергетичної
галузі. Директор Атомремонтсервісу Віталій Шикун розповів майбутнім енергетикам, чим
займається АРС: про пріоритетні напрямки діяльності, про цілі, принципи та особливості
роботи відокремленого підрозділу. Він акцентував увагу на тому, що одними з головних
завдань Атомремонтсервісу є монтаж, ремонт, реконструкція, модернізація обладнання,
комплексне інженерно-технічне супроводження і організація ремонтного обслуговування
АЕС. Під час екскурсії представники політеху побачили обладнання стенду інспекції та
ремонту палива, яке використовується на АЕС для перевірки параметрів міцності та
надійності ядерного палива компанії Westinghouse (паливних збірок ТВЗ-WR). …
Читати повністю >>>
За матеріалами energoatom.kiev.ua
Харківський «Турбоатом» підвищує ефективність
і надійність українських АЕС
23.10.2018

Економічний ефект від впровадження на вітчизняних атомних
станціях унікальних конденсаторів нового покоління оцінюють у 2,6 млрд
грн. Про це пише uprom.info, з посиланням на Урядовий кур’єр.
Останні чотири роки атомна генерація стабільно забезпечує понад 50% усієї
електроенергії, яку споживає Україна. Саме завдяки надійній роботі АЕС Україні вдалося
компенсувати зменшення виробництва електроенергії на теплових електростанціях через
втрату частини вугільних родовищ на сході країни та пройти надскладні опалювальні
сезони без віялових відключень електроенергії. Стратегія розвитку української енергетики
передбачає, що й після 2030 р. АЕС залишатимуться основою вітчизняної електроенергетики. Але кожен з п’ятнадцяти українських атомних енергоблоків - складний інженернотехнічний об’єкт, обладнання якого потребує постійного обслуговування, заміни у разі
необхідності та модернізації. Виконувати якомога більше таких робіт власними силами та в
кооперації з вітчизняними підприємствами - одне з пріоритетних завдань державного
підприємства НАЕК «Енергоатом», адже імпортозаміщення у цьому разі стає потужним
чинником підвищення енергетичної безпеки. Чудовим прикладом такої кооперації є робота
флагмана вітчизняного енергетичного машинобудування - харківського «Турбоатому»,
який на замовлення атомників розробив конденсатори нового покоління блочномодульного виконання для турбоустановок потужністю 1000 МВт. …
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 ТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 АВІАЦІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Гелікоптери “Мотор Січ” готуються підкорювати
ринки Європи, Близького Сходу та Африки
21.10.2018

Компанія “Мотор Січ” отримала всі необхідні дозволи для поставки
гелікоптера Мі-8МСБ до країн Європи, Близького Сходу та Африки. Про це
повідомляє Національний промисловий портал.
Гелікоптер нещодавно отримав європейський сертифікат льотної придатності.
Компанія має намір просувати цю гвинтокрилу машину далі. За словами керівника пресслужби компанії “Мотор Січ” і авіаційного експерта Хайнріха Гроссбонгардта, влітку 2017 р.
гелікоптер пройшов випробування при високих температурах в країнах Середземномор’я, а
також в Німеччині. «Завдяки надзвичайно потужним двигунам виробництва «Мотор Січ»
ми бачимо великий потенціал для Mi-8MСБ в Європі, а також в арабських країнах і в Африці.
Тепер, коли стало відомо, що ми можемо нарешті використовувати вертоліт, ми отримали
численні запити від клієнтів», – розповів Хайнріх Гроссбонгардт. «Більше ніхто не може
літати при таких температурах при максимальному завантаженні», – додав він. Інші
вертольоти такого розміру швидко досягали меж своїх можливостей і не могли підніматися
в повітря з повним завантаженням, деякі машини зовсім не можуть літати при зовнішній
температурі вище 40 градусів. Однак, українська машина показала себе чудово: Мі-8 з
новими моторами може працювати при екстремально жарких погодних умовах – 55
градусах за Цельсієм – з повним завантаженням. Це робить гелыкоптер особливо цікавим
як раз для операцій в жарких регіонах. Гроссбонгардт повідомив, що компанія вже
отримала замовлення з Африки і країн Перської затоки на Близькому Сході. Відзначимо,
Берлінська вертолітна служба Spezialflug Berlin Hubschrauberdienste GmbH взяла на службу
український вертоліт Мі-8МСБ, що модернізований компанією “Мотор Січ”.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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Около 5 тысяч сотрудников, в том числе высококвалифицированных
специалистов, в последнее время покинули ГП “Антонов”. Если ранее на
предприятии работало около 14 тыс. чел, то сейчас около 9 тысяч.
Самое страшное для отрасли, что может оказаться пройденной точка невозврата. Об
этом в интервью Зеркалу недели заявил бывший президент и генеральный конструктор ГП
“Антонов” Дмитрий Кива. По его словам, с 2015 г. компанией стали руководить
непрофессионалы, а над ними и под ними - опять непрофессионалы. “Все это привело к
тому, что ставший мемом советский тезис о том, что “доярка может руководить
государством”, в случае с “Антоновым” уже смеха не вызывает. Тут, скорее, грусть и
разочарование. Посудите сами: за последние три года - четыре новых руководителя
“Антонова”. Бог с ней - с текучкой как таковой, но ни один из них не занимался ни
проектированием самолетов, ни их производством. Нынешний президент Александр Донец
давно занимался эксплуатацией самолетов, но не разработкой и не производством”, отметил эксперт. Напомним, ГП “Антонов” через полгода поставит авиакомпании FanAir два
Ан-158. Об этом сообщила пресс-служба концерна. "В соответствии с меморандумом,
подписанном 12 октября 2018 года, ГП Антонов через шесть месяцев после активации
контракта по схеме финансового лизинга поставит авиакомпании FanAir два самолета Ан158 в конфигурации 97 кресел", - сказано в сообщении. Госконцерн рассчитывает, что
меморандум станет основой для запуска финансирования проекта. ГП Антонов ранее
заявлял о восстановлении масштабной программы по производству Ан-158, которая была
фактически приостановлена из-за разрыва сотрудничества с РФ. Как сообщил в интервью
LIGA.net президент ГП Антонов Александр Донец, серийное производство самолетов Ан158/178 планируется запустить в 2019 году. В цехах авиастроителя сейчас находятся 10
планеров этой машины. Ан-158 - ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский
самолет. Является дальнейшим развитием модели Ан-148 и рассчитан на перевозку 89-99
пассажиров на расстояние до 3100 км. Ан-158 является удлиненной версией с повышенной
вместимостью базовой модели, и первоначально назывался Ан-148-200. Цена одного Ан158 составляет около $30 млн в зависимости от комплектации. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

Завод “Кузня на Рибальському” представив проект
офшорного патрульного судна
15.10.2018

Завод «Кузня на Рибальському» пропонує проект універсального
судна для широкого спектру завдань: контролю судноплавства, боротьби з
піратством, рятувальних та гуманітарних місій.
Офшорне патрульне судно (Offshore Patrol Vessel, OPV) – патрульне судно морської
зони, яке має відповідні морехідні якості, а також необхідні умови для екіпажу та пасажирів.
Судно обладнане вертолітним майданчиком. Раніше в ЗМІ писали, що 1 жовтня завод
президента Петра Порошенка "Кузня на Рибальському" отримав 22,9 млн гривень
передплати за ремонт двигунів військового корабля. Про це повідомляє Гліб Канєвський,
голова експертної організації StateWatch, з посиланням на офіційний портал використання
публічних фінансів. На порталі зазначено, що угода з "Кузнею" підписана у вересні 2018
року. Гроші перераховані військовою частиною А0456 військово-морських сил України.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Херсонский судостроительный завод начнет выпуск
новых речных трамвайчиков
16.10.2018

Херсонский
судостроительный
завод
«Паллада»,
который
специализируется на выпуске доков и понтонных конструкций, начнет
выпуск малых пассажирских судов для речного плаванья.
В данный момент специалисты-конструкторы дорабатывают конструкцию
запланированного к выпуску судна на 45 пассажирских мест. Директор «Паллады» Валерий
Маломан сообщил: «Для изготовления речных трамвайчиков на заводе есть все
необходимое – от инженеров и рабочих нужных профессий до станочного парка. От
закладки на стапеле и до спуска первого такого судна на воду для ходовых испытаний
достаточно трех месяцев, был бы только заказ. Причем работы можно вести параллельно с
работами над очередным доком». Кроме этого Валерий Федорович сообщил, что
ориентировочная стоимость речного трамвайчика составит около 3,5 миллиона гривен.
Стоит отметить, что весь речной парк Украины уже требует срочного обновления, замена
подвижного состава должна была пройти еще десяток лет назад. Смысла от
эксплуатируемых в данный момент речных трамвайчиков мало, так как стоимость их
обслуживания экономически нецелесообразна, ведь существующие теплоходы вдвое
большей вместимости.
Читать полностью >>>
По материалам hs.oblast.online
ГП «Укргидрография» планирует построить гидрографическое судно за 110 млн грн.
16.10.2018

Государственное учреждение «Укргидрография» запланировало на
2019 год строительство нового гидрографического судна ориентировочной
стоимостью около 110 млн грн.
«В Украине стоимость такого строительства составляет около 110 млн грн (с учетом
затрат на приобретение оборудования), а за рубежом строительство такого судна будет
стоить втрое дороже. Примерный срок строительства - два-три года. На сегодняшний день
учреждением планируется осуществить актуализацию имеющегося проекта строительства
судна», - говорится в пояснительной записке к финплану учреждения на 2019 год. На судне
предполагается установить экономичный энергетический комплекс, расходы на
содержание плавсредства будут меньше примерно на 30-40% по сравнению с расходами на
деятельность имеющегося судна ГС-82. Численность экипажа составляет 24 человека, а у
нового судна будет восемь человек. Строительство планируется начать в 2019 г. предусмотрено оплатить аванс в объеме 30 млн грн (окончательная сумма будет
определена после проведения процедуры закупки). При этом учитывая масштабы
строительства и объем, освоение средств запланировано на 2020 г. Строительство
планируется осуществлять за счет учреждения (имеющийся остаток на банковских счетах).
В настоящее время на балансе «Госгидрографии» находится 65 судов…
Читать полностью >>>
По материалам ports.com.ua

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

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

ССЗ «НІБУЛОН» спустив на воду
буксир проекту POSS-115
17.10.2018

Суднобудівно-судноремонтний завод «НІБУЛОН» 16 жовтня спустив на
воду лінійний буксир проекту POSS-115 «NIBULON-8». Про це повідомляє
прес-служба компанії.
Цей буксир було урочисто закладено генеральним директором компанії Олексієм
Вадатурським і Президентом України Петром Порошенком 23 травня цього року під час
урочистостей з нагоди відкриття масштабних міжнародних виставок «Суднобудування2018» і «Водний транспорт». Спуск першого із чотирьох запланованих суднобудівною
програмою підприємства на 2018-2019 рр. суден проекту POSS-115 проходив у робочій
обстановці, адже на сьогодні на території нібулонівської верфі паралельно з активною
розбудовою флоту продовжується масштабна реконструкція. Хрещеною матір’ю
новозбудованого судна, що розбила символічну пляшку на вдачу об його борт, стала молода
кранівниця Ткаченко Анастасія. Буксири POSS-115 мають довжину 37,2 м, габаритну осадку
2,54 м, потужність 1320 кВТ та швидкість в 11 вузлів. Обладнані новітнім обладнанням
провідних світових виробників Нідерландів, Німеччини, Швеції, Данії, Польщі та ін. Основне
їх призначення – проведення караванів несамохідних суден по Дніпру та БДЛК. Варто
зазначити, що у складі буксирного флоту компанії вже є шість суден зазначеного проекту,
два з яких – «NIBULON-5» та «NIBULON-6» – стали першим замовленням суднобудівносудноремонтного заводу «НІБУЛОН», і були спущені на воду у 2014 р. Наразі на
суднобудівно-судноремонтному заводі компанії на різних стадіях готовності знаходяться
одразу шість замовлень, у тому числі ще три буксири проекту POSS-115…
Читати повністю >>>
За матеріалами Компанії «НІБУЛОН»
Государство должно выработать долгосрочную стратегию
для возрождения судостроения в Украине – експерт
18.10.2018

Государство должно выработать долгосрочную стратегию для
возрождения судостроения в Украине. Такое мнение высказал УНИАН
генеральный директор Смарт Мэритайм Груп (SMG) Василий Федин.
По его словам, на сегодня главные проблемы развития судостроительной отрасли,
как и в целом промышленного сектора, - наличие вооруженного конфликта, экономический
спад и отсутствие внимания со стороны государства. «Конфликт отпугивает иностранных
заказчиков, которые стремятся избегать рисков. Экономический спад делает невозможным
привлечение адекватного денежного ресурса на внутреннем рынке. И государство должно
выработать долгосрочную стратегию в отношении промышленного сектора», - отметил
Федин. Он также подчеркнул, что ситуация в украинском судостроении в последнее
десятилетие демонстрирует негативный тренд. Это обусловлено как отрицательной
конъюнктурой на мировых рынках, так и рядом внутренних факторов. «Судостроители в
мире до сих пор не могут оправиться от мирового финансового кризиса. Если в 2008 году
книга заказов мирового судостроения составляла 50% от общего дедвейта всех
эксплуатирующихся в мире судов, то в 2014 году - только 18%, а к 2017 году этот
показатель упал до 9%. В мировом судостроении продолжает доминировать азиатский
сегмент. На долю Китая, Южной Кореи и Японии приходится 80% мировых заказов и
только 20% - на остальные страны, включая Украину», - рассказал Федин. Между тем, по его
словам, за последний год на рынках фиксируется определенное оживление спроса. Прежде
всего, речь идет о европейском сегменте, где наблюдается рост рынка речных перевозок.
«Идет постепенное возобновление связей с нашими традиционными европейскими
контрагентами. В 2018 году, входящая в орбиту Смарт-Холдинга «Смарт Мэритайм Груп»
привлекла крупный контракт на строительство двух корпусов танкеров-химовозов для
голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V. Надеемся, что данный контракт
возобновит интерес европейского заказчика к нашим возможностям. При сохранении
внешнего позитивного тренда и появлении устойчивого запроса со стороны внутренних
судовладельцев в ближайшем времени можно будет говорить и о возобновлении
полнокомплектного судостроения на украинских верфях», - отметил Федин.
Читать полностью >>>
По материалам Смарт-Холдинга
Корабель морської охорони «Донбас» введено в кампанію
на Азові після планового ремонту
19.10.2018

Корабель «Донбас» Маріупольського загону морської охорони
Держприкордонслужби повернувся в стрій для охорони кордону в акваторії
Азовського моря після проведення планового ремонту.
Відновленням «охоронця» морських кордонів займався Азовський судноремонтний
завод, який виборов тендерну перемогу на проведення ремонтних робіт корабля.
Розуміючи напруженість обстановки в Азовському морі, необхідність найшвидшого
повернення «Донбасу» на службу, фахівці заводу в стислі терміни провели роботи з
модернізації окремих систем та механізмів двигунів корабля, очищення та фарбування
корпусу, обслуговування паливних, баластних цистерн тощо. Упродовж ремонтних робіт
екіпаж корабля пліч-о-пліч завзято працював разом із робітниками суднобудівного заводу,
забезпечував живучість корабля. На завершення докових робіт, після спуску корабля на
воду, обов’язково проводяться ходові випробування. До них залучаються зокрема
представники судноремонтного підприємства, які не просто звітують про виконання, а й
особисто випробують якість своєї роботи. …
Читати повністю >>>
За матеріалами dpsu.gov.ua
Азовский судоремонтный завод
вернут государству
22.10.2018

Кабмин принял решение вернуть Азовский судоремонтный завод
(АСРЗ) из частной в государственную собственность. Об этом сообщил глава
Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Александр Куць.
Передача предприятия в госсобственность должна состояться в ноябре. «Три недели
дал на проведение сверки наличия имущества Азовского судоремонтного завода и оценки,
что принадлежит ООО «СРЗ», а что - государству», - отметил Куць в сообщении в Facebook.
Глава Донецкой ВГА проинформировал, что во время его визита на предприятие на
прошлой неделе удалось договориться о беспрепятственном доступе на территорию
представителей созданного в мае 2018 государственного предприятия «АСРЗ» и наработки
механизма обеспечения и в дальнейшем бесперебойной работы судоремонтников. По
словам исполнительного директора ООО «Управляющая компания «МИГ», куда входит ООО
«СРЗ», Олега Иванюшенко, ситуация, сложившаяся на предприятии, беспрецендентна для
всей Украины, и чтобы ее разрешить нужна добрая воля каждой из сторон. Согласно норме,
прописанной в Хозяйственном кодексе, договор об аренде предприятия продолжает свое
действие до момента создания акта о приеме-передаче того, что находилось аренде. Пока
такового нет, предприятие - арендатор целостного имущественного комплекса продолжает
использовать производственные мощности, заботиться об охране, заключать договора.
Предприятие работает практически на полную мощность и обеспечено заказами до марта.
В то же время директор недавно созданного ГП «АСРЗ» Игорь Решетов уверен, что нужно
как можно скорее реализовать саму форму передачи, а главное, не допустить, чтобы
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сотрудники потеряли работу. «Надеюсь, после передачи государство определит
дальнейшую судьбу предприятия», - выразил он надежду на совместные производственные
отношения с нынешним арендатором в процессе передачи. ООО «СРЗ» занимается
ремонтом, модернизацией и строительством судов, выпускает машиностроительную
продукцию на производственных мощностях ЦИК бывшего ГП «АСРЗ». ООО «СРЗ» получило
в аренду ЦИК в 2003 году, после чего ГП «АСРЗ» было ликвидировано. В июне 2016 года у
ООО «СРЗ» истек срок аренды ЦИК. При этом ООО «СРЗ» продолжает эксплуатировать ЦИК,
«поддерживает производственный процесс, выполняет договорные обязательства с
текущими контрагентами, осуществляет отчисления в бюджеты, выплачивает зарплату и
сохраняет уникальный для Азовского моря судоремонтный комплекс». На мощностях АСРЗ
построено более 200 нефтемусоросборщиков, которые эксплуатируются в странах СНГ,
Индии, ОАЭ, Кубы, Болгарии, Германии, Греции, Польши и Румынии. Завод является
крупнейшим профильным предприятием в акватории Азовского моря. Кроме того, ООО
«СРЗ» осуществляет стивидорную деятельность. Предприятие оперирует пятью причалами
общей длиной 0,6 километра. Обработку судов обеспечивают восемь портальных кранов
грузоподъемностью 5-40 тонн и плавкран «Астрахань-5» грузоподъемностью до 60 тонн.
Предприятие осуществляет перевалку генеральных (квадрат, рулон, катанка в бухтах),
навалочных (чугун, ЖРК, уголь, кокс, зерновые, минеральные удобрения) и тарно-штучных
грузов (грузы в биг-бегах, мешках, на паллетах), тяжеловесного и крупногабаритного
оборудования. ООО «СРЗ» в 2017 г. увеличило объем реализации продукции и услуг по
сравнению с 2016 г. на 48,3% - до 185,8 млн грн. ООО «СРЗ» в 2017 г. сократило грузооборот
по сравнению с 2016 г. на 2% - до 632,1 тыс. тонн. ООО «СРЗ» находится в управлении УК
«Мариупольская инвестиционная группа», которая также управляет ООО «Укртрансагро»
(приемка, хранение и отгрузка на морские суда зерновых и масличных культур, услуги
сертифицированного зернового терминала), ООО «УТА Логистик» (логистические и
экспедиторские услуги), ООО «Маритайм Логистикс» (услуги менеджмента морских судов),
ООО «Мартлет» (фумигационные услуги) и другими компаниями.
Читать полностью >>>
По материалам ports.com.ua
Український проект військового катера
зацікавив іноземців
23.10.2018

Проект
катеру
“Бриз-40”
від
Дослідно-Проектного
Центра
Кораблебудування зацікавив іноземні делегації. Про це повідомляє
Національний Промисловий Портал.
Проект катера 58165 “Бриз-40” вперше представлено широкому загалу на виставці
“Зброя та Безпека 2018”. Проект судна розроблено під вітчизняні верфі, тож будувати його
здатні щонайменше п’ять підприємств Миколаєва. Розробка проводилася у тісній співпраці
з представниками Одеського загону Морської охорони. Судно може бути реалізоване, як
патрульний катер, або як катер морської охорони. Також проектом передбачено
можливість застосування обладнання та озброєння закордонних виробників та збільшення
швидкості до понад 45 вузлів. Катер може бути виконаний з різних матеріалів залежно від
вимог: з алюмінієво-магнієвого сплаву, композитного матеріалу або сталі. Габарити катера
передбачають можливість його транспортування наземним транспортом. Швидкохідний
патрульний катер “Бриз-40М” призначений для дії в закритих морях та прибережних
районах відкритих морів для несення бойового чергування, боротьби з катерами
супротивника, охорони кораблів та суден під час стоянки на зовнішніх рейдах. Довжина
катера становить 25,5 м; ширина – 5,2 м; осадка максимальна – 1,6 м; водотоннажність –
46,5 т. Екіпаж катера складається з 6 осіб. Судно озброєно 12,7-мм кулеметом, 40-мм
автоматичним гранатометом. Крім того на судно має окремий доглядовий катер.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
ВМС України до кінця року отримають
судно забезпечення
23.10.2018

Аварійно-рятувальний буксир проекту 2262 «Олександр Охрименко»,
що належить Адміністрації морських портів України та знаходиться в порту
«Южний», передадуть до складу Військово-Морських Сил ЗС України.
Зараз судно знаходиться під арештом в рамках кримінального провадження, яке
відкрили за фактом розкрадання коштів при здійснені ремонту судна. У 2016 році АМПУ
провела тендер по визначенню підрядника ремонту судна. Перемогла компанія ТОВ
«Міленіум Меритайм», яка зобов’язалася відремонтувати його за 49 млн. грн. Після
завершення ремонту АМПУ перерахувало гроші, але не всі – кілька мільйонів «зникли». 29
серпня 2017 року департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки
Генеральної прокуратури України та Головне управління контррозвідки СБУ заявили про
початок досудового розслідування за фактом заволодіння та розтрати державних коштів в
особливо великих розмірах. Відповідальність за це діяння передбачено частиною 5 статті
191 КК України. «Реалізуючи злочинну схему, спрямовану на заволодіння державними
коштами в особливо великих розмірах, частина зазначених коштів в сумі 5 мільйонів
гривень було перераховано на банківські рахунки інших суб’єктів господарювання, які не
чинили жодних послуг з ремонту морського судна-буксира «Олександр Охрименко», і
надалі через ряд підприємств з ознаками фіктивності переведені в готівку і розподілені між
учасниками протиправної оборудки», – йдеться в повідомленні прес-служби ГПУ. Судно
було заарештовано. Не дочекавшись залишку грошей за фактично завершений ремонт,
«Міленіум Меритайм» звернулося до господарського суду з позовом про стягнення
заборгованості та виграло судову справу. Обидві інстанції підтвердили: АМПУ заборгувало
фірмі більше 3 млн грн. Побудоване на сінгапурській судноверфі Keppel Fels для СРСР.
Спущений на воду був у 1987 році як «Светломор-4». Наприкінці 1992 року його зарахували
до складу експедиційного загону аварійно-рятувальних і підводно-технічних робіт
Чорноморського морського пароплавства, а в 2012 р. воно отримало нове ім’я «Олександр
Охрименко» і перейшло до складу Морської аварійно-рятувальної служби (МАРС). Пізніше
буксир передали в розпорядження Адміністрації морських портів України. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Николаевский СРЗ, находясь на грани банкротства, бесплатно
дает в пользование помещения завода
24.10.2018

Бесплатное использование помещений, не задействованных ГП
«Николаевский судоремонтный завод», юридическими лицами привело к
утрате дохода для предприятия на сумму почти 79 млн грн.
Такую ситуацию выявила проверка деятельности Государственного предприятия
«Николаевский судоремонтный завод», проведенная Южным офисом Госаудитслужбы в
Николаевской области за период 01.01.2016 – 31.01.2018 года. Передавая в пользование
различным юридическим лицам площадь 11 507 м² на территории завода без заключения
договоров аренды, то есть бесплатно, предприятие, находящееся в сложном финансовом
состоянии, упустило за финансовый год выгоду в размере 78,9 миллионов гривен. Такая
деятельность предприятия противоречит ч. 5 ст. 75 Хозяйственного кодекса Украины и
является экономически невыгодной.
Читать полностью >>>
По материалам verhovenstvo.com
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General Electric поставила в Украину
половину локомотивов
24.10.2018

Alstom намерена «драться» за поставку
локомотивов «УЗ»
16.10.2018

Французская компания Alstom подтверждает намерение участвовать в
конкурсе ПАО «Укрзализныця» на поставку локомотивов, сообщила
директор по развитию бизнеса Alstom в Европе.
«Мы очень ждем этот конкурс, мы намерены участвовать», - сообщила Флоранс
Дюфур, директор по развитию бизнеса Alstom в Европе, в рамках выставки RailExpo 2018.
При этом, по ее словам, сроки проведения конкурса неизвестны, «УЗ» проводит подготовку.
«Мы хотим развиваться в Украине, мы будем драться за этот заказ», - констатировала она.
Напомним, в конце сентября ПАО «Укрзализныця» подписала меморандумы о
сотрудничестве с мировыми компаниями Alstom и CRRC.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Китайская компания CRRC готовится поставлять
электровозы в Украину
16.10.2018

Китайская компания CRRC Datong планирует участвовать в тендере
"Укрзализныци" на поставку локомотивов в Украину. Об этом сообщает
служба новостей портала cfts.org.ua
Главный инженер CRRC Datong Чжао Миньян сообщил корреспонденту ЦТС в ходе
выставки RailExpo 2018 в Киеве, что Украине предложат практически ту же модель
электровозов, которая поставляется в Беларусь, но с определенными модификациями под
требования УЗ. Ранее в Мининфраструктуры говорили, что поставщик электровозов для УЗ
будет один. "До конца года правительство начнет стратегическое партнерство либо с CRRC,
либо с Alstom - так же, как с General Electric. Будет конкурс между двумя компаниями и
победит сильнейший" - заявил замминистра Виктор Довгань в сентябре этого года.
Электровозы БКГ1 производства CRRC эксплуатируются на железных дорогах Беларуси с
2012 года - тогда было поставлено 12 ед., а в 2015-2017 годах - 18 ед. Обе модели
локомотивов являются адаптацией китайского электровоза серии HXD2, который, в свою
очередь, был разработан CRRC совместно с Alstom на основе электровоза Prima 47000.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
The Greenbrier Companies намерен в близкой перспективе
выйти на украинский рынок
16.10.2018

Производитель железнодорожного подвижного состава The
Greenbrier Companies, Inc. (США, Орегон) намерен в близкой перспективе
выйти на украинский рынок. Об этом пишет fixygen.ua
"Мы изучаем украинский рынок в течение нескольких лет и предполагаем, что в
недалекой перспективе придем на этот рынок",- сообщил заместитель вице-президента по
международному маркетингу компании Адем Саглик в ходе выставки RailExpo 2018 в Киеве
во вторник. В то же время он отметил: для того, чтобы сделать украинский рынок более
привлекательным для иностранных компаний, необходимо внести ряд законодательных
изменений. "Важно принять несколько законов, в частности, о либерализации рынка,
чтобы частные операторы также имели доступ к рынку и была конкуренция... Для нас
очень важно видеть, что частная тяга поддерживается правительством страны",- сказал он.
По словам А.Саглика, чем скорее Украина либерализирует рынок тяги, тем больше
европейских компаний придут и начнут работу. Ранее Greenbrier рассматривала вариант
создания в Украине лизинговой компании. The Greenbrier Companies специализируется на
производстве и ремонте железнодорожного подвижного состава, предоставляет услуги
управления и лизинга вагонов.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
На КВБЗ відбувається остаточне складання восьми
локомотивів General Electric
16.10.2018

На Крюківському вагонобудівному заводі (КВБЗ) відбувається
остаточне складання 8 локомотивів General Electric. Про це повідомляє
прес-служба КВБЗ,передає портал mind.ua
Так, усв 8 локомотивів знаходяться в роботі, зокрема ведеться узгодження всіх
технічних питань та остаточна комплектація тепловозів. «На малярній дільниці корпусу
пасажирського вагонобудування вже фарбують виготовлені на КВБЗ спеціально для них
створені колієочисники. Колієочисники – це такі пристрої, що встановлюються попереду та
позаду на рамі тепловоза. Їх призначення – видалення з колії сторонніх предметів та
попередження пошкодження елементів конструкції візків та іншого обладнання, що низько
розташоване», – йдеться в повідомленні. Надходження наступної партії та доукомплектація
очікується в листопаді цього року.Нагадаймо, перший TE33AC прибув в Україну 10 вересня.
Наприкінці листопада минулого року вперше стало відомо, що General Еlectric може
замінити «Луганськтепловоз» для «Укрзалізниці» аби вирішити проблему дефіциту
тепловозів. Пізніше стало відомо, що «Укрзалізниця» домовляється з General Electric про
збірку 30 локомотивів.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
Запорізький електровозоремонтний завод відправив
черговий електровоз для Укрзалізниці
23.10.2018

Запорізький електровозоремонтний завод провів капітальний
ремонт електровоза для Укрзалізниці. Передає Національний Промисловий
Портал, з посиланням на прес-службу підприємства.
Після ремонту електровоз ЧС4 №059 відправлений на адресу виробничого
підрозділу “Локомотивне депо Київ-Пасажирський” регіональної філії “Південно-Західна
залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”. ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» (ЗЕРЗ) державне підприємство з ремонту електровозів на потреби залізничних доріг, розташоване
в місті Запоріжжя. Основним замовником робіт та послуг для підприємства є ПАТ
“Укрзалізниця”. Сьогодні завод ремонтує 11 серій рухомого складу, серед яких електровози
серій ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8, ВЛ80с, ВЛ80т, ВЛ80к, ВЛ82м. В кінці 1990-х років завод освоїв
модернізацію електровозів серії ЧС4 (із заміною кабін машиніста і обшивки кузова, рам
візків, стабілізаторів та іншого обладнання), а також модернізацію електровозів ВЛ80 з їх
переробкою в односекційні електровози ВЛ40у. На заводі виконується глибока
модернізація рухомого складу, якому виповнилося понад 30 років - відновлюється рухомий
склад з продовженням терміну експлуатації на 15 років. ЗЕРЗ освоїв випуск більш ніж 11
тисяч запасних частин, щоб не мати проблем з ремонтом різних серій локомотивів.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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В среду, 24 октября, в порт Черноморск прибыли еще 7 локомотивов
General Electric. Таким образом, УЗ уже получила 15 из 30 тепловозов
американской компании. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
По словам и.о. председателя правления УЗ Евгения Кравцова, по контракту первая
партия тепловозов TE33A серии Evolution состоит из 30 единиц. Вторая часть партии
поступит в первом квартале 2019 года. "Задействуем их к перевозкам на юге страны - они
будут курсировать на мелитопольском, николаевском и мариупольском направлениях, на
наиболее грузонапряженных участках", - рассказал он. Локомотивы, как и 8 предыдущих,
отправятся на Крюковский вагоностроительный завод для окончательного укомплектования. Вместе с тем продолжается процесс сертификации тепловозов, рассказал Кравцов.
Сертификат соответствия для приема в эксплуатацию они получат ориентировочно в
ноябре. После этого локомотивы GE осуществит пробег 150 км железнодорожной сети
Украины. Впоследствии они будут задействованы в перевозках. Напомним, что 11 сентября
в Украине прибыл первый локомотив GE. Соглашение между Укрзализныцей и GE на сумму
≈ $1 млрд предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. На
первом этапе планируется поставка УЗ 30 магистральных тепловозов. При этом 10%
составляющих производства должно быть локализовано в Украине. Впоследствии
локомотивы будут состоять из не менее 40% украинских комплектующих. Стоимость
локомотивов – $4,7 млн за каждый. В целом сумма контракта первой партии составляет
$140 млн. В начале недели стало известно, что детективы НАБУ получили доступ к
документам государственного Укрэксимбанка, которые касаются закупки локомотивов
General Electric и передачи их в финансовый лизинг компании Укрзализныця.
Расследование начато по заявлению народного депутата (его имя и фамилия не
уточняется). Депутат заявил, что "лизингодателем и лизингополучателем было допущено
существенное превышение цен на указанные локомотивы в сравнении с рыночными
ценами, по которым осуществлялась поставка локомотивов другим покупателям".
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
Компания "Агро Плюс Экспо" владеющее 96,% акций "Днепровагонмаш", объявила о
принудительном выкупе у миноритариев остальных ценных бумаг
26.10.2018

ООО "Агро Плюс Экспо" (Киев), владеющее совместно с
афилированными лицами 96,0093% акций АО "Днепровагонмаш", объявила
о принудительном выкупе у миноритариев остальных ценных бумаг.
Согласно опубликованному в системе раскрытия информации Национальной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) тексту публичного
безотзывного требования, акции будут выкупаться по цене 127,02 грн за акцию
(номиналом 0,5 грн). Цена определена как наибольшая, по которой акции ДВМ
приобретались заявителем (или афилированными лицами) в течение 12 месяцев,
предшествовавших приобретению доминирующего пакета. В числе афилированных с "Агро
Плюс Экспо" физлиц - Sertaсo Limited (владеет более 27,435% акций ДВМ), ООО "Алькантара
Инвест" (18,858%), ЧАО "Страховая группа "ТАС" (более 2,9%), кипрская Alkemi Limited
(2,18%), финкомпания "Центр финансовых решений" (1,3%) и ООО "Центр финансовых
решений" (0,6%). ООО "Агро Плюс Экспо" после приобретения доминирующего пакета
владеет 42,633%. Все компании объединяет ФПГ ТАС, контролирующая предприятие.
"Днепровагонмаш" производит полувагоны глуходонные и люковые, хопперы крытые и
открытые, платформы разной специализации, бункерные и крытые вагоны, думпкары,
специализированные технологические транспортные средства. В 2017 году ДВМ
реализовал 865 грузовых вагона, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее (404 вагона).
Косолидированный чистый доход компании в 2017 году вырос в 2,7 раза - до 1 млрд 046
млн грн., а чистая прибыль – в 3,8 раза, до 48,98 млн грн. Уставный капитал АО – 8,318 млн
грн. Группа "ТАС" основана в 1998 году. Сфера ее бизнес-интересов охватывает
финансовый сектор (банковский и страховой сегменты), промышленность, недвижимость,
агросектор, венчурные проекты.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ВАГОНИ МЕТРО & ТРАМВАЇ

Киев планирует наладить полноценное производство
польских трамваев Pesa
24.10.2018

Сервисный центр для крупноузловой сборки польских трамваев Pesa
откроется в Киеве через несколько недель. Об этом сообщил заместитель
председателя КГГА Дмитрий Давтян.
"Недели через две мы планируем открыть сервисный центр Pesa. Там будет
проходить крупноузловая сборка трамваев Pesa. Сейчас как раз поступает первый трамвай,
который уже будет собран в Киеве. В прошлом у нас были небольшие задержки с запуском
цеха. Но наша задача сделать так, чтобы они потом открыли полноценное производство возможно, с изготовлением запчастей на территории Украины", - отметил Давтян в
интервью движению "Честно". Напомним, Киевская администрация через тендер прошлого
и этого года приобрела польские трамваи Pesa и украинские "Электрон". Ранее в интервью
"Украинской правде" мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что из 10 "Электрон" 7
находятся на ремонте из-за технических неисправностей. "Я посмотрел отчет "Электрона".
К большому сожалению, мы сегодня видим, что трамваи "Электрон" у нас не работают и не
ездят. В разные периоды времени максимум 2-3 единицы из 7 (сейчас уже из 10) ездят. Мы
покупаем эти трамваи за такие же деньги, как трамваи Pesa, которые прекрасно ездят. Мы с
большим уважением относимся к отечественным производителям и хотели бы, чтобы они
развивались, но они должны предоставлять качественный продукт", - отметил заместитель
председателя КГГА. Также чиновник рассказал, на какой стадии находится проект
продления линии скоростного трамвая до станции метро "Дворец спорта". ...
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
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РА «Кредит-Рейтинг» присвоило кредитный
рейтинг ООО «ИЛТА» на уровне uaА
18.10.2018

В сентябре рынок «еврономеров» вырос на 35%
и превысил официальный імпорт
В сентябре поставки в Украину автомобилей на «еврономерах»
испытали настоящий бум. Так, в сравнении с августом, «количество
«евроблях» на украинском рынке возросло на 35% и достигло показателя
11,5 тыс. штук.
Это больше, чем официальный импорт авто по льготным акцизам. Кроме того, авто
на «еврономерах» за месяц прибавили и свое влияние на авторынке. Если месяц назад на
них приходилось 19% украинского рынка подержанных авто, то в сентябре уже 19,8%. За
это же время, импорт подержанных авто в Украине составил 10,7 тыс. автомобилей, что на
93% больше, чем годом ранее. Рынок внутренних перепродаж автомобилей составил 42,5
тыс. штук, что на 8% больше, чем годом ранее. Единственный сегмент украинского
авторынка, который в сентябре сократился – это рынок новых автомобилей. По данным
AUTO-Consulting их объем составил 6,3 тыс. штук, что на 17% меньше, чем в сентябре 2017
года. Как видим, активнее всего в Украине растут два сегмента: рынок нелегальных авто на
«евробляхах» и легальный импорт авто по сниженным акцизам.
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о
присвоении долгосрочного кредитного рейтинга ООО «ИЛТА» на уровне uaА.
Прогноз рейтинга - стабильный.
Основным направлением деятельности ООО «ИЛТА» является предоставление
полного спектра услуг по финансовому и оперативному лизингу легковых и коммерческих
авто, продаже новых и б/у, комплексного обслуживания и флит-менеджмента. Факторы,
поддерживающие уровень кредитного рейтинга: устойчивые рыночные позиции: ООО
«ИЛТА» является официальным дилером автомобильной марки Peugeot в Украине, а также
занимает лидирующие позиции в сегменте лизинга легковых и коммерческих
автомобилей, комплексного технического обслуживания и флит-менеджмента;
прибыльная операционная деятельность в течение последних лет; сбалансированность
активов и пассивов по срокам к погашению; информационная открытость предприятия.
Факторы, ограничивающие уровень рейтингов: низкая диверсификация портфеля по
основным контрагентам; чувствительность деятельности предприятия к валютнокурсовым колебаниям; влияние негативных факторов на финансовый рынок и низкие
темпы восстановления автомобильного рынка Украины.
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info

ГПУ раскрыла новую схему ввоза автомобилей
на еврономерах

Чиновникам Порошенко купили два люксовых
Mercedes-Benz за 10 млн грн.

17.10.2018

23.10.2018

ГПУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве
по факту незаконного ввоза в Украину более тысячи транспортных средств,
которые были растаможены по поддельным документам.
Установлено, что схема уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах
повлекла ущерб государственным интересам на сумму свыше 7 млрд грн. По данным
прокуратуры, в этой схеме принимали участие предприятия-импортеры транспортных
средств, должностные лица таможенных органов ГФС, субъекты хозяйственной
деятельности, а также предприятия реального сектора экономики. "В ходе расследования
доказана причастность к совершению указанных преступлений двух должностных лиц
таможенных постов Волынской таможни ГФС, которые были задержаны 19 октября 2018
года в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении. Задержанным лицам
сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании им мер. Досудебное расследование
по уголовному производству продолжается. Напомним, что по данным ГФС, с начала 2018
года в Украину было ввезено 146,8 тыс. транспортных средств личного пользования с
иностранной регистрацией в режиме "транзит", и 465,9 тыс. авто - в режиме "временного
ввоза". Из тех автомобилей, которые были ввезены в режиме "транзит" – 57,9 тыс. - с
нарушением срока пребывания. Статистики по временному ввозу пока нет. Напомним, что
в июле Верховная Рада приняла в первом чтении законы об автомобилях на еврономерах.
Однако, в сентябре профильный парламентский комитет по вопросам налоговой политики
заблокировал данные законопроекты. Позже Верховный суд признал законным
пользование собственным транзитным авто с еврономером, ввезенным в Украину.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Стало відомо, чому Насіров підписував розстрочки
партнеру Порошенка
15.10.2018

Причиною розстрочень екс-головою ДФС Романом Насіровим
грошових зобов’язань Автоскладальному заводу №1 компанії "Богдан
Моторс" стало значне зростання дебіторської заборгованості за поставлені
автомобілі.
Про це повідомив Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch, з
посиланням на відповідь Державної фіскальної служби України. Підставою для надання
розстрочення податку на суму 3,3 млн грн у кінці 2016 р. стало звернення
Автоскладального заводу №1, підкріплене висновком Головного управління ДФС у
Волинській області про доцільність надання такого розстрочення. На початку 2017 року
розстрочення податків на суму 5,1 млн гривень надали через висновок про доцільність
надання такого розстрочення вже від Львівського управління Офісу великих платників
податків ДФС під заставу майна заводу на суму 5,2 млн грн. "Таким чином при Насірові
"Богдан Моторс" отримав розстрочень на загальну суму 8,4 млн грн", - підсумовує
Канєвський. У податковій запевнили, що розстрочені суми платником сплачені у повному
обсязі разом з нарахованими процентами за користування розстроченням. Автоскладальний завод №1 компанії "Богдан Моторс" відомий тим, що виграє державні тендери на
постачання автобусів та тролейбусів у різні міста України. Компанія належить Олегу
Гладковському, першому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони, а
також давньому бізнес-партнеру президента Петра Порошенка. Розстрочки часів Романа
Насірова вперше привернули увагу під час перебігу кримінальної "газової" справи
народного депутата Олександра Онищенка. Сам екс-голова ДФС Насіров звинувачується у
наданні розстрочення зі сплати рентної плати компаніям Онищенка з порушенням вимог
закону. Нагадаємо, у кінці 2016 р. Насіров власноруч підписав розстрочку
Автоскладальному заводу №1 компанії "Богдан Моторс".
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
 ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ
 АВТОМОБІЛІ

В Одессе открыли новый дилерский центр Lexus
и представили Lexus ES
17.10.2018

Во время торжественного открытия совершенно нового официального
дилерского центра Lexus в городе Одесса произошла премьера нового
поколения бизнес-седана Lexus ES.
Ультрасовременный дилерский центр создан в соответствии с новой глобальной
концепцией позиционирования, согласно которой Lexus – это не просто премиальный
автомобильный бренд, а стиль жизни. Сегодня Lexus не только выпускает престижные
высокотехнологичные автомобили с изысканным дизайном, но и проектирует роскошные
спортивные яхты, участвует в создании фантастических фильмов, сотрудничает с модными
дизайнерами и художниками, поддерживает культурные и образовательные инициативы.
Новый дилерский центр Lexus в Украине открыт, прежде всего, для ценителей
исключительного комфорта, изысканной эстетики и передовых технологий. А значение и
важность события подчеркнули официальные лица, принимавшие участие в церемонии
открытия Паскаль Руж – глава Lexus Europe, Такахиде Аибара – генеральный директор ПИИ
«Тойота-Украина» и Алексей Шох – владелец дилерского центра «Лексус Одесса». ...
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
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Автобаза Госуправления делами закупила по переговорной процедуре
у фирмы, конечным бенефициаром которой является Тариэл Васадзе, два
автомобиля Mercedes-Benz S 560 4 Matic Long за 10 млн гривен.
Ожидаемая стоимость закупки на тендере составляла 11,5 млн грн, однако на
участие в нем дважды не зарегистрировалась ни одна компания. Законодательство
разрешает заказчику применять переговорную процедуру в случае, если тендер отменялся
дважды из-за отсутствия достаточного количества участников (не менее двух). В итоге
автобаза по переговорной процедуре договорилось о закупке двух седанов Mercedes-Benz у
компании "Автомобильный дом - Украина Мерседес-Бенц". Конечным бенефициаром
компании является Т.Васадзе, основателями - он, его ЧАО "Украинская автомобильная
корпорация", бывший вице-премьер-министр (1991-1992) Олег Слепичев и экс-дипломат,
президент ассоциации автопроизводителей "Укравтопром" Михаил Резник, а директором Олег Бойко. Таким образом, до 30 ноября Госуправлению делами будет поставлено два
автомобиля Mercedes-Benz S 560 4 Matic Long 2018 года выпуска, экологического стандарта
Euro-6, с объемом двигателя до 4 тыс. куб. см и максимальной скоростью не менее 250 км в
час. Автомобили должны иметь черное металлическое покрытие и термопоглощающее
тонированное заднее стекло, а салон - обивку из эксклюзивной черной кожи, декоративные
элементы из тополя и велюровые коврики. Авто будут оборудованы аудиосистемой с
навигацией, акустической системой объемного звучания, системой кондиционирования,
боковыми подушками безопасности в задней части салона. В одной из машин будет
присутствовать холодильный отсек, проекционный дисплей и тв-тюнер, а задняя часть
салона будет отделена перегородкой и в ней оборудуют откидные столики и электрические солнцезащитные шторки. Ранее Автобаза закупила у вышеупомянутой фирмы также по
переговорной процедуре минивэн Mercedes-Benz V-Class V 250 за 2,4 млн грн. …
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
 Е-МОБІЛІ

В Украине начали продавать электромобиль
дешевле $4 000
19.10.2018

В Украине стартовали продажи китайського электромобиля Fulu Mk1,
стоимость которого составляет 109 999 гривен, что по курсу $ по состоянию
на 19 октября меньше $4 000.
Fulu Mk1 производит компания из Китая. Он отличается довольно маленькими
габаритами. Длина его составляет 2 450 мм, ширина 1 230 мм, высота – 1 550 мм, а масса
всего 435 килограммов. Но при этом всем конструкторы смогли сделать это чудо техники
четырехместным. Электромотор развивает 2,2 кВтч и позволяет авто ехать с максимальной
скоростью в 45 км/ч. Свинцовые аккумуляторы обеспечивают запас хода в 120 км, а
зарядить электромобиль можно за 8 часов. ...
Читать полностью >>>
По материалам autogeek.com.ua
Реєстрації електромобілів в Україні
за 9 міс. зросли на 54%
23.10.2018

Реєстрації електромобілів в Україні за 9 міс. ц.р. зросли на 54%
порівняно з аналогічним періодом 2017 р., до 3798 од, повідомляє Федерація
роботодавців автомобільної галузі України (ФРАГ).
В цю цифру ввійшли первинні та вторинні реєстрації електромобілів, а також
ввезені з-за кордону авто (за посвідченням митниці або ВМД), тоді як перереєстрації та
тимчасові реєстрації до статистики не входять. У загальній кількості реєстрацій на частку
первинних припадають 35,5%, або 1 348 авто (за 9 міс. 2017 року - 36,1%, або 891 авто).
Вторинні реєстрації становили 2287 од. (60,2%) проти 1325 од. (53,7%), ввезені з-за
кордону - 163 од. (4,3%) проти 251 од. (10,2%) роком раніше. "І якщо в І кварталі кількість
реєстрацій автомобілів з електроприводом майже не зросла, то в ІІ і ІІІ кварталах українці
почали активно використовувати пільгові умови ввезення електромобілів", - констатує
ФРАГ. Як повідомлялося, з 1 січня 2018 року терміном на рік скасовано ПДВ і акциз на
імпорт електрокарів, а ввізне мито не сплачується при їх ввезенні з 2016 року. "Отже, третій
квартал показав приріст 40% порівняно з другим і 117% порівняно з третім кварталом
2017 року. За умови збереження таких темпів зростання в четвертому кварталі кількість
реєстрацій може вперше перевищити 2 тис. од.", - констатують у федерації. П'ятірка лідерів
за кількістю реєстрацій електромобілів залишилася незмінною: на першому місці з
великим відривом тримається Nissan (+2492 од., або 65,6% усіх реєстрацій), далі йдуть Tesla
(267 од., 7% усіх реєстрацій) і BMW (251 од., 6,6% усіх реєстрацій). На четвертому місці Renault (138 авто, або 3,6%), п'яте посідає Mercedes-Benz (121 авто, або 3,2%).
Читати повністю >>>
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Где и какие электромобили в сентябре
покупали украинцы

Одесский авторемонтный завод ушел
компаниям Альперина
24.10.2018

В сентябре украинский парк легковых автомобилей пополнили 540
электромобилей или в 2,3 раза больше чем годом ранее, сообщает
ассоциация «Укравтопром».
Из этого количества новыми были только 93 машины, остальные до того, как
прибыть в Украину, уже имели историю эксплуатации и владельцев. Самым популярным
электромобилем на отечественном рынке является Nissan Leaf. В прошлом месяце 357
Лифов получили украинскую прописку. Вторым по популярности стал автомобиль Tesla
Model S, который выбрали 33 автомобилиста. На третьем месте BMW i3, в сентябрьском
активе этого автомобиля 29 регистрационных номеров. Четвертым по популярности
электромобилем стал Fiat 500e, его выбрали 21 чел. Замыкает пятерку самых
востребованных легковых автомобилей на электротяге Mercedes-Benz B-Class Electric Drive
– 19 шт. Самым большим региональным рынком для электрокаров в Украине остается
город Киев, жители которого в сентябре приобрели 124 электромобиля. Тройка фаворитов
киевлян выглядит следующим образом: Nissan Leaf (68 шт.); Fiat 500e (11 шт.); Tesla Model S
(10 шт.). Одесские номера в прошлом месяце получили 74 электромобиля и это второй
результат в региональном рейтинге. Пальму первенства одесситы отдали все тому же
Nissan Leaf, приобретя 43 автомобиля этой модели. А вот второе и третье место разделили
сразу несколько электромобилей. На втором месте BMW i3 и KIA Soul EV – по 7 регистраций,
а на третьем – Fiat 500e и Mercedes-Benz B-Class Electric Drive (по 4 шт.). Жители
Днепропетровской области вошли в лидерскую тройку, приобретя за месяц 56
электрокаров, абсолютное большинство которых были все те же Лифы – 46 шт.
Читать полностью >>>
По материалам Ассоциации «Укравтопром»
 МОТОТЕХНІКА

17.10.2018

Целый имущественный комплекс ГП «Одесский автомобильноремонтный завод» вместе со зданиями и сооружениями ушел компаниям,
связанным с известным Вадимом Альпериным.
Борьба идет за участок в 4,2 га на ул. Артиллерийская, 4. Военная прокуратура
Южного региона начала уголовное дело в отношении арбитражного управляющего
Ибрагима Салиева, который искусственно нарастил задолженность по кредитам и продал
завод на фиктивном аукционе фирме «Сити Интайм». После этого сделку заверили через
регистратора КП «Регистрационная служба Одесской области» Сергея Манюту и частного
нотариуса Светлану Савченко. Однако Приморский суд отклонил ходатайства о наложении
ареста на имущество предприятия. Министерство обороны подало административный иск,
чтобы отменить записи о новом собственнике, внесенные в реестр, но решения по этому
вопросу пока нет. Более того, в деле появилась еще одна сторона. Речь идет о компании
«Данлин», которая напрямую связана с Вадимом Альпериным. Данная фирма занимается
строительством «высоток» в Одессе и области. В случае с «Одесским АРЗ» она выкупила
долг госпредприятия перед компанией «Одессагаз». Фирма может рассчитывать на
получение части имущества, в том числе и территории завода. Например, компания «Сити
Интайм» перепродаст объект «Данлин». Министерство обороны обратилось в суд, требуя
признать такие действия незаконными. Дело дошло до Верховного суда, который кассацию
чиновников отклонил. Таким образом, в ближайший год территорию завода застроят
высотными зданиями без какой-либо компенсации в бюджет страны.
Читать полностью >>>
По материалам 368.media
DAF подготовил универсальные решения
для агросегмента

Самые популярные мотоциклы в Украине
в сезоне-2018

18.10.2018

12.10.2018

В Украине наблюдается стремительный рост рынка новой
мототехники. Так, усилиями всех операторов за 9 мес. было реализовано
18450 единиц мототехники, что на 85% больше, чем годом ранее.
Такой стремительный рост украинского моторынка стал возможен благодаря
появлению в продаже доступной мототехники, которая стимулировала рост интереса к
этому виду транспорта. По объемам продаж украинский рынок не только стал одним из
привлекательных в Европе, но и превзошел рынки соседних стран. В AUTO-Consulting
отмечают, что на протяжении всего года велась беспрецедентная конкурентная борьба
между тремя главными операторами моторынка. По итогам 9 месяцев лидером стал бренд
Musstang, которому отдало предпочтение 20% всех покупателей. Вторую позицию
удерживает бренд Spark c результатом 14% украинского рынка. На третьем месте оказался
бренд Viper (10%). Какие же мотоциклы чаще всего покупают в Украине. В этот раз AUTOConsulting проанализировал Топ-10 самых продаваемых моделей. ...
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
 ВЕЛОТЕХНІКА

DAF Trucks Украина представил для украинских аграриев
универсальные решения для эксплуатации в Украине на базе тягача DAF CF
85.460. Об этом сообщает портал newsline.com.ua
DAF Trucks Украина в сотрудничестве с Schmitz Cargobull подготовили специальное
предложение для аграриев. DAF CF 85.460 комплектуется 13-литровым двигателем Евро-5
460 л.с., автоматизированной КПП и моторным тормозом мощностью 4,5 л.с. Благодаря
низкой массе автопоезда, усиленному и легкому кузову и усиленной раме, тягач может
перевозить до 60 куб м грузов. В комплектацию входит система мониторинга нагрузки и
система автоматического опускания подвески при разгрузке для предотвращения
опрокидывания. Стоимость автопоезда составляет 121 000 Евро. Техника в наличии и
доступна по специальной программе финансирования от ОТП Лизинг в евро или гривне на
лояльных условиях. Еще одним предложением для украинского рынка стал вывод на
рынок самосвала DAF CF 85.460 с колесной формулой 8*4. Автомобиль имеет усиленную 8,5
мм швеллером раму для тяжелых условий эксплуатации, увеличенный клиренс 43 см,
защиту радиатора, шины для тяжелых условий, дополнительное освещение. Самосвальный
стальной кузов KH KIPPER объемом 18,5 куб м оснащается гидравликой HYVA. Стоимость
самосвала – 131 тыс. евро. Гарантия на технику составляет 3 года или 500 тыс. км пробега.
Читать полностью >>>
По материалам newsline.com.ua

Кубок велопрацедавця 2018 отримав роботодавець
з найкращими вело умовами

У Києві збудують найбільший сервісний центр з обслуговування
автомобілів марки IVECO

18.10.2018

У конкурсі серед українських роботодавців «Велопрацедавець 2018»
перемогла IT-компанія Intellias. Церемонія нагородження відбулась 18
жовтня в Американському домі в Києві.
Організатором конкурсу є громадська організація «Асоціація велосипедистів Києва».
«Велосипедом на роботу їздить дедалі більше людей у Києві, але не всі мають відповідні
умови на робочому місці. «Велопрацедавець року» – щорічний конкурс, який відзначає
найбільш bike-friendly офіси в Києві та заохочує роботодавців створювати найкращі
велоумови на робочих місцях. Велокультура є інструментом корпоративної соціальної
відповідальності, який підвищує продуктивність і здоров’я співробітників і створює
позитивний імідж», – заявила координаторка конкурсу «Велопрацедавець 2018» Маріанна
Маршаленко. За умовами конкурсу перемогу та Кубок Велопрацедавця отримує компанія,
організація чи установа, що пропонує найкомфортніші велоумови для співробітників:
щонайменше встановила велопарковку, має місце для переодягання та душ і заохочує
співробітників їздити велосипедом на роботу. Мета конкурсу «Велопрацедавець 2018» –
популяризація велосипеда як транспорту і розвиток велосипедної інфраструктури в Києві
та містах-супутниках. Компанії проявляють активну позицію на шляху до комфортного
міста. Фіналістами конкурсу «Велопрацедавець 2018» стали 13 компаній та установ: Intellias
(1 місце), «А+С Україна» (2 місце), 6-Systems (3 місце), Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України, бізнес-центр «Іллінський», UNIT Factory, Wargaming, , Національний
банк України, ЛІГА: ЗАКОН, фармацевтична фірма «Дарниця», «Ашан Україна», IMMER
Ukrplastic, Ubisoft. За умовами конкурсу в ньому не можуть брати участь переможці
попередніх років. У 2018 році конкурс проходить у дев’ятий раз. Титул «Велопрацедавця
року» здобули юридична фірма EVERLEGAL (2017), група компаній інтернет-торгівлі
EVO.company (2016), ІТ-компанії ZEO-Alliance (2015) і Luxoft (2014), медіахолдинг 1+1
(2013), ІТ-компанії Ciklum (2012), Melexis Ukraine (2011), GlobalLogic (2010). ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ГО «Асоціація велосипедистів Києва»
 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ

Російські компанії тричі намагались знищити
Дрогобицький завод автокранів
16.10.2018

Ділки, які приватизували Львівський автобусний завод і згодом
знищили його, також хотіли взяти під контроль Дрогобицький завод
автомобільних кранів. Про це повідомили на підприємстві.
«Цей напрямок діяльності бажань російського капіталу почався ще в 2001 р. В
державі була досить велика приватизація підприємств. Тут же почались судові процеси,
стороною яких були компанії, пов’язані з російським капіталом. І Дрогобицькому заводу
доводилось три роки проходити судові процеси», – розповів заступник директора з
комерційних питань Дрогобицького ЗАК Анатолій Невмирецький в ефірі спецпроекту на
телеканалі ZIK. Проте ця перша спроба росіян заволодіти Дрогобицьким заводом не
увінчалася успіхом. До речі, її проводили саме ті ділки, які приватизували Львівський
автобусний завод. Другою спробою російського капіталу встановити контроль над
підприємством була пропозиція від концерну «КАМАЗ», який забажав взяти на себе
реалізацію української продукції. Керівництву Дрогобицького заводу вистачило волі
відмовити впливовому східному гіганту. «А це відповідно вже був би диктат зі сторони
російської компанії щодо розвитку підприємства, якщо підприємство керує реалізацією. І
третя спроба – це вже спроба через банківські структури», – пояснив заступник директора з
комерційних питань Дрогобицького ЗАК. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами zik.ua
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В Україні 18 жовтня 2018 р. на території дилерського центру АМАКО
відбулася урочиста закладка найбільшого сервісного центру з
обслуговування автомобілів марки IVECO.
На урочистий захід прибули високі гості: власник компанії АМАКО – Шейх Саад
Алькхораеф, президент компанії IVECO – П’єр Лаутт, директор по веденню бізнесу IVECO в
Польщі і Україні – Даніель Волзак, президент компанії АМАКО – Адріано Луз. На території
дилерського центру АМАКО – в смт. Проліски Київської області було закладено пам’ятну
капсулу з листом для майбутніх поколінь, яка ляже в основу нового сервісного центру
IVECO в Україні. Новий комплекс стане єдиним в Україні, який на 100% відповідає вимогам
сервісним центрам IVECO класу А. По-перше, він буде відрізнятися розмірами. Будівля
матиме два поверхи загальною площею 1700 м. Кв. Площа безпосередньо ремонтної зони
становитиме 1000 м кв. Тут розмістять 10 наскрізних постів, на яких, в залежності від класу
автомобілів, зможуть одночасно перебувати в роботі від 10 до 20 машин. По-друге, тут
будуть обслуговувати автомобілі IVECO всього модельного ряду. Від легких розвізних
моделей IVECO Daily і средньотонажників EuroCargo до машин важкого класу Trakker і
Stralis. Більш того, центр зможе прийняти навіть 12-метрові туристичні автобуcи Magelys і
кар’єрні самоскиди Astra – нагадаємо, що АМАКО є також представником підрозділів IVECO
Bus і Astra, що входять до CNH Group. Третій важливий критерій сервіс-центру категорії А –
це відповідність обсягу складу запчастин і його наповнення. Велику роль відіграє і сучасне
обладнання, на закупівлю якого буде витрачено близько половини всіх інвестицій в центр. І
нарешті, жоден сервісний центр не зможе працювати без персоналу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
КрАЗ на запрошення «Нафтогаз України» прийняв
участь у Міжнародній конференції
23.10.2018

ПрАТ «АвтоКрАЗ», на запрошення НАК «Нафтогаз України», сьогодні,
23 жовтня, прийняв участь у Міжнародній конференції «Нафтогазова галузь
України: виклики та можливості».
Цей захід став платформою для обговорення низки питань, у тому числі позиції
існуючих постачальників щодо досвіду співпраці із НАК «Нафтогаз» та окреслення
важливих аспектів подальшого співробітництва. Серед спікерів, виступаючих на сесії із цієї
теми, – генеральний директор «КрАЗу» Роман Черняк. У своїй доповіді-презентації він
відзначив, що український виробник дуже цінує, що вітчизняна нафтогазова промисловість
віддає перевагу національному продукту, замовляючи під свої потреби різну спецтехніку на
базі КрАЗу. У 2017 році до філій лише «Укргазвидобування» надійшло близько 200 од. нової
техніки КрАЗ та спецвиробів на його базі, серед яких, в основному, повнопривідні тягачі,
автокрани, автоцистерни, трубовози, самоскиди, лабораторії, вахтові автомобілі. Він
зазначив, що останні кілька років вся техніка, яку замовляє «Укргазвидобування», у
більшості своїй оригінального виконання або із встановленням додаткових опцій,
направлених на безпеку та комфорт працюючого на ній персоналу. Зокрема, самоскиди та
тягачі мають тахографи, додаткові спальні місця, кондиціонери, паски безпеки тощо.
Спеціальні КУНГи для виконання різних завдань – це будинки на колесах зі всім необхідним
обладнанням для роботи та предметами побуту для комфорту механіків та водіїв на час
відрядження по об’єктах. У якості ефекту від співпраці із групою «Нафтогаз» Р.Черняк
зазначив, що кожна перемога у тендерах, об’явлених групою «Нафтогаз», стимулює
виробництва підприємств–постачальників спецобладнання - «Нафтоавтоматика»,
«Львівський експериментально-механічний завод», «Автокрани України». …
Читати повністю >>>
За матеріалами ПрАТ «АвтоКрАЗ»

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

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

Scania выполнила крупнейшую поставку грузовиков
для клиента из Украины в этом году

Корпорація «БОГДАН» готова допомогти українським містам перейти
на електричний громадський транспорт

24.10.2018

Компания "Скания Украина" информирует о крупнейшей поставке
техники для одного клиента в 2018 году. Сразу 30 новеньких Scania R450
получила компания "Транспеле".
Все они забрендированы в фирменный оранжевый цвет крупнейшей украинской
транспортной компании. Забирать новенькие машины с дистрибьюторского склада
прибыла лично генеральный директор "Транспеле". Ирина Лесничевская. Эта поставка
стала не только крупнейшей для "Скания Украина" в этом году, но и новый опыт по
комплексным решениям для клиента. Ведь эта сделка включала целый комплекс
нестандартных решений, как trade-in, финансирование и сервисная поддержка. Именно
этот алгоритм позволил Scania стать поставщиком для крупнейшей транспортной
компании Украины, а "Транспеле" получить наиболее оптимальное решение и обновить
свой автопарк. «Наше сотрудничество с Scania началась в 2012 году, когда мы приобрели
первую партию из 15 грузовиков Scania R420. Через год взяли еще 7, а чуть позже в
автопарке появились первые Scania R450 Евро 6. Поскольку опыт эксплуатации техники
Scania был положительным, то после запуска нового поколения грузовиков Scania конечно
хотелось увидеть эти автомобили и в нашем автопарке, - комментирует Ирина
Лесничевськая. «Единственная возможность приобрести новую технику для нас была через
программу трейд-ин. Я очень рада, что нашим компаниям удалось достичь согласия по
многим вопросам, и 30 оранжевых автопоездов стали настоящим украшением нашего
автопарка. Новое поколение грузовиков Scania - это удачное сочетание стиля, дизайна и
функциональности» - подчеркнула глава "Транспеле".
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
 АВТОБУСИ. ТРОЛЕЙБУСИ

Mercedes-Benz предложил украинским городам быстро
реализовать альтернативу метро
11.10.2018

В рамках Международного саммита мэров (IMC), который прошел 9
октября в Киеве, концерн Daimler предложил украинским городам
реализовать систему транспорта BRT (Bus Rapid Transit).
Система уже функционирует в 200 мегаполисах мира. Она вполне может заменить
дорогостоящий метрополитен, а реализована может быть за 1-2 года. Но самое интересное,
что немцы готовы предложить под это и собственное финансирование. Как ранее сообщал
AUTO-Consulting BRT система, которую еще называют метробусом, действительно способна
решить транспортные проблемы современных городов. На линии метробусов, как правило,
курсируют автобусы особо большой вместимости (18 или 22, 24, 25 м), однако главным
отличием от обычных городских маршрутов является то, что метробусы ездят по
отдельной (выделенной) полосе с небольшими интервалами, например 1 минута. Также
важной составляющей BRT системы является специальные остановки. Посадка пассажиров
в метробусы происходит не на обычных остановках, а на специальных терминалах
(станциях), которые оборудованы турникетами, где происходит оплата за проезд. Отчасти,
эти терминалы напоминают станции на линии скоростного трамвая в Киеве. …
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Белорусский производитель завершил поставку
47 троллейбусов в Одессу
19.10.2018

Концерн "Белкоммунмаш" (Беларусь) завершил поставку в Одессу
партии новых троллейбусов БКМ-321 в количестве 47 ед. Контракт
выполнен в срок, передает depo.ua.
В КП "Одесгорэлектротранс" сообщили, что троллейбусы, которые куплены за
кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития, уже вышли на
городские маршруты. Они оборудованы технологией беспроводного подключения к
интернету Wi-Fi, розетками для подзарядки мобильных телефонов, а также устройствами
GPS, с помощью которых движение конкретной машины можно будет отслеживать на сайте
"Транспорт Одессы". На данный момент проводится монтаж оборудования. ...
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Чернігів підписав договір про постачання
6 тролейбусів за 30 млн грн
22.10.2018

Компанія ТОВ “Еталон” поставить місту Чернігову ще 6 тролейбусів
Еталон Т12110 за ціною 4,96 млн грн за штуку. Про це повідомляє служба
новин порталу gorod.cn.ua
Згідно з угодою, термін поставки становить 60 днів. На сьогодні на балансі
Чернігівського тролейбусного управління перебувають вже 17 таких машин. Всього ж
тролейбусний парк міста налічує 100 штук. Корпорація «Еталон» є одним з найбільших
українських виробників автомобільної техніки. До складу Корпорації входить 21
підприємство, основними напрямками діяльності яких є: виробництво автобусів,
вантажних автомобілів, комплектуючих для автомобільної промисловості, складська
логістика. Виготовлення автомобільної техніки Корпорації «Еталон» забезпечують
підприємства: ПрАТ «Бориспільський автозавод» і ПрАТ «Чернігівський автозавод». На
сьогоднішній день вищевказані підприємства Корпорації виробляють і реалізують
автобуси малого та середнього класів різних типів: міський, приміський, міжміський і
туристичний. Також є виробництво вантажних автомобілів та тролейбусів.
Читати повністю >>>
За матеріалами gorod.cn.ua
В Ужгороді на лінію вийшли нові
вітчизняні автобуси

 КОМУНАЛЬНА ТЕХНІКА

В Киеве представят новые модели спрецтехники
украинского производства
19.10.2018

Один из крупнейших операторов украинского автомобильного рынка
- Группа Компаний АИС, примет участие в 14-той Международной выставке
автотранспорта для бизнеса TIR 2018!
Выставка состоится з 23 по 25 октября 2018 року на территории Международного
Выставочного центра в г. Киев. Мероприятие посвящено развитию рынка грузового,
коммерческого и пассажирского транспорта Украины, сферы технического обслуживания и
оснащения большегрузных автомобилей. В этом году в рамках выставки, Группа Компаний
АИС представит новинки украинского производства: Сельскохозяйственный самосвал
KrASZ-M43BC0 (на шасси МАЗ-4381N2), грузоподъемностью 5 тонн. Двухосный автомобильсамосвал оснащен металлическим кузовом и трехсторонним свалом, опрокидываемым при
помощи гидравлического механизма, предназначен для перевозки и механической
разгрузки различных насыпных и навалочных строительных и других сыпучих грузов
хозяйственного назначения по различным дорогам в условиях умеренного климата при
температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 ?С. В том числе автомобильсамосвал предназначен для перевозки мелкосыпучих промышленно-строительных грузов
(песка, щебня и т.п.). Мусоровоз KrASZ-M4САМ2 с задней загрузкой (на шасси МАЗ-4371),
объем кузова 9,5 м куб. Предназначен для механизированной погрузки твердых бытовых
отходов, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах
утилизации. Автотопливозаправщик KrASZ-M5С5Т1 (на шасси МАЗ 5340), вместимость
цистерны 10 куб. м. Предназначен для транспортировки, кратковременного хранения и
заправки светлыми нефтепродуктами плотностью не более 0,83 т/м3 автомобилей,
различных механизмов и машин с одновременным измерением объема выданного топлива.
Презентуемые автомобили производятся с 2018 года на заводе Авто-Холдинг, г. Кременчуг.
Возможны к приобретению в кредит или лизинг ...
Читать полностью >>>
По материалам autoconsulting.com.ua
Київ закупив нову спецтехніку, яка працюватиме
на вулицях міста у зимовий період
24.10.2018

44 одиниці нових тракторів та 10 мінінавантажувачів зі
снігоочисним обладнанням закупила влада столиці для КК «Київавтодор»
до наступної зими.
Ця спецтехніка поповнила парк підприємства і вже готова до роботи. Комунальними
підприємствами «Київавтодору» до осінньо-зимового періоду підготовлено 370 одиниць
техніки. Частину техніки кияни змогли побачити на виставці спецтехніки, яка відбулася
біля Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ). На виставці представили 225
одиниць як нової, так і капітально відремонтованої техніки. Це спецавто всесвітньо відомих
компаній «SCHMIDT», «BUCHER», «CRAFCO», «Hofmann», «LineLazer»,«Wirtgen», «VOGELE»,
«МАN», «Mercedes», «JSB» та інших. Вся техніка – багатофункціональна. Як зазначив
гендиректор КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв, вся ця техніка дозволить більш
оперативно та якісно прибирати столичні вулиці, проїзди і тротуари, особливо у зимовий
період. «Із 2014 р. парк спеціальної техніки «Київавтодору» поповнився 221 одиницею
техніки. Із них 158 – техніка для зимового утримання дорожньої мережі. Підприємства
корпорації завершують укладання договорів із організаціями на залучення допоміжної
прибиральної техніки на випадок затяжних потужних снігопадів та виникнення
надзвичайних ситуацій. Планується укласти договори на залучення до 150 одиниць
техніки. Загалом у осінньо-зимовий період 2018-2019 років цілодобово у місті чергуватиме
424 одиниці снігоприбиральної техніки», – розповів Олександр Густєлєв.
Читати повністю (фоторепортаж) >>>
За матеріалами КМДА
 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

За 2018 рік Україна імпортувала майже
80 тис. сільгоспмашин
23.10.2018

23.10.2018

Перші три з десяти придбаних для комунального підприємства
“Ужгородський муніципальний транспорт” нові великі автобуси “Електрон”
вийшли на лінію. Про це пише uprom.info
Транспорт придбала міська влада. Обрано саме 20-й маршрут через те що перевізник, який ним опікувався, за словами міського голови Богдана Андріїва, влітку достроково
розірвав угоду. Тому проведено новий конкурс, його виграло комунальне підприємство.
Незабаром ще сім “Електронів” виїдуть на маршрут № 18. До речі, із самого початку 1990-х
років в Ужгороді відсутній державний або комунальний транспорт. Усі перевезення
пасажирів здійснювали приватні перевізники. З вулиць зникли автобуси великої
пасажиромісткості і їм на зміну прийшли маршрутки, що могли перевозити лише від 12 до
15 пасажирів. Свого часу їх їздило понад 350, цими маршрутками були забиті всі кінцеві
зупинки, а про рівень комфорту взагалі не йшлося, інформує прес-служба міськради. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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23.10.2018

Корпорація «Богдан» заявляє про готовність співпрацювати з
українськими органами місцевої влади для оновлення автопарків. Про це
заявили у прес-службі компанії.
«Богдан» вже є частиною програми переходу українських міст на новий великий і
комфортний громадський транспорт. Водночас компанія здатна розширювати географію
населених пунктів для осучаснення їхніх автопарків: її виробничі потужності дозволяють
випускати до 6000 автобусів та тролейбусів на рік», - зауважили в корпорації. У «Богдані»
наголошують, що новий великий громадський транспорт відповідає сучасним світовим
стандартам – економічним, технічним та екологічним. Він допоможе вирішити проблему
перевантаженості шляхів, заторів на дорогах і черг на зупинках, а також забезпечить
комфорт та безпеку перевезень. Як відомо, «Богдан» є учасником проекту «Міський
громадський транспорт в Україні», що фінансується за рахунок коштів Європейського банку
реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. В рамках цієї програми
місто Кременчук на Полтавщині цьогоріч отримає 40 нових тролейбусів «Богдан Т70117».
Крім того, від 2014 року компанія виробляє повністю електричний автобус «А70100», який
вже зарекомендував себе на ринку ЄС та курсує дорогами Польщі.
Читати повністю >>>
За матеріалами Корпорації «БОГДАН»

Протягом 9 місяців 2018 року Україна ввезла 70 211 тракторів на
$451,4 млн. За той же період часу за межі України було реалізовано 1061
трактор на $6,249 млн. Про це пише traktorist.ua
Більшість тракторів (78%) були імпортовані з Китаю, а експортовані (63%) до
Білорусі. Про це повідомляється на офіційному сайті Державної служби статистики України.
Разом з тим, повідомляється, що за період січня-серпня 2018 року в Україні було
виготовлено 1 652 трактори, 1 697 плугів, 1 512 плугів відвальних, 1 964 розпушувачі та
культиватори, 1 334 дискових борін, 3 216 борін, 1 939 сівалок, 28 зернозбиральних
комбайнів, 3 349 причепів та напівпричепів. Всього, за звітний період часу Україна
експортувала сільгосптехніки майже на $29 млн, а імпортувала майже на $250 млн.
Найбільше техніки Україна експортувала до країн СНД, а імпортувала з країн Європи.
Читати повністю >>>
За матеріалами traktorist.ua

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

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

 КОМПАНІЇ (ОБЛАДНАННЯ. ТРАНСПОРТ. АГРОТЕХНОЛОГІЇ)

 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

Комбайн Skif та трактори ХТЗ не відповідають вимогам
о локалізації техніки

НАТО поможет Украине со
складами боеприпасов

17.10.2018

Держава має змінити вимоги програми часткової компенсації
вартості вітчизняної сільгосптехніки. Про це під час прес-конференції
повідомив голова Агросоюзу України Геннадій Новіков.
«Найпопулярніші у аграріїв - трактори класу МТЗ-80. Вони у нас практично не
виробляються і не підпадають під рівень місцевої локалізації. Чому ставимо локалізацію,
яка не може бути виконана (35-40%)? Якби була 20-25% частка локалізації, то могло би
бути. За визнанням самого власника ХТЗ, то й ХТЗ не підпадає під рівень локалізації. Я не
кажу вже про комбайн Skif та іншу техніку. Начебто підтримка є, але ми б хотіли, щоб не
пан Гіршфельд ділив аграрні гроші. Аграрні гроші мають ділити самі аграрії, і вони хочуть
купувати вітчизняну техніку, яку самі обирають. Тож саме аграрії мають визначатися з
рівнем локалізації. Треба підійти до цього питання гнучкіше, щоб особливо малі та середні
аграрії мали доступ до цієї техніки», - наголосив Геннадій Новіков. Водночас, за словами
фахівця, в Україні поки що не виробляється сільгосптехніка найвищого світового рівня.
Саме тому увага має концентруватись на виготовленні її вузлів, запчастин, комплектуючих,
а також залученні іноземних компаній для створення виробничих потужностей в Україні.
«Звісно, підтримувати варто тих, хто не випускає металобрухт. Ось тут і потрібен оцінювачаграрій. Наша техніка має досить пристойний рівень з точки зору ціна/якість. Українські
виробники техніки демонструють прогрес. І якщо дотації підуть на такі виробництва - це
дуже добре. Адже за цією продукцією прийдуть люди, які працюють на тих заводах.
Внутрішній ринок зросте. Інша справа, що ці гроші мають бути спочатку взяті з аграрного
бюджету. А головне - слід врахувати думку аграріїв», - резюмував голова Агросоюзу.
Читати повністю >>>
За матеріалами traktorist.ua
Компанія Horsch втратила двох дилерів на
вітчизняному ринку с/г техніки
19.10.2018

Компанія Horsch втратила двох дилерів. Про це в коментарі виданню
Traktorist.ua повідомило джерело на ринку, передає служба новин порталу
superagronom.com
Повідомляється, що за останні кілька місяців відомий німецький виробник
сільгосптехніки Horsch залишився без двох великих дилерів - «АгроТехСоюз» та
«Агроструктура». Це сталося через надання певних преференцій іншим дилерам бренду, що
унеможливлювало розвиток вищезгаданих компаній саме як дилерів Horsch. Представники
Horsch, «АгроТехСоюзу» та «Агроструктури» відмовилися надавати відповідь на
інформаційні запити щодо роз’яснення ситуації та утримуються від коментарів. Варто
відзначити, що техніку німецького виробника ще можна було побачити на літніх Днях поля,
в яких брали участь представники «АгроТехСоюзу», але зараз даної лінійки немає в
пропозиції на офіційному сайті компанії. Схожа ситуація і з «Агроструктурою». Також
невідомою залишається ситуація з сервісним обслуговуванням техніки Horsch, яку клієнти
раніше придбали у даних компаній.
Читати повністю >>>
За матеріалами superagronom.com
В Україні презентували трактор
Слобожанець за $60 000
22.10.2018

В Кропивницькому презентували вітчизняний трактор Слобожанець
ХТА-250-30 виробництва «Слобожанська промислова компанія». Про це
повідомляє mykharkov.info.
Сільгоспмашина оснащена турбодизельним двигуном Iveco N67 ENTX 20.00
потужністю 238 к.с., має 12 передач переднього ходу (від 4,07 до 32 км/год) та 4 передачі
заднього ходу (від 6,14 до 9,7 км/год). Витрата палива в тракторі становить 151 г/к.с. на
годину. Слобожанець ХТА-250-30 має колісну базу 2860 мм, колію 1860 мм та
експлуатаційну масу 8500 кг. Модель продають за 1 650 000 грн (приблизно $58 000) з
колесами 23.1R26 або за 1 704 000 (приблизно $60 000) з колесами 28LR26. Поряд з
моделлю ХТА-250-30 виробник експонував і модель ХТА-250-13, яка має турбодизель Volvo
Penta TAD 721 VE потужністю 265 к.с. Модель ХТА-250-13 знаходиться в тій же ціновій
категорії, що і ХТА-250-30. Відзначимо, ТОВ «Слобожанська промислова компанія» була
створена в квітні 2010 року співробітниками ТОВ «Агроімпорт», багато років пропрацювали
в сфері виробництва, ремонту і модернізації техніки. Підприємство один з найбільших
виробників сільськогосподарських тракторів 3-4 класу серії "Слобожанец" і спеціальних
машин на їх базі. Компанія розробляє трактори та спеціальні машини силами власного
конструкторського бюро.
Читати повністю >>>
За матеріалами traktorist.ua
КЕМЗ створив унікальну машину
для очищення цибулі
22.10.2018

Каховський експериментальний механічний завод презентував на
ринку України інноваційну новинку - установку для обрізки кінцевої та
пір’яної частини ріпчастої цибулі під навою V-EH.500.
Установка призначена для механізації процесу очищення цибулі від лушпиння в
промислових виробництвах. Відповідно до розрахунків виробника, одна людина здатна за
годину очистити не більше 10 кг цибулі, а якщо говорити тільки про обрізку пір'яної та
кореневої частини цибулини, то не більше 60 кг цибулі на годину. Таким чином, щоб
досягти продуктивності по повному очищенню цибулі до 1 т/год потрібно наймати
близько 100 сезонних робітників, або не менше 20 осіб для ручної обрізки почищеної
цибулі. Для розв’язання проблеми найму працівників та продуктивності праці КЕМЗ
створили машину для очищення ріпчастої цибулі V-ED500. Машина здатна сягати високої
продуктивності, та, за словами виробника, не має аналогів. V-ED500 здатна очищати
цибулю будь-якого розміру, сорту, стану та форми. Для управління агрегатом потрібно 4
оператори, завдання яких орієнтувати цибулину перед подачею в зону обрізки. Заводські
випробування новинки заплановані на початок 2019 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами traktorist.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Для усиления безопасности складов боеприпасов Украина может
использовать ресурсы НАТО. Об этом рассказал Радио Свобода глава МИД
Павел Климкин, передает liga.net
"Мы будем прислушиваться к советам НАТО касательно дизайна складов и их
мониторинга. Кроме того, мы будем решать вопрос и с оборудованием, в котором мы
нуждаемся", - сказал он. Министр также добавил, что Альянс не будет непосредственно
строить склады, но станет помогать в этом Украине. "После трагических событий мы уже
разговаривали с Североатлантическим альянсом и сейчас договариваемся о гораздо более
широкой по содержанию и динамике программе сотрудничества", - отметил Климкин.
Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко поручил завершить переговоры с НАТО
по созданию специального трастового фонда, который обеспечит безопасную
эксплуатацию и эффективную охрану объектов хранения боеприпасов.
Читать полностью >>>

Читайте также: В Украине заработал завод
по производству боеприпасов >>>

По материалам liga.net
Україна пропонує США співпрацю в авіа- та бронетанкобудуванні,
військово-морській сфері
17.10.2018

Оборонно-промисловий
комплекс
України
зацікавлений
у
налагодженні технологічної та промкооперації із США, повідомив голова
держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін в інтерв'ю "Голосу Америки".
За його словами, українська делегація, що перебуває з візитом у Вашингтоні, провела
переговори з питань розширення двостороннього українсько-американського ВТС і
оборонної промкооперації в Міністерстві оборони, Міністерстві торгівлі, а також у
Держдепартаменті США. "У кожній галузі співпраці - це бронетанкобудування, військовоморська галузь, галузь авіабудування – ми запропонували певні перші кроки, перші
"нариси" спільної роботи, які дадуть нам змогу розвивати діалог, розуміти ділову культуру
кожної зі сторін, будувати довіру, будувати спільні проекти, які приведуть насамперед до
посилення Збройних сил України", - зазначив голова "Укроборонпрому", додавши, що
напрацювання щодо співпраці передано американській стороні, досягнуто домовленості
щодо графіка реалізації спільних проектів. Як уточнив П.Букін, вибір сфер перспективної
двосторонньої співпраці в ОПК зумовлений об'єктивною потребою української сторони в
американських технологіях і налагодженні промкооперації. "За чотири роки активної
співпраці з американською стороною у нас вже є розуміння, де американська сторона є
більш просунутою, де ми найбільше потребуємо технологічної допомоги", - сказав він.
Відповідаючи на запитання "Голосу Америки" про дорожнечу американських оборонних
технологій, голова "Укроборонпрому" зазначив, що ОПК - це техніка для армії, де
першочергові питання - це надійність техніки і своєчасність постачання. "Ціна - це вже
третє питання. Іноді ціна зростає, але у кожному конкретному випадку треба аналізувати,
наскільки ця ціна відповідає поліпшенню тактико-технічних характеристик кожного
виробу", - сказав він. Говорячи про проблему забезпечення сучасними зразками озброєнь і
військової техніки фронту, П.Букін сказав: "Безумовно, це питання іноді пов'язане з
наповненням бюджету. Іноді істина в тому, що ми маємо створити ринкові умови, зробити
прозорішою систему закупівель (ОВТ - ІФ). У цьому у нас спільна позиція з Міністерством
оборони. Саме ці питання ми обговорювали тут, у Вашингтоні". Відповідаючи на запитання
про значущість оголошеного міжнародного аудиту "Укроборонпрому" для розпочатих
структурних реформ оборонної галузі та можливої подальшої приватизації окремих
українських оборонних підприємств, голова держконцерну сказав: "Від аудиту я очікую
об'єктивної картини стану виробничої сфери концерну. Приватизація - це кінцева мета.
Корпоратизація, приватизація - це залучення нових технологій, це збільшення обсягів
реалізації продукції, збільшення обсягів виробництва". "І корпоратизація, і проведення
аудиту ("Укробронпрому" - ІФ) - це перші важливі кроки, щоб ми дійшли до приватизації
прозорим ефективним шляхом", - підсумував П.Букін. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

 БРОНЕТЕХНІКА

На заводе Малышева повысили
зарплату
18.10.2018

На ГП "Завод им.Малышева" (Харьков) с 1 октября зарплата в среднем
будет увеличена на 10%. Об этом сообщили на предприятии, передает служба
новостей портала sq.com.ua
Заработная плата увеличится до 10% в зависимости от размера оклада. Наибольший
рост ожидает работников с окладом ниже среднего. Таким образом, с начала года зарплата
работников завода возросла на 15%, за последние три года - в два раза, - отметили на
заводе им.Малышева. Напомним, Государственное предприятие "Завод имени Малышева"
завершил 2017 год с рекордной для себя суммой реализованной продукции, превысившей 3
млрд грн. Для сравнения приведены данные за 2014 год: объем реализации – в 20 раз
меньше, около 150 млн грн. Среди задач, которые завод имени Малышева выполнял в 2017
году, указаны, в частности, отправка танков "Оплот" в Таиланд после испытаний и
проверки качества заказчиком, а также моторно-трансмиссионных установок в Пакистан.
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua
Машина артилерійської розвідки
«БАРС-8АР»
23.10.2018

ДП «Укроборонсервіс» на XV Міжнародній спеціалізованій виставці
«Зброя та безпека 2018» демонструвало машину артилерійської розвідки на
базі бронеавтомобіля «Барс-8».
Машина артилерійської розвідки «БАРС-8АР» призначена для ведення розвідки
наземних цілей, обробки інформації, передачі координат цілей засобам ураження в
автоматизованому режимі за будь-яких погодних умов, вдень та вночі. Вперше машина
була представлена на минулорічній виставці «Зброя та безпека 2017». БММ «Барс» сімейство тактичних броньованих автомобілів виробництва української корпорації
«Богдан». Перший прототип розроблений у 2014 році конструкторським бюро Черкаського
автомобільного заводу.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrmilitary.com

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

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

 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ

 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ

Модернізованим ПТКР “Скіф” відтепер можна керувати
навіть за допомогою смартфона
22.10.2018

Модернізація ПТРК «Скіф» (Стугна-П), розроблена ДП «Київське
конструкторське бюро «Луч», може управлятися за допомогою смартфона
чи планшета та нищити ворожі цілі вдень і вночі.
Таку модифікацію відомого протитанкового комплексу було представлено у Києві
під час міжнародної виставки «Зброя та Безпека-2018». Як повідомив представник КБ –
інженер-конструктор Микола Савченко, головним нововведенням є розробка альтернативної системи управління, що працює по Wi-Fi каналу не використовуючи дріт, який може
бути перебитий в бойових умовах. Завдяки цьому ПТРК може управлятися дистанційно
навіть зі звичайного планшету чи смартфону. Сам комплекс складається з декількох частин.
В першу чергу це тринога у двох варіантах – висока та низька. Низька модифікація більш
непомітна, а висока – більш зручна для стрільби та має більшу стійкість. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Шепетівський ремонтний завод передав чергову партію
РСЗВ "Ураган" українському війську
22.10.2018

ДП "Шепетівський ремонтний завод", що входить до складу ДК
"Укроборонпром", завершив ремонт чергової партії 220-мм реактивних
систем залпового вогню "Ураган".
Бойові машини вже передані замовнику, посилили артилерійську міць українського
війська. Під час ремонту завод повністю відновив всі вузли та агрегати РСЗВ "Ураган" та
успішно завершив приймально-здавальні випробування у присутності замовника. РСЗВ
"Ураган" є однією із найбільш далекобійних та потужних реактивних систем залпового
вогню, що стоять на озброєнні Збройних Сил України. За 20 секунд "Ураган" може зробити
повний залп з 16 реактивних снарядів, який гарантовано уразить цілі на дальності до 35 км.
Для переведення системи з похідного у бойове положення необхідно лише три хвилини. Це
у поєднанні зі високомобільним шасі 8х8 , дозволяє оперативно переміщуватись на
позицію, завдавати удару по противнику та уникати вогню у відповідь. Широкий спектр
реактивних снарядів для "Урагану" дозволяє знищувати живу силу, неброньовану,
легкоброньовану і броньовану техніку, підрозділи протиповітряної оборони та артилерії,
командні пункти, вузли зв‘язку та інші важливі об‘єкти противника. Разом з тим ДП
"Шепетівський ремонтний завод" проводить науково-експериментальні роботи по заміні
базового шасі РСЗВ "Ураган" на шасі вітчизняного виробництва та встановлення на РСЗВ
"Ураган" сучасної системи управління вогнем.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukroboronprom.com.ua

В Україні створені кореговані
авіаційні бомби
20.10.2018

НВФ «Адрон» представило на виставці «Зброя та Безпека-2018» свої
нові розробки для створення коригованих бомбових пострілів, а також нові
термобаричні бойові частини для них.
Підприємство здатне створювати декілька видів коригованих авіаційних бомб на
основі радянських боєприпасів М-54, М-62, а також американської Мк-80. Найбільш проста
та дешева коригована бомба оснащена інерційною системою наведення узгодженою з GPS–
наведенням. Більш вдосконалені вироби, крім інерційної, мають ще тепловізійну, лазерну
чи телевізійну системи наведення. Для власне польоту такого боєприпасу до цілі, НВФ
«Адрон» розробила блок аеродинамічного управління «Адрос» БАУ-01К, що може
використовуватися в складі авіаційних бомбових пострілів вагою 500, 250 та 100
кілограмів. Керування авіаційною бомбою здійснюється відхиленням двох пар
аеродинамічних рулів, що розташовані на блоку аеродинамічного коригування. Вітчизняні
конструктори повідомили, що найбільш досконалі кориговані авіаційні бомби їх розробки
здатні, при скиданні з висоти у 6 км, пролетіти відстань до цілі у 25-30 км з похибкою не
більше 1 метра. Також повідомляється, що бомба с телевізійною системою наведення
націлюється не пілотом, а авіанавідником. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
 ВІЙСЬКОВА АМУНІЦІЯ

В Києві була представлена модель
майбутнього воїна ЗСУ
22.10.2018

Одна з гучних подій цього року – відкриття XV Міжнародної
спеціалізованої виставки “Зброя та безпека-2018”, яка проходила у Києві 912 жовтня, МВЦ. Про це пише uprom.info
Щороку провідні збройові компанії представляють широкий асортимент зброї,
техніки та супутніх товарів для спеціального та цивільного застосування. Цього року, окрім
новинок, на виставці демонструвалась ще модель майбутнього воїна ЗСУ. Манекен
одягнений і споряджений розробками, над яким працювала команда головного управління
розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Представлений він від
Харківського заводу засобів індивідуального захисту (ХАЗІЗ). В комплекті має захисний
балістичний шолом (українського виробника UA.RPA) і модульний бронежилет (ХАЗІЗ), які
зараз проходять військово-дослідні випробування ...
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
Минобороны закупило бронежилетов
на 121,2 млн гривен

 РАДІОЛОКАЦІЙНА ТЕХНІКА & ЗВ'ЯЗОК

22.10.2018

ГСН для ракет та ПКР - новітні розробки
НВП «РАДІОНІКС»
20.10.2018

НВП «Радіоникс», що є одним з найпотужніших в Україні розробником
бортових РЛС та оптико-електронного обладнання для ракет, на виставці
«Зброя та Безпека-2018» представила чимало нових виробів.
Серед них - декілька нових активних голівок самонаведення для ракет (АРГСН),
підвісна система радіоелектронного захисту (РЕБ) для бомбардувальників Су-24 та багатофункціональний радар «Есмеральда». Як розповів директор НВП «Радіонікс» Станіслав
Зав'ялов, дослідний зразок багатофункціональної системи управління озброєнням
«Есмеральда» може бути використаний в зенітно-ракетних комплексах середньої дальності
та винищувачах Су-27 та МіГ-29. Її особливістю є використання кодованих фазоманіпульованих сигналів, збільшена дальність виявлення й супроводу цілей (90-160 км для повітряних цілей та 40-150 км для наземних/морських), а також можливість роботи з новими
ракетами, що мають активні радіолокаційні головки самонаведення (АРГСН). Представлена
нова радіолокаційна головка самонаведення для ракет «повітря-повітря» та «земляповітря» середньої дальності «Онікс» - Ка-діапазону (дальність пуску ракети - 60-80 км,
дальність виявлення та захоплення цілі - 5-15 км) й АРГСН Х-діапазону (дальність виявлення і захоплення цілі до 20 км). Вони можуть бути використані у ракетах Р-27 (як старого
покоління, так і модернізованих) та нових ракетах «повітря-повітря» калібру 200 мм.
Читати повністю >>>
За матеріалами defence-ua.com
В Україні розробляють високомобільну
контрбатарейну РЛС
22.10.2018

Під час виставки «Зброя та безпека 2018» ДК “Укроборонпром” на
своєму стенді представив високомобільний радіолокаційний комплекс
розвідки вогневих позицій 1Л221Е розробки та виробництва НВК “Іскра”.
На відміну від раніше представленої на військовому параді до Дня Незалежності
України комплексу 1Л220УК високомобільний радіолокаційний комплекс розвідки
вогневих позицій 1Л221Е розробляється зі встановлення безпосередньо на шасі автомобіля
колісною формулою 8×8, а не у причіпному варіанті. Це дозволяє скоротити час
розгортання та згортання машини до 5 хвилин, що підвищує її мобільність та живучість.
Ймовірне шасі майбутнього комплексу – КрАЗ-7634НЕ, одне з таких було помічено під час
візиту радника Президента України та Міністра оборони – Юрія Бірюкова. Шасі спеціальне
КрАЗ-7634НЕ призначено для монтажу різного обладнання військовогопризначення, та
використовується по всім видам доріг та бездоріжжю. Загальне призначення контрбатарейних РЛС – ведення артилерійської розвідки та коригування вогню артилерії. Вони виявляють артилерійські снаряди, випущені однією або кількома гарматами, гаубицею, мінометом, або ракетною установкою, та за їх траєкторією обчислює місце знаходження зброї. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info
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Министерство обороны договорилось с научно-производственным
предприятием "Темп-3000" (Киев) о поставке 15 тыс. бронежилетов за 121,2
млн гривен. Об этом пишет ukranews.com
Как свидетельствует информация, обнародованная в системе публичных закупок
ProZorro, Министерство обороны планировало закупить 15 тыс. бронежилетов "Корсар
МЗс-1-4" с комплектом подсумков или эквивалент за 121 230 000 гривен и провело аукцион
10 октября. Среди предприятий, подавших заявку на участие в аукционе, указано только
"Темп-3000". Тендерный комитет Минобороны определил победителем переговорной
процедуры указанное предприятие и принял предложение о поставке 15 тыс.
бронежилетов по цене 8 080 грн без учета НДС за единицу товара на общую сумму 121 200
000 гривен без НДС. Период поставки товаров - до 15 декабря текущего года включительно.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Українські компанії вироблятимуть плазмові
двигуни для космічних ракет
15.10.2018

Харківські підприємства з аерокосмічного кластеру планують
запустити виробництво іонно-плазових двигунів двигунів протягом
найближчих кількох років.
За повідомленням «Еспресо.TV», виготовлення дослідного зразку такого двигуна
знаходиться вже на завершальному етапі. На спільній виставці «Зброя та безпека-2018» та
«Авіасвіт–ХХІ» у Києві заявили, що цією розробкою українців вже зацікавилися інвестори з
Канади. Зокрема, керівник інноваційного аерокосмічного кластеру Віктор Попов розповів,
що зараз для виведення супутників на геостаціонарні орбіти використовуються переважно
рідинні двигуни. Він зазначив, що іонно-плазмовий двигун вдесятеро менший ніж
звичайний рідинний ракетний двигун й при цьому спроможний працювати у відкритому
космосі десятиліттями. Назви компаній поки що не уточнялися, проте з відкритих джерез
можна дізнатися, що до аерокосмічного кластера «Мехатроніка» входять ДП «АНТОНОВ»,
ПАТ «ФЕД», «ХАІ», ХНУРЕ, НТУ «ХПІ», НАУ ім. М.Є. Жуковського, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, АТ
«МОТОР СІЧ», ДП «Запорізьке машинобудівне КБ «Прогрес» ім. Академіка О.Г. Івченка».
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net
Представники S7 Space проконтролювали
виготовлення "Зеніту" в Дніпрі
17.10.2018

Представники компанії S7 Space в рамках програми «Морський
старт» відвідали завод «Південмаш» і конструкторське бюро «Південне»
для оцінки процесу виготовлення замовлених ракет-носіїв «Зеніт».
В ході візиту було проведено оцінку трьох ракет-носіїв, що перебувають у роботі,
замовлення на які раніше було розміщене S7 Space. Було проведено огляд виробів із
відвідуванням цехів заводу, повідомляє сторінка S7 Space в соцмережі Фейсбук.
Представники S7 Space відзначили, що виготовлення ракет-носіїв йде відповідно до
встановлених графіків і дотриманням вимог щодо якості. В ході зустрічі сторони
обговорили низку питань, пов'язаних із виробництвом, комплектацією та постачанням
ракет. Крім того, відбулися робочі зустрічі з керівництвом КБ «Південне» і Державного
космічного агентства України, на яких обговорювалися питання авторського нагляду,
контролю ходу виготовлення ракет-носіїв «Зеніт» і пропозиції щодо подальшої співпраці в
межах програми «Морський старт». …
Читати повністю >>>
© Вадим РИЖКОВ «День»
За матеріалами day.kyiv.ua

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

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



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Компания Колесникова покупает агрофирму нардепа
от Блока Порошенко на Донбассе

Голландский тандем. ТОП-10 инвестиций
в украинские проекты

17.10.2018

18.10.2018

Нидерланды с каждым годом все теснее переплетаются с украинским
бизнесом, особенно в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщает служба
новостей портала vlasti.net
Сегодня в сельском хозяйстве складывается успешный тандем качественных
голландских технологий и широких украинских возможностей. Это и совместные
предпринимательские проекты, научные исследования, социальные инициативы и
государственные партнерские программы. Причем инвестиции идут как в крупный
агробизнес, так и небольшие фермерские проекты. В начале прошлого года по результатам
переговоров на государственном уровне были определены основные направления в агро на
2017–2018 гг. В поддержку двухсторонних отношений работает голландское посольство в
Украине, а также Минагропрод и органы местного управления. Голландские
предприниматели могут использовать специальную платформу Orange Directory для
упрощения поиска контактов и актуальной информации по аграрному рынку Украины,
либо же заходить на рынок самостоятельно….
Читать полностью >>>
По материалам vlasti.net



ЧАО "АПК-Инвест", собственниками 96% акций которого являются
экс-вице-премьер Борис Колесников и его жена Светлана, планирует
приобрести долю в уставном капитале ООО "КЗТС Машининг".
"АПК-Инвест"
(ТМ
"М'ясна
весна")
–
вертикально
интегрированная
агропромышленная компания с полным замкнутым циклом производства охлажденной
свинины - от выращивания зерновых и изготовления комбикормов до производства и
реализации мясной продукции. Предприятие в 2017 году получило чистую прибыль в
размере 889,1 млн грн, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее, чистый доход вырос на
37,9% – до 2,66 млрд грн. "КЗТС Машининг" создан в 2012 году на базе филиалов
"Краматорское", "Донбасс" и ДП "Агрофирмы "Шахтер". Занимается выращиванием
зерновых и масличных культур. Общая площадь земельного банка компании составляет
14,5 тыс. га. Согласно Единому государственному реестру юридических и физических лиц,
учредителями "КЗТС Машининг" являются Валерий Прилипко (с 20%-ной долей в уставном
капитале), народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Максим Ефимов (40%) и Руслан
Луняченко (40%). Чистая прибыль в 2017 году "КЗТС Машининг" сократилась на 8,4% по
сравнению с 2016 годом – до 21,57 млн грн, выручка возросла на 12,2% – до 217,4 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ

HarvEast запустил в работу линию по доработке семян
производительностью 8 тонн в час
21.10.2018

Компанія «Суффле Агро» призначила нового
директора з розвитку в Україні
16.10.2018

Компанія «Суффле Агро Україна» призначила на посаду директора з
розвитку торгівлі Олів'є Буйє. Про це повідомив сам Олів'є Буйє на своїй
сторінці у мережі Facebook.
До виконання обов'язків приступив1 жовтня 2018 року. Олів'є Буйє з лютого 2013 р.
по вересень 2018 р. займав пост генерального директора компанії AGRITEL. У липні 2018 р.
компанію «Суффле Агро Україна» очолив Ксав'є Фульшірон. Компанія «Суффле Агро
Україна» входить до Soufflet Group - французької сімейної агропромислової групи компаній
міжнародного масштабу. Холдинг Soufflet Group - найбільший приватний зернотрейдер
Франції. По ячменю компанія є ключовим гравцем на світовому ринку солоду, маючи 28
солодових заводів в Європі, Азії і Південній Америці. По пшениці - найбільшим виробником
борошна, володіючи 8 борошномельними підприємствами у Франції і Бельгії.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
AgroGeneration на 50% нарастил доход от
элеваторных услуг для третьих лиц
16.10.2018

Компания AgroGeneration Group опубликовала финансовый отчет за I
полугодие 2018 финансового года. Latifundist.com провел комплексную
оценку финансового состояния агрокорпорации.
Согласно отчетному документу, за первые 6 мес. 2018 г. агрохолдинг AgroGeneration
Group добился роста более чем на 50% доходов не только от продажи агропродукции, но и
от услуг сушки, хранения или перевалки зерна для третьих лиц, при этом последние в
первом квартале-2018 составили 3% всей выручки AgroGeneration. Кроме того, агрохолдинг
нарастил выручку от реализации продукции более чем наполовину - с €11,4 млн до €17,4
млн. Также в первом полугодии а/х AgroGeneration Group реализовал более 95 тыс. т
зерновых и масличных культур. …
Читать полностью >>>
По материалам elevatorist.com
Екс-мер Глухова продав свій конопляний
бізнес іноземцям
16.10.2018

Колишній мер міста Глухова Мішель Терещенко заявив, що продав
бельгійській компанії свій агробізнес з вирощування льону та
ненаркотичних конопель. Про це пише agroreview.com
"Це вже не мій бізнес. Коли я починав працювати як Глухівський міський
голова, то бачив, що єдиний шанс для міста отримати інвестиції – стати кластером
вирощування льону та конопель, тому що в Глухові давно працює інститут цих культур. Він
існував з 1932-го, тобто понад 80 років. Там уперше в світі отримали ненаркотичні коноплі
як результат селекції. І я вважаю, що це фішка міста, – сказав він. – Три тижні тому я продав
свій бізнес бельгійській компанії. Тобто він вже не мій". При цьому Терещенко розповів, що
інвестував близько 720 тис. доларів тільки в агротехніку для вирощування льону. "Після
цього ще потрібно було вкласти в завод. Я купував дуже старий завод, побудований у 1926
році. Він давно не працював, тому коштував дуже дешево, але ми придбали для нього
бельгійське обладнання. Тож загалом витратили 1,5 млн євро. Це мізер для льонозаводу", –
сказав він. На думку Мішеля Терещенко, бізнес і політику неможливо пов’язати.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com
Сварог Вест Груп прокомментировал
конфликт с Добробут АГ

Агрохолдинг HarvEast запустил в работу линию по доработке семян
производительностью 8 тонн в час в Донецкой области, сообщили в прессслужбе компании.
Согласно сообщению, инвестиции в запуск составили около $2 млн. Универсальная
семенная линия датской компании "Кимбрия" установлена агрохолдингом на территории
бывшего маслопрессового завода, расположенного в Никольском районе Донецкой области.
"Вместе с линией по доработке семян начала работать лаборатория контроля качества
выпускаемой продукции. До конца 2018 года завод будет реконструирован, на его
территории также будет введен в эксплуатацию элеватор емкостью хранения 9 тыс. куб.
м», - сообщили в агрохолдинге. После увеличения производственных мощностей в 2019
году завод будет дорабатывать семена пшеницы, подсолнечника, бобовых и кукурузы как
для нужд HarvEast, так и для внешних потребителей. В компании сообщили, что развивать
семенное направление как отдельный вид бизнеса HarvEast начал в 2017 году с проекта
гибридизации семян подсолнечника для компании MAS Seeds. В 2018 году агрохолдинг
расшрил рамки сотрудничества с французским партнером до трех проектов, а также начал
выращивать семена для Euralis Semences, DuPont Pioneer и Аlta Seeds. Также HarvEast
внедрил оросительные системы на 1100 га земли в Донецкой области. "Запуск семенной
линии стал для HarvEast важным шагом по снижению производственных рисков,
связанных с ведением сельскохозяйственной деятельности в зоне рискованного
земледелия. Развитие семенного направления параллельно с внедрением орошения
поможет HarvEast минимизировать влияние внешних факторов на результативность
работы агрохолдинга, обеспечит устойчивое развитие бизнеса, покроет потребности
украинских аграриев в семенном материале" - цитируется в сообщении генеральный
директор HarvEast Дмитрий Скорняков.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
LNZ Group планирует строительство
еще одного елеватора
22.10.2018

В ГК LNZ Group планируют расширить элеваторные мощности и
построить еще одно зернохранилище. Об этом сообщил директор
«Лебединского семенного завода» Анатолий Ткаченко.
«Сейчас изучаем предложения от мировых компаний — производителей оснащения,
подбираем сушильное оборудование, емкости для хранения, планируем инфраструктуру.
Рассчитываем, что в ближайшие 1,5-2 года проект будет реализован», — рассказал
Анатолий Ткаченко в интервью изданию Latifundist. По его словам, необходимость
расширения элеваторных мощностей вызвана ростом земельного банка Группы и высокой
урожайностью зерновых культур. «Новый элеватор позволит сократить «сезон» приемки
зерновых в осенний период, уменьшить время простоя грузовиков в очередях,
оптимизировать уборочные работы на наших полях», — говорит руководитель. Отметим,
LNZ Group — современная диверсифицированная агропромышленная компания, которая
владеет земельным банком до 70 тыс. га и объединяет агрофирмы в Черкасской и Сумской
областях. LNZ Group входит в десятку компаний, наиболее динамично развивающихся в
секторе семеноводства. Основными направлениями деятельности LNZ Group являются:
семеноводство — компания LNZ Group является признанным лидером по полевому
выращиванию (гибридизации); агропроизводство — производство зерновых и масличных
культур, а также молока и мяса; дистрибуция посевного материала и СЗР — компания
является лидером по дистрибуции семян сахарной свеклы в Украине, одним из лидеров по
дистрибуции семян кукурузы, подсолнечника, рапса; зерноторговля — закупка и продажа
зерновых, хранение выращенной продукции растениеводства на собственном
сертифицированном элеваторе, напольных складах, предоставление услуг элеватора.
Читать полностью >>>
По материалам elevatorist.com
Австралийская корпорация GrainCorp отправила
первое судно с зерном из Украины

16.10.2018

Корпорация «Сварог Вест Груп» законно арендует офисные
помещения «Добробут АГ». Об этом сообщила пресс-служба корпорации,
передает службановостей портала latifundist.com
Напомним, что ранее произошел конфликт вокруг права собственности на офисные
помещения корпорации между ее действующими акционерами и экс-главой правления
«Сварог Вест Груп» Андреем Гордийчуком. При этом в «Добробут АГ» сообщили, что они не
передавали помещения в аренду или во владение корпорации. В то же время, в прессслужбе «Сварог Вест Груп» отмечают, что между предприятием «Торговый дом
«Шепетовский сахар», которое входит в структуру корпорации «Сварог Вест Груп», и
«Добробут АГ» заключен действующий договор аренды еще с 1 сентября 2017 г. Его
предметом является «передача во временное пользование части помещения общей
площадью 2, 27 тыс. м? здания административного корпуса комплекса, который находится
по адресу: Хмельницкая обл., г. Шепетовка, ул. Титова, 1а. В «Сварог Вест Груп» отметили,
что торговый дом «Шепетовский сахар», согласно этому договору, за период с 1 сентября
2017 г. до 16 октября 2018 г. уплатил в пользу «Добробут АГ» 828,28 тыс. грн. …
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
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Австралийская GrainCorp отгрузила первое судно с украинским
зерном. Балкер типа Рanamax, груженый ячменем, отбыл в Саудовскую
Аравию. Об этом сообщает портал nikvesti.com
«Мы сделали это! Первый Panamax с ячменем компании GrainCorp отправился в
Саудовскую Аравию! Я благодарен команде в Киеве, Гамбурге и Сиднее. Давайте двигаться
вперед и использовать оставшееся время для новых задач и развития», - написал на своей
странице в Facebook Олег Левченко, генеральный директор GrainCorp Ukraine LLC. Согласно
данным сервиса Мarinetraffic, судно CAPTAIN P.EGGLEZOS было отправлено из порта
Южный 16 октября, в данный момент судно стоит на рейде Порт-Саида в ожидании
прохождения Суэцкого канала. GrainCorp со штаб-квартирой в Сиднее (Австралия)
занимается хранением и торговлей зерновыми товарами, обеспечивает логистику
зерновых грузов. Компания в 2017 году увеличила выручку по сравнению с 2016 годом на
10% до 4,57 миллиардов долларов.
Читать полностью >>>
По материалам nikvesti.com
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Компания "Кернел" завершила 2018 фингод с
чистой прибылью в $55,95 млн

Астарта сократила продажи
сахара на 20%
22.10.2018

Компания "Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп,
завершила 2018 финансовый год (ФГ, июль-2017 - июнь-2018) с чистой
прибылью в $55,95 млн, что в 3,2 раза меньше, чем в 2017 ФГ.
Согласно годовому отчету холдинговой компании группы Kernel Holding SA
(Люксембург) в понедельник, ее выручка за этот период выросла на 10,8% - до $2,403 млрд,
EBITDA сократилась на 30,3%, до $222,5 млн. Валовая прибыль "Кернел" в 2018 ФГ
сократилась на 29,2% - до $314 млн, операционная - на 47,3%, до $139,6 млн. Соотношение
чистого долга к EBITDA в 2018 ФГ составляет 2,8 (в 2017 ФГ этот показатель равнялся 1,6).
"Прибыль оказалась ниже на $42 млн, что связано с рядом одноразовых событий, в том
числе из-за необходимости сформировать правовой резерв по арбитражному делу", цитируется в отчете председатель совета директоров Андрей Веревский. Совокупная
прибыль с учетом негативных курсовых разниц составила $39,38 млн, что в 4,1 раза меньше
чем в 2017 ФГ. По данным компании, доход группы от продаж наливного подсолнечного
масла в 2018 ФГ вырос на 18% - до $1,264 млрд, бутылированного - сократился на 8%, до
$130 млн, доход от экспорта зерна вырос на 3%, до $951 млн. В компании указали, что 26
апреля 2018 года "Кернел" выплатил дивиденды в размере $0,25 на акцию на общую сумму
$20,5 млн за 2017 финансовый год. Совет директоров "Кернела" будет рекомендовать
акционерам утвердить выплату дивидендов за 2018 финансовый год в размере $0,25 на
акцию в течение финансового года, заканчивающегося 30 июня 2019 года. "Кернел" крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий
производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского
бассейна на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится
на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производства, экспорт и внутренние
продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур;
предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых
терминалах. Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га. Акции компании
торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел"
через Namsen LTD является Андрей Веревский, который в октябре-декабре 2017г увеличил
свою долю с 38,13% до 39,47% (32,344 млн акций). Cascade Investment Fund (Каймановы ова), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження"
Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Grain Alliance обмолотила подсолнечник,
соя — на подходе
23.10.2018

Grain Alliance («Барышевская зерновая компания») продолжает сбор
сои и кукурузы. Уже завершен обмолот подсолнечника во всех регионах
компании. Об этом пишет agroportal.ua
Подсолнечник был посеян в четырех областях Украины - Киевской, Полтавской,
Черниговской и Черкасской. «С полей собрано более 40 тыс. т масличных. Все зерно было
принято на элеваторы «Барышевского зерновой компании» на хранение. Результатами
сбора подсолнечника в компании довольны», - говорится в сообщении. Урожай компания
получила больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность - более 30 ц/га. «Лучшим
результатом может гордиться регион Северной Полтавщины, где собрано 32 ц/га. Другие
области также показали хорошие результаты», - подчеркнул операционный директор
компании Андрей Лукьяненко. Также уточняется, что сбор сои в компании идет к
завершению - собрано более 90% площадей. «В этом году соя родила хорошо. В среднем
урожайность составляет 30 ц/га. На лучших участках урожайность еще выше. Планируем до
конца недели завершить жатву по этой культуре», - сообщил операционный директор Grain
Alliance. Параллельно компания собирает кукурузу - пока собрано около 20% засеянных
площадей. «Кукурузу собирают на Северной Полтавщине, Черкасчине и Черниговщине, в
ближайшее время начнут жатву в Киевской области. По прогнозам средняя урожайность
будет превышать 100 ц/га», - отметил Андрей Лукьяненко. Кроме того, в Grain Alliance
завершен посев озимой пшеницы на запланированных площадях. На некоторых полях, где
раньше были посеяны озимые, уже появились всходы. Для справки: Grain Alliance
занимается сельхозпроизводством на 50 тыс. га в 4-х областях: Черниговской, Полтавской,
Киевской и Черкасской. Мощности по единовременному хранению зерновых и масличных
составляют 200 тыс. т. 100% акций украинской «Барышевской зерновой компании»
принадлежит шведской холдинговой компании Grain Alliance.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
От Юрия Косюка ушли сразу два
директора-иностранца
24.10.2018

Неисполнительный директор совета директоров агрохолдинга
“Мироновский хлебопродукт” (МХП) Филипп Ламарче подал в отставку из-за
срочных бизнес-договоренностей в Великобритании.
Ламарче занимал должность неисполнительного директора компании около года.
По такой же причине подал в отставку неисполнительный директор Уильям Ричардс после
годичного пребывания в этой должности. Как сообщалось, агрохолдинг МХП получил
согласие держателей своих еврооблигаций с погашением в 2020 году, которых осталось в
обращении на сумму $79,42 млн, на гармонизацию формулировок двух ковенант с
формулировкой ковенант более крупных выпусков облигаций с погашением в 2024-м и
2026 гг., что, в частности, позволит холдингу приступить к выборочным приобретениям.
Как говорится в сообщении МХП на Лондонской фондовой бирже, дата внесения
необходимых правок – 15 октября, а дата выплаты вознаграждения держателям
еврооблигаций – 17 октября. Первоначально 20 сентября МХП предлагал заплатить
согласившимся на такие изменения $5 за каждые $1000 номинала еврооблигаций, однако 5
октября компания увеличила вознаграждение до $10. В конце сентября МХП заявил о
намерении приобрести вертикально интегрированную компанию в Юго-Восточной Европе
Perutnina Ptuj (Словения), которая владеет мощностями по выращиванию бройлеров в
Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине. Оборот Perutnina Ptuj в 2017 году
вырос до EUR257,11 млн с EUR211,35 млн в 2016 году, а EBITDA, соответственно, - до
EUR24,418 млн с EUR24,229 млн. "Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим
производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых,
подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет
охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях
в Нидерландах и Словакии. Земельный банк агрохолдинга по состоянию на конец 2017 года
составлял около 370 тыс. га. Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла в 3,3 раза - до $230
млн по сравнению с 2016 годом, выручка - на 13,4%, до $1,288 млрд. За первое полугодие
2018 года чистая прибыль МХП сократилась на 10% - до $190 млн по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года, выручка выросла на 16% - до $694 млн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
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Агропромхолдинг «Астарта» по итогам 3 квартала 2018 г. сократил
продажи сахара на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 88 тыс. т. Об этом говорится в сообщении компании на Варшавской
фондовой бирже.
Как отмечается, продажи пшеницы увеличились на 18% (до 143,7 тыс. т),
подсолнечника на 30% - до 1,25 тыс. т. При этом сократились продажи кукурузы на 57%
(до 10,8 тыс. т), ячменя - на 89% (до 0,64 тыс. т). Продажи соевого масла упали на 55% - до
4,5 тыс. т, молока - на 6%, до 24,3 тыс. т. В то же время реализация соевого шрота
увеличилась на 6%, до 29,2 тыс. т. Согласно сообщению, средние цены на сахар за этот
период снизились на 18%, соевое масло - на 3%, тогда как на пшеницу выросли на 33%,
кукурузу - 12%, подсолнечник - на 6%, на соевый шрот - на 23%, молоко - на 5%. Компания
«Астарта» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий
деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской,
Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь
сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы.
В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области
(ООО «Глобинский перерабатывающий завод»).
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Главный акционер ИМК докупил 160 тысяч
акций компании
24.10.2018

Agrovalley Limited, контролируемая председателем совета директоров
ИМК Александром Петровым, увеличила долю в ИМК до 71,65%. Об этом
говорится в сообщении ИМК на Варшавской фондовой биржи.
Как отмечается, Agrovalley Limited 19 октября 2018 г. приобрела 161,4 тыс. акций
ИМК по цене 12,65 польских злотых (около $3,38) за акцию. Общая сумма сделки составила
более 2 млн злотых (почти $5465 тыс.). Таким образом, общий пакет акций Agrovalley
Limited увеличился до 23,77 млн акций. До этого приобретения доля Agrovalley Limited
составляла 71,16% от общего количества акций, находящихся в обращении. Для справки:
ИМК является интегрированной сельскохозяйственной компанией в Украине. Направления
деятельности: производство сельскохозяйственных культур (кукуруза, пшеница,
подсолнечник, соя); хранение сельскохозяйственных культур; производство молока. ИМК
обрабатывает 129,6 тыс. га земли, расположенных в Полтавской, Черниговской и Сумской
областях Украины. Компания была основана в 2007 году. ИМК является одной из 10-ти
крупнейших аграрных компаний в Украине. В мае 2011 года состоялось размещение акций
ИМК на Варшавской фондовой бирже.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
НАБУ оголосило підозру заступниці глави Ощадбанку
в справі по кредиту для "Креатива"
24.10.2018

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 10 осіб та
повідомили їм про підозру у заволодінні 20 млн дол Ощадбанку.
Як зазначається, серед підозрюваних - два чинні та один колишній посадовці
Ощадбанку. Зокрема, йдеться про колишню директорку департаменту корпоративного
бізнесу держбанку (наразі - заступниця голови правління Ощадбанку); колишнього
начальника управління проектного фінансування Ощадбанку (звільнився у 2015 році з
держбанку); колишню начальницю відділу управління проектного фінансування Ощадбанк
(наразі - очільниця цього управління держбанку). “Решта підозрюваних - колишні
бенефіціари групи компаній «Креатив», низка екс-службових та посадових осіб
підприємств, що входять до складу цього холдингу, та оцінювач. Дії всіх підозрюваних
кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України”,
- констатує НАБУ. За даними слідства, у період 2013-2015 років посадові особи приватних
підприємств, що входили до ПрАТ «Креатив», у змові з посадовими особами Ощадбанку
підробили документи для отримання в держбанку кредиту на 20 млн дол буцімто на
купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів тодішні власники «Креативу» вивели
їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. А згодом цими ж
грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною
нерухомістю. “Детективи НАБУ мають докази, що, ухвалюючи рішення про надання
кредиту, посадовці АТ «Ощадбанк» спирались на неперевірені, а подекуди і підроблені
документи, частина з яких створювалась за їхньої ж участі. В результаті корупційної схеми з
«Ощадбанку» фактично вивели 20 млн дол США (160 млн грн в еквіваленті на момент
вчинення злочину), що призвело до списання майнових прав та, як наслідок, до зменшення
активів АТ «Ощадбанк» (збитків) на суму 133 млн грн через здійснення витрат на
формування резерву за цим кредитом. Наразі детективи здійснюють невідкладні слідчі дії,
вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Розслідування
наведених фактів детективи НАБУ розпочали у травні 2016 року. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
I&U Group отримала від ЄБРР 15 млн дол. на
будівництво біогазового комплексу
24.10.2018

Аграрний холдинг I&U Group отримав від ЄБРР 15 млн дол. для
фінансування розробки, будівництва та експлуатації біогазової установки
потужністю 6 МВт у Кіровоградській області.
Пакет фінансування буде включати в себе кредит ЄБРР в розмірі €13 млн і пільговий
кредит Фонду чистих технологій (ФЧТ) в розмірі 2 млн євро. Про це повідомляє старший
радник ЄБРР в Східній Європі і Казахстані Антон Усов на своїй Facebook-сторінці. «Це буде
перший проект в Україні з використанням інноваційної технології виробництва газу, яка
забезпечить скорочення споживання енергії. Залишки від виробництва біогазу будуть
використовуватися в якості біодобрив, які частково замінять собою хімічні добрива», зазначає Антон Усов. Реалізація проекту призведе до сукупного скорочення викидів CO2 на
24 тис. т на рік. Проект отримає стимулюючий грант в $534,8 тис. у рамках програми ЄБРР
«Центр фінансування і передачі технологій в сфері пом'якшення кліматичних змін і
адаптації до них». Також буде отримано грант у розмірі €22,15 тис. з Інвестиційного фонду
сусідства Європейського Союзу. I&U Group (колишній «Агроспецсервіс») - аграрний холдинг,
який більше 20 років реалізує різні сільськогосподарські проекти в Україні. Компанія
займається вирощуванням зернових, олійних культур і цукрових буряків у Кіровоградській
області. Її земельний банк становить близько 50 тис. га. Компанія I&U Group орієнтована на
експорт зернових, вона входить до п'ятірки найбільш ефективних рослинницьких
агрокомпаній України, експортує 40% виробленого цукру.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrsugar.com

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

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

За 9 місяців ДПЗКУ отримала прибуток від операційної
діяльності у розмірі 102,3 млн грн.



ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

25.10.2018

Фінансовий результат операційної діяльності держкорпорації склав
102,3 млн грн прибутку проти 91,96 млн грн операційного збитку за
підсумками першого півріччя поточного року.
Як повідомила в.о. голови Правління ПАТ «ДПЗКУ» Ірина Марченко, позитивна
динаміка досягнута за рахунок інтенсифікації трейдингової діяльності та низці заходів,
спрямованих на оптимізацію роботи ДПЗКУ на внутрішньому ринку. «Позитивне зростання
цього показника протягом третього кварталу стало можливим завдяки прискоренню
темпів реалізації зернових та продуктів їх переробки на внутрішньому та зовнішньому
ринках, оптимізації виробничих витрат та підвищенню якості управління виробничими
процесами в компанії», - наголосила Марченко. Чистий дохід від реалізації продукції склав
7,33 млрд грн, а валовий прибуток – 417 млн грн. Відзначимо, переробні філії ДПЗКУ
пройшли сертифікацію на відповідність вимогам ISO. Відповідно до Закону Україні «Про
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» переробні
підприємства Державної продовольчо-зернової корпорації України завершили процес
сертифікації на відповідність вимог ISО 22000:2007 «Системи управління безпечністю
харчових продуктів». Впровадження системи НАССР на переробних філіях ДПЗКУ гарантує
забезпечення стабільно-високої якості продукції за рахунок систематичного контролю на
всіх стадіях виробництва у відповідності з міжнародними нормами. Також це дозволить
підприємствам зміцнити довіру споживачів, замовників і органів нагляду, покращити
ділову репутацію та імідж філій, розширити мережу споживачів переробної продукції
(борошна, пластівців, комбікормів та висівок) та вийти на міжнародні ринки.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ПАТ «ДПЗКУ»
Британская Salic UK покупает
долю "Мрии"
26.10.2018

АМКУ разрешил компании Salic UK, которая является "дочкой" The
Saudi Agricultural & Livestock Investment Co (Salic, Саудовская Аравия),
приобрести по более 50% компаний, входящих в агрохолдинг "Мрия".
В повестке дня запланированного на 25 октября заседания Антимонопольного
комитета значилось рассмотрение дела о предоставлении разрешения компании Salic UK на
приобретение акций компаний Mriya Holding Cyprus Limited и Mriya Trading (Cyprus) Limited
(обе - Кипр), а также на приобретение доли в уставном капитале компаний "Кагро",
"Лемковская Мрия", "Мрия Буковины", "Мрия Глыбоччины", "Мрия Карпат", "МрияПодгайцы", "Новагрис", "Торговый Дом Аско" (все - Киевская область) и "Мрия Подилля"
(Хмельницкая область), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе
управления компании. При этом пресс-служба уточнила, что это был только первый блок
решений по сделке "Мрии" и Salic UK, и британской компании еще необходимо получить
разрешения касательно других предприятий агрохолдинга. В сентябре компания Salic UK
договорилась с агрохолдингом "Мрия" о покупке ее сельскохозяйственных активов и
намерена досрочно выкупить еврооблигации приобретенного ею агрохолдинга на сумму
208,097 млн долларов. Ранее Bloomberg сообщил, что британское подразделение компании
Salic намерено купить агрохолдинг "Мрия". Salic работает с 2012 года в сфере инвестиций в
сельское хозяйство, животноводство и снабжение, акционером компании является
Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. 21 августа агрохолдинг
"Мрия" успешно завершил реструктуризацию долга. В результате реструктуризации общая
долговая нагрузка "Мрии" снизилась с 1,1 млрд долларов до 309,5 млн долларов, включая
49,3 млн долларов реструктуризованного обеспеченного долга, 208,1 млн долларов
реструктуризованного необеспеченного долга, 46 млн долларов рабочего капитала и 6,1
млн долларов новых лизинговых программ на закупку оборудования. По условиям
реструктуризации, все активы "Мрии" были переданы в собственность новой холдинговой
компании Mriya Farming PLC (Великобритания) путем продажи. Ранее "Мрия" заявила, что
намерена конвертировать 1,098 млрд долларов необеспеченного долга в ценные бумаги.
"Мрия" планировала завершить реструктуризацию до середины июля. В сентябре 2016
года стало известно, что "Мрия" завершила переговоры с кредиторами о реструктуризации
общего долга на сумму почти 1,1 млрд долларов. В январе 2015 года Министерство
внутренних дел объявило в розыск совладельца агрохолдинга "Мрия" Николая Гуту, позже
в международный розыск его объявил Интерпол. Гуту обвиняют в мошенническом
присвоении более 100 млн долларов средств европейских инвестиционных фондов. В
декабре 2014 года Восточно-карибский Верховный суд (Британские Виргинские острова)
своим определением начал процедуру ликвидации владеющей контрольным пакетом
холдинговой компании агрокомпании "Мрия" (Тернопольская область) Mriya Agro Holding
PLC (Кипр) компании HF Assets Management Limited. 16 декабря 2014 года состоялась
встреча агрохолдинга с комитетом бондхолдеров и представителями кредиторов по
решению вопроса реструктуризации его задолженности. До этого кредиторы попросили
украинскую власть проверить деятельность "Мрии", заявляя, что она отказалась
выполнять свои кредитные обязательства и не желает идти на открытый диалог с
кредиторами по возможной реструктуризации задолженности. …
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua




РОСЛИННИЦТВО
РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Урожай-2018: Аграрії зібрали майже
56 млн тонн зерна
26.10.2018

Станом на 26 жовтня українські аграрії намолотили 55,8 млн тонн
зерна з площі 13,2 млн га (89%) при врожайності 42,4 ц/га. Про це
повідомляє 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 – 20,7 млн тонн з площі 3,0 млн га (66%) при
врожайності 69,0 ц/га; гречки – 133 тис. тонн з площі 106 тис. га (97%) при врожайності
12,6 ц/га; проса – 75 тис. тонн з площі 48 тис. га (92%) при врожайності 15,5 ц/га. Крім того,
технічних культур намолочено: соняшнику – 13,0 млн тонн з площі 5,8 млн га (96%) при
врожайності 22,4 ц/га; сої – 4,0 млн тонн з площі 1,5 млн. га (91%) при врожайності 25,5
ц/га; ріпаку – 2,7 млн тонн з площі 1,0 млн га при врожайності 26,1 ц/га. цукрових буряків
накопано 9,5 млн тонн з площі 197 тис. га (71%) при врожайності 483 ц/га. Поряд зі
збиранням урожаю проходить осіння посівна кампанія. Так, аграрії посіяли 6,9 млн га
озимих зернових культур (96%), при прогнозованій площі 7,2 млн га. Крім того, озимого
ріпаку при прогнозованій площі 888 тис. га посіяно на 1,0 млн га (115%). Відзначимо,
Мінагрополітики переглянуло оцінку врожаю 2018 року в бік збільшення і очікує
виробництво зернових на рівні 64 млн тонн. Про це заявив перший заступник Міністра
аграрної політики і продовольства України Максим Мартинюк в програмі «Гроші, вперед!»
в ефірі Радіо «Новое Время. «В результаті дощів ми маємо дуже хороші показники за
кукурудзою. І на сьогодні готовий озвучити сміливий прогноз, що валовий збір зернових у
нас буде 64 млн тонн. Це другий результат в історії після позаторішнього рекорду в 66 млн
тонн», - зазначив перший заступник Міністра. Експорт зернових прогнозується на рівні 42,5
млн тонн, але досягнення цього показника багато в чому залежить від здатності
транспортного монополіста - «Укрзалізниці» оперативно вирішити поточні логістичні
проблеми і забезпечити ритмічну поставку зерна в порти. …
Читати повністю >>>

Читайте також: Аграрії засіяли 95% прогнозованої
площі під озимі зернові >>>
За матеріалами прес-служби Мінагрополітики


ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ & ГРИБІВ

Українськи фермери наростили виробництво
та експорт грибів
16.10.2018

В Україні склався великий дефіцит компосту для культивації грибів і
багато грибних ферм стикнулися з ситуацією можливого зриву строків
поставок продукції. Про це пише agronews.ua
По-перше, цього року на внутрішньому ринку склалися досить високі ціни на гриби,
що підвищило привабливість їх вирощування. Наприклад, у серпні ціна кілограма печериць
з ферми сягала 50 гривень. Зараз ціни просіли до 30–40 грн/кг. Але це значно вище, ніж рік
тому, коли ціна у фермерів ледь дотягувала до 24 грн/кг. По-друге, як наслідок росту цін
ряд господарств почали розширювати площі вирощування. І, нарешті, змінилася ситуація у
постачальників компосту. Минулого року 10 українських продуцентів підготували 220 000
т компосту, з яких 18 000 т пішли на експорт. Цьогоріч експорт почав зростати (зведених
даних це немає) при нестабільності пропозиції. 95% компосту виробляють чотири
господарства. Несподівана зупинка одного з них влітку і викликала дефіцит. Україна
посідає 11-те місце у світі за обсягами виробництва печериць. За інформацією НГА, у країні
діють близько 300 ферм з культивації печериць і близько 100 господарств займаються
вирощуванням гливи (вішанки). Минулого року загальне виробництво грибів становило
майже 57 000 т, з яких левова частка припадає саме на печериці - 51 300 т. Середня
врожайність господарств - 22 кг з кожного квадратного метра на рік, а деякі господарства
збирали і по 28 кг печериць з метра.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
Україна в цьому році зібрала більше картоплі,
ніж в минулому
22.10.2018

Станом на 1 жовтня 2018 року в Україні вироблено 22,18 млн тонн
картоплі – на 1,4% більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Про це
свідчать дані Державної служби статистики.
Урожай зібрано з площі 1304 тис. га, що практично така ж, як і торік. Урожайність
склала 170 ц/га – на 1,6% більше, ніж на 1 жовтня 2017 року. При цьому професійні
господарства зібрали лише 0,25 млн тонн картоплі з площі 9,7 тис. га. Водночас
господарства населення – 21,93 млн тонн з площі 1294 тис. га. Але показник врожайності
різниться у 1,5 раза: у професійних господарств – 245,8 ц/га проти 169,4 ц/га у населення.
Держстат зауважує, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої території
Криму, Севастополя і частини зони проведення АТО.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua

Україна посіла перше місце в Європі
за площею сільгоспземель
27.10.2018

Найбільш активно площі засівають кукурудзою. Мінський стартап
OneSoil запустив інтерактивну карту сільськогосподарських полів. Про це
повідомляє УкрАгроКонсалт.
Програма використовує ІІ-алгоритм для аналізу супутникових знімків, щоб детально
визначити стан полів, тип вирощуваних культур, а також етап їх зростання. Також стартап
дозволяє подивитися, як змінювалися поля за останні три роки: з 2016 по 2018-й. У список
увійшли 42 європейські країни та США. Згідно з картою програми, Україна посідає друге
місце за площею угідь після США: 35,9 млн гектарів при 2 млн ділянок. На третьому місці
розташувалася Франція — 25,7 млн гектарів, поділених на 7 млн ділянок. За даними
OneSoil, в Україні найбільш активно площі засівають кукурудзою (14,8 млн га), пшеницею
(5,4 млн га) і травою (4 млн га). За сукупної площі полів лідирує Одеська область (2,4 млн
га). Середня площа ділянки — 17,9 га, в той час як найбільше поле досягає 2000 га.
Стартапери використовували дані Європейського космічного агентства, а також
інструментарій від Mapbox, картографічної платформи з відкритим вихідним кодом. У базу
занесені понад 60 млн угідь, система вміє розпізнавати близько 20 видів
сільськогосподарських культур. До 2019 року на карту планують додати дані з Південної
Америки та Австралії. До 2020 року в планах OneSoil — охопити весь світ.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua
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СВИНАРСТВО

НПО в Одесской области планирует расширить
площади под посадку фундука

Гудвеллі Україна збільшить поголів'я
свиней на відгодівлі
16.10.2018

НПО «Филберт» (село Холодная Балка, Одесская область), которое
выращивает фундук, в ближайшее время планирует высадить еще 350 га
ореха, передает «NewFormat».
Сейчас под фундуком занято 500 га, обустроена система орошения. По словам
директора фермы Максима Шейко, «Филберт» выращивает итальянские сорта фундука,
которые специально «заточены» под европейское производство. В 2019 г. хозяйство
планирует установить оборудование мойки, сушки и колки фундука, а ядра отправлять на
экспорт. Стоимость сушеного неочищенного ореха в скорлупе - 2,5-2,7 евро, а очищенных
целых ядер - 8-8,5 евро/кг. При очистке фундук теряет 50% веса. Напомним, производители
орехов и пасечники Одесской обл. создадут кластер для производства ореховой пасты…
Читать полностью >>>
По материалам zaodessu.com.ua

16.10.2018

Компанія «Гудвеллі Україна» планує збільшити відгодівельне
поголів'я свиней. Про це повідомив керівник відділу продажів компанії
Сергій Генсецький, передає портал agrotimes.net
За його словами, заплановане збільшення потужності становить додатково 7 тис.
голів, що дозволить вирощувати на рік на 30 тис. голів більше. При цьому племінне
поголів'я залишається незмінним – 14 тис. свиноматок. «Ми вже почали наповнювати
стайні, які проходили реставрацію відповідно до вимог сертифікату GlobalG.A.P., – зазначив
Сергій Генсецький. – Цього літа всі наші стайні успішно пройшли цю сертифікацію». Він
додав, що зараз середній приріст на відгодівлі становить близько 1 кг на добу.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net


Збільшення експорту української плодово-ягідної
продукції за 9 місяців 2018 року



ПТАХІВНИЦТВО
КУРИ. ГУСИ. КАЧКИ. ІНДИКИ. ПЕРЕПЕЛИ. ФАЗАНИ. СТРАУСИ & ЯЙЦЯ

22.10.2018

За 9 місяців 2018 року Україна експортувала плодів і ягід на суму 157
млн дол. США, що на 40 % більше у порівнянні з аналогічним періодом
минулого року. Про це повідомляє Асоціація «УКРСАДПРОМ».
Головними продуктами у цій групі стали волоські горіхи, яких вивезено на 69 млн
дол., заморожені плоди і ягоди (61 млн дол.), а також яблука і груші (10 млн дол.).
Найпомітнішим у натуральному виразі виявилось зростання експорту волоських горіхів (з
13 тис. тонн за 9 місяців 2017 року до 20 тис. тонн за такий же період у нинішньому році) та
яблук і груш (з 9 до 29 тис. тонн відповідно). Основним ринком збуту для вітчизняних
експортерів залишився Європейський Союз, поставки до якого приносять в межах 2/3 від
усіх валютних надходжень. У січні-вересні 2018 року найбільші закупівлі фруктів у нас
здійснили: Польща (32,3 млн дол.), Франція (11,7 млн дол.), Білорусь (10,9 млн дол.),
Туреччина (10,6 млн дол.), Нідерланди (8,8 млн дол.), Німеччина (7,4 млн дол.) та Італія (7,2
млн дол.). Якщо не враховувати імпорт екзотичних для України фруктів (в основному,
цитрусових і бананів, а також деяких інших), за три квартали 2018 року додатне сальдо
зовнішньої торгівлі плодами і ягодами досягло 75 млн дол. Яблука українського
виробництва експортуються в понад 50 країн, при цьому закуповуються переважно
Білоруссю (43 % грошової вартості поставок), Молдовою (20 %) та Швецією (10 %). В
поточному році середня експортна ціна на наші яблука становить понад 340 дол/тонну,
однак помітно відрізняється при продажу до Білорусі (305 дол/тонну) і в європейські
країни (805 дол/тонну). Стосовно інших ключових експортних позицій варто зазначити, що
лущені волоські горіхи збуваються за кордон по 3670 дол/тонну, а заморожені ягоди –
приблизно по 1700 дол/тонну. Серед напрямків експорту з України, окремо можна
виокремити початок поставок яблук нового урожаю у вересні поточного року на ринки
Іспанії, Катару, Кувейту, Саудівської Аравії та ОАЕ. Середня ціна яблук нового урожаю, при
експорті, склала 810 дол/тонна.
Читати повністю >>>
За матеріалами Асоціації «УКРСАДПРОМ»



ТВАРИННИЦТВО
ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА (КОРОВИ. ЯКИ)

Укрлендфармінг до кінця року планує реалізувати
понад 3 тис. кондиційних биків

Агропродсервіс відгодує
ще 10 тис. індичат
16.10.2018

Компанія «Агропродсервіс» (Тернопільська область) посадила для
відгодівлі 10 тис. індичат. Про це компанія повідомила на своїй Фейсбуксторінці, передає портал agrotimes.net
«Загалом вже маємо одноразової посадки на 20 тис. голів індиків», – зауважили в
«Агропродсервісі». Нагадаємо, що в березні «Агропродсервіс» посадив для відгодівлі 10,6
тис. добових індичат. Індики відгодовуються власними кормами, виготовленими на
комбікормовому заводі компанії.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
Іноземні місії проводить оцінку системи державного
контролю за виробництвом м’яса птиці
22.10.2018

Місія Кореї працює з 19 по 26 жовтня в Черкаській та Київській
областях. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби на сайті
Міністерства агрополітики.
За цей час представники місії ознайомляться з роботою ДНДІ з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи,
регіональних лабораторій,
виробництвом продукції птахівництва на підприємствах в зазначених областях. У рамках
візиту в Україну корейська делегація зустрілася з представниками Держпродспоживслужби, які ознайомили колег із структурою, функціями і повноваженнями Держпродспоживслужби та її територіальних органів, українською системою державних лабораторій,
заходами контролю за здоров’ям птиці, з процедурами держконтролю тощо. Учасники
обговорили систему контролю захворювань птиці, питання реєстрації птахогосподарств та
системи простежуваності. Відзначимо, в Україні завершила свою роботу місія Китайської
Народної Республіки, яка перебувала в нашій державі з метою оцінки системи державного
контролю за здоров’ям птиці. Китайські колеги ознайомилися зі структурою, функціями і
повноваженнями Держпродспоживслужби та її територіальних органів, системою державних лабораторій, заходами контролю за здоров’ям птиці, з процедурами держконтролю...
Читати повністю >>>
За матеріалами Держпродспоживслужби

11.10.2018

До кінця 2018 року агрохолдинг «Укрлендфармінг» планує
реалізувати понад 3 тис. кондиційних биків. Середня вага одного – в межах
500 кг. Про це повідомив виробничий директор компанії Василь Лобода.
«90% худоби в живій вазі «Укрлендфармінг» експортує до країн Близького Сходу і
Північної Африки, ринок яких сьогодні найбільш привабливий для нас», – зазначив він. За
його словами, серед 11 виробничих кластерів холдингу напрямок тваринництва
розвивають 10 кластерів. Всього утримується понад 40 тис. голів худоби. У цілому
«Укрлендфармінг» утримує 7 тис. голів ВРХ м'ясного напряму, в тому числі 2 тис. – корів,
зазначив Василь Лобода. Нині компанія завершує будівництво тваринницького комплексу в
Житомирській області з вирощування корів м'ясної породи, розрахованого на 1 тис. голів
одночасного утримання з можливістю збільшення потужності до 10 тис. голів і більше.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
Бучачагрохлібпром завіз з угорських
ферм 400 нетелів
17.10.2018

Молочно-тваринницький комплекс ТзОВ «Бучачагрохлібпром» у селі
Осівці (Бучацький район, Тернопільська область) поповнився 400
головами нетелів з Угорщини. Про це повідомили у компанії.
«До кінця цього року ми плануємо довести виробництво молока екстра-класу до
нового, якісно-кількісного рівня», – зазначив заступник директора з тваринництва Сергій
Рекротюк. Компанія «Бучачагрохлібпром» утримує на своїх трьох молочно-тваринницьких
комплексах близько 3 тис. голів дійного стада та 3,8 тис. голів молодняку. Компанія також
заготовляє кошерне молоко, яке експортує до Ізраїлю.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
На Волині вирощуватимуть корів
з Німеччини і Польщі
20.10.2018

На Волині завершується будівництво корівника, проектною
потужністю на 280 голів, галереї, молочного блоку і лагуни. Про це
повідомляє прес-служба Волинської ОДА, передає agro-business.com.ua
Орієнтовна вартість будівництва становить 15 млн грн. Господарство вже закупило
166 голів нетелів зарубіжної селекції (Німеччина, Польща), за які з державного бюджету
частково відшкодовано 3,2 млн грн. Для комплектації молочного комплексу планується
закупити ще 100 голів нетелів зарубіжної селекції. Таким чином, молочний укомплектують
закупленим високопродуктивним поголів’ям з Німеччини та Польщі. На фермі буде
створено 50 робочих місць. Цей об’єкт введуть в експлуатацію в листопаді 2018 року.
Паралельно будується друга черга молочного комплексу, корівник на 280 голів і
приміщення для сухостою і телят. Об’єкт планується ввести в експлуатацію в 2019 році,
довівши поголів’я корів до 660 голів, а загальне поголів’я – до 2 тис. тисяч голів ВРХ.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-business.com.ua
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Компания "Овостар Юнион" нарастила
продажи яиц на 27%
26.10.2018

Компания "Овостар Юнион", один из ведущих производителей яиц и
яичных продуктов, в январе-сентябре т.г. нарастила продажи яиц на 27%
по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. - до 1,056 млрд штук.
Согласно отчету группы на Варшавской фондовой бирже, производство яиц за этот
период сократилось на 3,5% - до 1,202 млрд штук. Объем экспорта яиц за девять месяцев
возрос на 27% - до 443 млн яиц. Доля экспорта в общем объеме реализации яиц осталась на
уровне прошлого года и составила 42%. Средняя цена их реализации выросла на 34% и
составила 1,79 грн за шт. По состоянию на 30 сентября 2018 года общее поголовье
компании сократилось на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 7,3
млн голов, поголовье несушек - на 4,4%, до 6,5 млн голов. "Динамика объясняется главным
образом ростом числа кур, помещенных в модифицированные клетки в соответствии с
европейскими стандартами", - говорится в отчете. Группа также сообщила, что в январесентябре объем переработки яиц увеличился на 6% - до 401 млн яиц. Производство сухих
яичных продуктов сократилось на 5% - до 2,255 тыс. тонн, а жидких выросло - на 14%, до
9,026 тыс. тонн. Объем реализации сухих яичных продуктов вырос на 4% - до 2,157 тыс.
тонн, из которых 1,572 тыс. тонн было экспортировано (+12%), …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua


РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО, в т.ч. РИБОКОНСЕРВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (РИБНІ ПРОДУКТИ)

На 12% збільшилось в Україні споживання риби
та рибних продуктів
16.10.2018

За даними Держстату у 2017 р. рівень споживання риби та рибних
продуктів сягнув 10,8 кг на одну особу. Це на 12,5% більше, ніж у 2016 році
(9,6 кг/о.о.), передає agroperspectiva.com
Серед регіонів найбільше риби та рибних продуктів споживали у Київській (15,1
кг/о.о.), Одеській (14,7 кг/о.о.), Житомирській (14,3 кг/о.о.), Вінницькій (13,3 кг/о.о.) та
Черкаській (13,1 кг/о.о.) областях. Найменше - у Закарпатській (7,1 кг/о.о.), ІваноФранківській (7,3 кг/о.о.), Луганській (7,3 кг/о.о.) та Чернівецькій (7,8 кг/о.о.) областях. За
даними Держрибагентства у 2017 році загальний вилов риби та інших водних біоресурсів
підприємствами рибної галузі України склав 94,2 тис. тонн. Це на 6,6% більше, ніж у 2016 р.
(88,4 тис. тонн). За статистичними даними загальний обсяг виробництва товарно-харчової
рибної продукції в Україні у 2017 році склав 63,3 тис. тонн, що більше на 1,1%, порівняно з
2016 роком. Більша частка у структурі випуску товарно-харчової рибної продукції припадає
на випуск рибних консервів - 54% (34,1 тис. тонн) та морожену рибу - 17% (10,9 тис. тонн).
Протягом 2017 року збільшено виробництво солоної риби на 18%, виробництво ікри риби
та її замінників на 17%, а також на 8% - виробництво рибних консервів.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroperspectiva.com

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

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



МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО



ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

На Херсонщині «Асканія-Нова» експортуватиме
в Китай черепи і шкури сайгаків

Что едят украинцы: меньше мяса,
но больше орехов
15.10.2018

Найбільший заповідник в Україні «Асканія-Нова» буде експортувати
черепи і шкури загиблих сайгаків в Китай. Про це повідомляє прес-служба
Держпродспоживслужби в Херсонській області.
Згідно з договором заповідника з компанією Шенгшинсинь-Вень (Пекін), за один
череп антилопи китайці заплатять 400$, а за шкуру — $200. Для продажу черепи і шкури
тварин готуватимуть співробітники заповідника за технологіями, які використовуються в
зоомузеях. Черепи препарують —дежелатінізують термохімічною обробкою, а шкури
просолюють і висушують. В обробку і на продаж підуть останки виключно тих антилоп, які
за останні три роки загинули через травми, наприклад, переломи кінцівок або ослаблення в
результаті гону. «Перша партія дериватів сайгака відправиться в Китай до 30 грудня 2018
року», повідомили у Держпродспоживслужбі, Джерело.
Читати повністю >>>
За матеріалами naberejna.com.ua

FMCG ІНДУСТРІЯ

Топ-5: лидеры среди украинских FMCG-сетей по
продажам собственных торговых марок
12.10.2018

Кто из украинских ритейлеров сегмента FMCG продает больше всего
товаров под private label и сколько всего категорий СТМ представлено в этих
сетях. Об этом пишет rau.ua
Уже несколько лет все ведущие торговые операторы Украины активно развивают
направление собственных торговых марок (СТМ или же private label). Причем появляются
СТМ практически во всех товарных категориях: tissue (салфетки, одноразовая посуда,
гигиеническая продукция и т.д.), бытовая химия, продукты длительного хранения,
консервы и многое другое вплоть до техники и электроники. И это неудивительно:
актуальные тенденции подтверждают, что сейчас потребителю гораздо важнее
функционал продукта, чем непосредственно бренд. В случае, если под private label ему
предлагается качественный и функциональный товар, не уступающий брендовым
аналогам, но при этом дешевле – выбор, как правило, делается в пользу СТМ.
Место для роста. При этом, несмотря на стремительное развитие этого
направления, остается большой потенциал для роста сегмента private label. Так, по данным
компании Nielsen, в прошлом году в денежном выражении их доля в некоторых категориях
составляла 11,7%. Тогда как, например, в Европе в 2016 году доля private label составила
31,4% и постоянно растет. Начальник отдела развития СТМ сети АТБ Дарья Бахматова
отмечает, что в Европе развитие private label началось значительно раньше, чем в Украине,
поэтому европейские потребители уже привыкли к СТМ и успели сформировать
определенное доверие к продукции данной категории. Как уточняют в Nielsen Украина,
среди товаров, которые украинские потребители предпочитают покупать под собственной
торговой маркой, лидируют бакалея (рис, мука, сахар и т.д.) – 78%, молочные продукты
(70%), консервированные и упакованные продукты питания (68%), чистящие и моющие
средства для дома (60%), бумажные изделия (туалетная бумага, салфетки и т.д.) – 59%.
Юрий Лищук, директор по работе с розничными сетями Nielsen Украина, добавляет, что с
наиболее высокой долей СТМ в продуктовом кластере на украинском рынке представлена
сушеная упакованная рыба к пиву (57,3%), не шоколадное сладкое драже (51,5%), готовая к
употреблению рыба (49,4%). В непродуктовом кластере – хозяйственные отбеливатели
(88,7%), детские влажные салфетки (53,3%), салфетки для лица (40,6%). По его мнению, 30летнему тренду на рынке США, когда СТМ выросла с 5% до 30%, вполне может последовать
и Украина. В частности, Владимир Гранин, руководитель департамента СТМ сети магазинов
drogerie EVA, утверждает, что сейчас на товары private label ритейлера приходится до трети
продаж компании в количественном выражении.
Лидеры СТМ. Исследовательская компания GT Partners Ukraine презентовала
очередное исследование состояния рынка СТМ сегмента FMCG и drogerie в Украине.
Эксперты проанализировали: в каких сетях и сколько товарных наименований
представлено под private label, и какой объем в общем товарообороте компании они
обеспечивают. Также исследование определяет ключевые тенденции развития этого
направления, динамику цен на товары СТМ, основные факторы влияния и перспективы
развития этой сферы. По количеству собственных торговых марок в Украине нет
конкурентов у Ашан: французская сеть предлагает около 2500 позиций private label.
Ближайший преследователь – Fozzy Group, которая развивает сети Сільпо, Фора, Le Silpo,
Thrash!, Favore — представила примерно 2000 наименований товаров. Остальные заметно
отстали – у Фуршета 1300 продуктов СТМ, у Retail Group (Велика Кишеня, ВК Экспресс,
Велмарт) – 1250, у Varus – 1200. А вот с долей СТМ в общем товарообороте и чистой
выручке ситуация принципиально другая. Больше всего товаров под собственной торговой
маркой продает крупнейшая розничная сеть Украины АТБ. Private label занимает 23,3% ее
продаж, что значительно выше среднеукраинских показателей, и за 2017 год принес
компании почти 18,7 млрд грн выручки. Более чем достойный результат. На втором месте
по доходу от торговли СТМ находится Fozzy Group. Но корпорация Владимира Костельмана
очень сильно уступает АТБ и в денежном выражении, и в доле private label в обороте. СТМ
принес ритейлеру чуть более 5 млрд грн и обеспечил всего 8% выручки. Третье место по
выторгу — у немецкой Metro Group, четвертое – у одесской Таврия В. Замыкает топ-5
лидеров по продажам private label днепровский Varus. В любом случае, даже у ритейлеров,
не делающих целенаправленную ставку на расширение портфеля СТМ, продажи данной
категории товаров растут. И пример АТБ доказывает, что благодаря продуктам,
продаваемым под собственной торговой маркой, можно обеспечить почти четверть
выручки. Учитывая, что маржа у private label традиционно выше, чем у брендовых товаров,
можно прогнозировать, что и другие крупные сети в скором времени активизируют
развитие данного направления, в первую очередь, в сегменте самых востребованных
потребителями товаров.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
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За последние пять лет средний украинец стал есть в месяц почти на 6
кг еды менше. Об этом говорят данные Государственной службы
статистики, пишет издание segodnya.ua
При этом диетологи утверждают, что люди не недоедают, а экономисты - что
статистика не учитывает то, что выросло на подворьях и дачах, а также купленное на
стихийных рынках. Причем доля двух последних факторов с каждым годом увеличивается.
Кто больше. Как видно из инфографики, с каждым годом мы едим все меньше
хлеба, картофеля, мяса, молокопродуктов. Стабильно только потребление яиц и выросло
потребление фруктов, ягод и орехов. В Госстатистики также подсчитали, как отличается
меню городских и сельских жителей. Так горожане съедают в месяц на килограмм больше
мяса, чем селяне: 5,1 кг по сравнению с 4,1 кг, выпивают молока на 1,5 л больше (18,9 и 17,4
л), яиц — на 4 шт больше (20 и 16 шт.). Зато в селах едят на 5 кг больше картофеля, чем в
городе (8,7 кг против 4,7 кг), больше овощей (7,5 кг против 5,9 кг) и хлеба (9,9 кг против 8,1
кг). Рыбу по статистике горожане и селяне употребляют одинаково — по 1,5 кг в месяц, а
вот сладкое больше любят именно в глубинке — на среднего селянина приходится 2,9 кг
чистого сахара, в городе — 2,4 кг.
Мнение экономистов. По мнению экспертов, сухие цифры статистики не в полной
мере отображают реальность. Так, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей
Алексей Дорошенко оценивает погрешность статданных по меню украинцев не менее чем в
30%, то есть не учитывается примерно треть того, что мы съедаем. "Главная причина в том,
что невозможно учесть теневой сектор экономики: это продажи на стихийных рынках, куда
люди все больше идут из магазинов за дешевизной. Прежде всего это касается овощей,
которые в супермаркетах в 1,5—2 раза дороже, чем у частников. Именно этим можно
объяснить снижение потребления картофеля и овощей, ведь вряд ли люди стали их есть
намного меньше", — уверен Дорошенко. Также, по его мнению, в статистику не попадает
речная рыба, выловленная миллионами рыбаков-любителей, а это могут быть 3—5 кг на
семью в месяц. Президент Украналитцентра Александр Охрименко добавил, что все больше
людей стараются выращивать на дачах не газоны, а овощи, ягоды, что также дает
экономию их семейным бюджетам, но статистикой учтено быть не может технически. Но
эксперт признает, что среди мясопродуктов в меню среднего украинца из экономии
начинают преобладать субпродукты, дешевые колбасы, курятина, а не говядина или
свиная вырезка.
Мнение диетологов. Специалисты по питанию даже "урезанное" статистикой меню
считают достаточным для того, чтобы человек получал необходимый объем калорий. Так
диетолог Александра Кириленко подсчитала, что после уменьшения ежедневной порции
она по-прежнему достаточна для восстановления жизненных сил, то есть люди не
голодают: "Такой объем пищи тянет на 2000—2200 килокалорий в день, что вполне хватит
для работника, занимающегося физическим трудом, а для тех, кто сидит в офисе, это даже
много, надо 1600—1700 ккал". Хуже, по ее мнению то, что ухудшилось качество питания, а
это ведет к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. …
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам segodnya.ua




ПРОДУКТИ
ПЕКТИНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

T.B. Fruit планирует производить
5 тыс. т пектина в год
17.10.2018

Компания T.B. Fruit планирует производить 5 тыс. т пектина в год. Об
этом сообщил административный директор компании T.B. Fruit Андриан
Арцишевский в интервью Latifundist.com.
«У нас сейчас достаточно сырья для производства 5 тыс. т пектина в год. Это
фактически до 10% мирового производства. Понятно, что это будет нелегко, будем
наращивать мощности постепенно. Любые инвестиции мы вкладываем поэтапно. То есть
запуск первой линии, производство, продажи», - рассказал он. Андриан Арцишевский
поделился, что компания в этом году запустила первую линию производства пектина. «Но
должен сказать, что рынок достаточно маленький и закрытый. Есть 4 или 5 компаний в
мире, которые занимаются этим. Но мы уверены, что наша компания тоже будем
достаточно конкурентной. Это связано с тем, что, по сути, все остальные производители
пектина покупают сырье для производства, а у нас оно свое», — подчеркнул он. Напомним,
что T.B. Fruit планирует в 2019-2020 гг. начать строительство третьего завода по
переработке яблок и ягод в Мазовецком воеводстве (Польша) ориентировочной
стоимостью более €40 млн.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com


КРОХМАЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

В Чернігівській області відкрили новий завод
з виробництва картопляного крохмалю
24.10.2018

ПБП «ВИМАЛ» отримало перший картопляний крохмаль на
новозбудованому заводі у Новому Білоусі Чернігівської області. Про це на
своїй сторінці у Facebook повідомив засновник компанії Віктор Лазар.
«Отримали перший крохмаль на новозбудованому заводі, – написав він. – Хочу щиро
подякувати всій команді ПБП «ВИМАЛ» та всім партнерам, перш за все виробникам
картоплі». Це найбільший в Україні завод з переробки картоплі на крохмаль потужністю
1200 тонн сировини на добу. Завод побудований за технічної підтримки датської компанії
SiccaDania і став одним з найсучасніших виробництв в Європі. Підприємство буде випускати
крохмаль, який відповідає всім європейським стандартам, буде сертифікований за
основними передовим світовим системам управління якістю і безпекою продукції. Значну
частину обсягів виробництва нового підприємства будуть експортувати в Євросоюз. Це вже
третій завод компаній з виробництва крохмалю у Чернигівської області. Після запуску
крохмального виробництва в 2018 році, компанія планує в 2020 році запуск заводу, який
буде отримувати протеїн з картопляного соку, виробляти сухі картопляні волокна і рідке
органічне добриво. Таким чином Чернігів стане найбільшим центром виробництва
картопляного крохмалю в Східній Європі. Після роботи в тестовому режимі завод буде
офіційно відкритий.
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info

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

Украина заняла 12 позицию в рейтинге
мировых экспортеров муки

Гнідавський цукровий завод підвищує
виробничі показники

18.10.2018

Согласно данным International Trade Centre, по итогам 2017 г.
Украина заняла 12 позицию в рейтинге мировых экспортеров муки по
объему выручки с показателем $96,4 млн.
При этом по объемам поставок в натуральном выражении Украина оказалась на 6
позиции с показателем 441,8 тыс. тонн, что составляет немногим более 3% общего объема
мировой торговли данной продукцией. Лидерами по экспорту муки остаются Турция (24%)
и Казахстан (16%). Анализ ТОП-12 мировых экспортеров муки по другим показателям
показал, что, по итогам 2017 г. для украинской муки был характерен один из самых низких
показателей удельной стоимости (отношение выручки от экспорта к объему экспорта),
который составил всего 218 USD/т и уступил лишь показателю Казахстана (203 USD/т).
Лидирующую позицию среди ТОП-12 стран-экспортеров Украина заняла по средней
дальности доставки своей продукции. Данный показатель в 2017 г. оценивается в 5,1 тыс.
км, тогда как турецкая мука поставлялась на расстояние, в среднем составившее 2,6 тыс.
км, а казахстанская мука – на 1,3 тыс. км. Наиболее близкими к Украине по дальности
доставки оказались Франция (3,9 тыс. км) и Канада (3,5 тыс. км).
Читать полностью >>>
По материалам apk-inform.com

17.10.2018

Встановивши фільтрпреса для жому, Гнідавському цукровому заводу
вдалося досягнути очікуваного результату і збільшити кількість сухих
речовин у жомі до 25%.
У такому виді у жомі сповільнений процес окислення і, якщо його правильно
запакувати (в силос, рукави чи тюки) без зайвого надходження повітря, то відповідно його
можна зберігати до двох років. Про це повідомляє прес-служба підприємства. На
Гнідавському цукровому заводі жомопреси фірми «Babbini» успішно введено в експлутацію.
Обладнання призначено для віджиму жому після дифузії. Раніше на підприємстві
виробляли жом, який мав всього 13% сухих речовин, а відповідно об’єм води в ньому був
достатньо високий. Такий жом мав здатність дуже швидко окислятися, що створювало
неабиякі проблеми для підприємства, бо його потрібно було швидко реалізувати. «Це
неабияка вигода як для підприємства, де жом перестане бути проблемою, так і для
фермера, який, купивши жом, може зберігати його від осені до весни і навіть більше, не
переймаючись за його якість», — наголошує заступник голови правління з питань
інвестицій Гнідавського цукрового заводу Гліб Галькевич. …
Читати повністю >>>
За матеріалами infoindustria.com.ua

Куліндорівський КХП запустив нову лінію
гранулювання висівок

У Згурівці відновив роботу
цукровий завод

18.10.2018

Держпідприємство «Куліндоровський КХП» придбало та ввело в
експлуатацію на власному млині виробничу лінію гранулювання висівок.
Про це повідомила прес-служба Держрезерву.
Автономна лінія гранулювання турецької фірми Mill Pack має потужність 10 т./ год
гранульованих висівок. За словами гендиректора Куліндоровського КХП Володимира
Березняка, вона дозволить майже в 1,5 раза знизити собівартість процесу гранулювання
порівняно з обладнанням, яке було встановлено на підприємстві ще за радянських часів.
Лінія складається з прес-гранулятора, охолоджувача, сепаратора. Завдяки автоматизації
управління, всі необхідні команди і параметри процесу можна задавати з пульта
управління. Гранульовані висівки дозволяють раціонально використовувати бункери для
зберігання висівок, чим забезпечують більш стабільну роботу млина. Крім того, відчутна
економія транспортних витрат під час реалізації висівок, оскільки об’ємна маса гранул
удвічі вища, ніж у розсипних висівок. Також унаслідок термічної і механічної обробки
висівок знищується значна кількість бактерій і спор, що знаходились на поверхні зерна.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
Glencore решил продать в Украине
два хлебокомбината
18.10.2018

Аграрная торговая компания из Днепра планирует приобрести долю в
уставном капитале одесских Березинского и Кулевчанского комбинатов
хлебопродуктов. Об этом свидетельствует информация АМКУ.
Сделка обеспечит покупателю превышение 50% голосов в высшем органе
управления обоих комбинатов. Собственником 94,3% Березинского КХП и 89,3%
Кулевчанского КХП является "дочка" швейцарского сырьевого трейдера Glencore
International, компания Renaisco B.V. (Ренеско Б.В.). Ранее сообщалось, что Glencore продал
сельскохозяйственные активы в Украине. Так, в начале лета 2017 года АМКУ разрешил
компаниям народного депутата Александра Гереги и его супруги Галины купить у Glencore
10 агропредприятий. В середине марта того же года АМКУ разрешил агрохолдингу Кернел
купить около десятка предприятий. Glencore International AG - швейцарская трейдинговая
компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных
материалов. Представляя добывающие предприятия и компании всего мира, Glencore
поставляет сельскохозяйственную продукцию, металлы, минералы, сырую нефть,
продукты нефтепереработки, уголь. Березинский КХП в 2017 году увеличил чистую
прибыль на 15,9% – до 657 тыс. грн, доход от реализации вырос на 13,8% – до 15,4 млн грн.
Кулевчанский КХП в 2017 году получил 463 тыс. грн чистого убытка против 1,4 млн грн
чистой прибыли годом ранее. Доход от реализации вырос на 15,9% – до 12,6 млн грн.
Аграрная торговая компания занимается оптовой торговлей зерном, необработанным
табаком, семенами и кормами для животных, производством продуктов мукомольнокрупяной промышленности. По данным Единого госреестра юрлиц и физлицпредпринимателей, ее собственником является Владимир Налета.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com

17.10.2018

Згурівський цукровий завод ТОВ "Краєвид", де в цьому році планують
переробити 200 тис тонн буряка, відновив роботу 7 жовтня. Орієнтовно дата
завершення роботи в цьому році – 15 грудня.
Головний технолог підприємства повідомила, що в минулому році на підприємстві
був встановлений сучасний жомопрес. На сайті РДА зазначається, що постачальниками
цукрового буряку на завод є бурякосіючі господарства Згурівського та інших районів
Київської області, Чернігівщини, Полтавщини, Черкащини. Окрім того, ТОВ "Краєвид"
отримало сертифікат на систему менеджменту ISO 22000:2005 "Система менеджменту
безпечності продуктів харчування - Вимоги до організацій ланцюга виробництва та
поставки", який поширюється на виробництво цукру білого кристалічного, меляси та жому.
Читати повністю >>>
За матеріалами mykyivregion.com.ua
В Україні з початку 2018/19 сезону
вироблено 614 тис. тонн цукру
19.10.2018

Українські цукрозаводи з початку 2018/19 сезону цукроваріння
виробили 614,1 тис. тонн цукру. Загалом перероблено 4,86 млн тонн
цукрових буряків, повідомляє асоціація «Укрцукор».
Зараз виробництво розпочало 38 цукрових завода. Сезон цукроваріння в Україні
офіційно розпочато 31 серпня. За прогнозами асоціації «Укрцукор», виробництво цукру в
новому 2018/19 маркетинговому році прогнозується на рівні 1,9 млн тонн, що дещо менше,
ніж у попередньому сезоні. Цього року в Україні працюватиме менша кількість цукрових
заводів – 42, а не 46, як було торік. Відзначимо, найбільшим експортером цукру в 2017/2018
МР стали ТзОВ «Радехівський цукор» відвантаживши 138,5 тис. т на суму $ 55,55 млн. Друге
місце в рейтингу зайняли ТОВ «Цукорагропром» - 93,0 тис. т цукру ($ 40,65 млн). Третя
сходинка закріпилась за ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» - 80,4 тис. т цукру ($ 27,66
млн). Всього за результатами 2017/2018 МР Україна поставила на зовнішні ринки 564,0 тис
т цукру на суму $ 221,0 млн, що на 27% менше попереднього року. «Окрім того, що експорт
цукру знизився майже на чверть, ми бачимо, суттєві зміни в рейтингу експортерів.
Наростивши виробничі потужності ТзОВ «Радехівський цукор» зумів вирватись в лідери,
витіснивши ТзОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2», який останні роки очолював
рейтинг», - прокоментувала керівник аналітичного відділу НАЦУ "Укрцукор" Руслана
Бутило. За оцінками НАЦУ «Укрцукор», експортні поставки в 2018/2019 МР очікуються на
рівні минулого року - близько 500-600 тис. т цукру, а основними країнами-імпортерами
залишаться Узбекистан, Туреччина та Азербайджан. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
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Названы крупнейшие производители рапсового
масла в июле-августе 2018/19 МГ
16.10.2018

Крупнейшим производителем рапсового масла в июле-августе
2018/19 МГ стала компания «Винницкий масложировой комбинат» (ViOil), с
долей на рынке 25,4%. Об этом сообщается «Укролияпром».
В ТОП-6 производителей рапсового масла вошли: «Винницкий масложировой
комбинат» (ViOil) - 25,4%; Allseeds - 24,1%; «Олияр» - 15,7%; «Дельта Вилмар СНГ» -14,8%;
«ГрадОлия» - 7,2%; Черновицкий МЭЗ - 5,1%. Напомним, что за июль-август 2018/19 МГ на
внешние рынки поставлено около 43 тыс. т рапсового масла, что почти в два раза
превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
ТОП-10 українських виробників
соняшникової олії
16.10.2018

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Найбільшим виробником нерафінованої соняшникової олії, за
підсумками 2017/18 МР стала компанія «Оптімусагротрейд» (Запорізький
МЖК). Про це йдеться у повідомленні прес-служба асоції «Укроліяпром».
За даними Асоціації у ТОП-10 виробників нерафінованої соняшникової олії увійшли:
«Оптімусагротрейд» - 7,2%; «Європейська Транспортна Стивідорна компанія» (Bunge) 7,1%; «Вінницький олійножировий комбінат» (ViOil)- 5,3%; «Українська чорноморська
індустрія» ( «Кернел») - 5,1%; «Бандурський маслоекстракційний завод» ( «Кернел») - 5%;
«Придніпровський маслоекстракційний завод» ( «Кернел»)- 4,8%; Allseeds - 4,6%; «АДМ» 4,6%; «Дніпропетровський маслоекстракційний завод» (Bunge) - 4,4%; «Полтавський
олійноекстракційний завод» ( «Кернел») - 4,3%. Нагадаємо, за експертними оцінками, у
першому місяці нового 2018/2019 маркетингового року вітчизняними підприємствами
вироблено 340 тис. тонн олій рослинних (на 8% менше, ніж у відповідному періоді
минулого сезону), в тому числі соняшникової – 290 тис. тонн.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com

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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Виробництво та експорт молокопродуктів
в Україні продовжує зростати
15.10.2018

Незважаючи на зменшення пропозиції вітчизняної молокосировини,
виробництво та експорт українських молочних продуктів продовжує
зростати. Про це повідомляє прес-служба Економічного дискусійного клубу.
У 2018 р. триває скорочення вітчизняного виробництва молокосировини. За даними
статистики, у січні-вересні ц. р. всіма категоріями господарств вироблено 7 908 тис. тонн
молока, що на 2% менше, ніж у відповідному періоді минулого року. При цьому, у
сільгосппідприємствах виробництво молока зросло на 0,2%, у той час, як у господарствах
населення, які забезпечують понад 70% надоїв, зафіксовано зменшення на 2,9%.
Незважаючи на зменшення пропозиції вітчизняної молокосировини, виробництво та
експорт українських молочних продуктів продовжує зростати. Так, за 9 місяців цього року
порівняно із січнем?вереснем 2017 року експорт молочної продукції збільшився на 3% та
склав 620 тис. тонн. Провідною позицією українського молочного експорту залишається
масло вершкове (72% від загального обсягу), активними покупцями якого є Марокко,
Туреччина, Нідерланди. Спостерігається також суттєве збільшення надходжень імпортної
молочної продукції на український ринок. Загальний обсяг імпорту молокопродуктів у
січні-вересні ц. р. склав 130 тис. тонн, або збільшився проти відповідного періоду минулого
року у 1,5 рази. У обсягах імпорту молочних товарів найбільша частка належить сирам
(майже 80%), які надходять на вітчизняний ринок із країн Євросоюзу (Польщі, Німеччини,
Франції). За балансовими розрахунками, у січні?вересні поточного року порівняно з
аналогічним періодом 2017 року, наповнюваність внутрішнього ринку молокопродуктами
скоротилася на 2%, а їх розрахункове середньодушове споживання зменшилося на 2 кг, і в
середньому, у еквіваленті молокосировини, склало близько 152,7 кг на особу.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
За год молочная корзина подорожала
на 41 гривну
22.10.2018

Молочная корзина за год подорожала на 13%, или на 41 гривну.
Стоимость этой корзины на конец сентября 2018 составляла 348 грн, тогда
как на тот же период прошлого года она стоила 307 грн.
"К нашей молочной корзине вошло по килограмму или литру всех видов молочной
продукции, подлежащих госмониторингу, а именно: литр молока, килограмм сметаны,
масла сливочного и мягкого сыра. Расчет стоимости корзины сделан на основании данных
государственной статистики", - написал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей
Алексей Дорошенко на своей странице в социальной сети Facebook. Так, сообщается, что за
год подешевел мягкий сыр - на 6%, или на 6 грн. Другие молочные продукты стали дороже
от 18% до 29%, а именно: молоко - на 29%, сливочное масло - на 23%, сметана - на 18%. По
сравнению с прошлым годом сливочное масло добавило 34 грн за килограмм, сметана - 8
грн, а молоко - 5 грн за литр. На конец сентября этого года килограмм сливочного масла
можно было купить в среднем по стране за 183 грн, творога - 90 грн, сметаны - за 53 грн, а
молока - по 22 грн за литр. Альтернативные подсчеты Ассоциации поставщиков торговых
сетей с конца февраля по октябрь 2018 показывают, что только за последние семь месяцев
текущего года молочная корзина подорожала на 9%. Все продукты демонстрировали рост:
молоко +16%, масло 15%, сметана + 6%, мягкий сыр + 2%. Ранее сообщалось, что молоко за
год подорожало более чем на треть.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com


М’ЯСОПЕРЕРОБНА (М'ЯСНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ

Кому принадлежат торговые марки
мясных изделий в Украине
19.10.2018

БизнесЦензор проанализировал, кто производит мясные продукты в
Украине. Среди владельцев крупнейших мясокомбинатов: Юрий Косюк,
Евгений Сигал, Александр Кузьминский, семья Владимира Литвина и
партнер Михаила Добкина.
Полки с мясом птицы в уркаинских супермаркетах занимает несколько компаний.
Больше всего места выделено под "Нашу Рябу" Мироновского хлебопродукта Юрия Косюка,
которому также принадлежат разные торговые марки (ТМ) сосисок и копчёностей. Кроме
того, фабрики МХП и группы компаний "Глобино" поставляют мясо, которое потом
доступно, как развесная продукция в "АШАН", "Сільпо", "Новус", Metro Cash & Carry.
БизнесЦензор собрал информацию о том, кому принадлежат торговые марки
мясоколбасных изделий. ...
 Мироновский хлібопродукт. Дата основания: 1998 год. Торговые марки: "Наша Ряба",
"Бащинский", "Легко", "Ukrainian Chicken", "Вінницькі курчата". Владелец: Юрий Косюк.
Ранее бизнесмен был первым заместителем главы Администрации президента Петра
Порошенко. С 2014 г. – его внештатный советник. Косюк называет себя хорошим другом
премьера Владимира Гройсмана. Мироновскому хлебопродукту также принадлежит ЧАО
"Украинский бекон". Предприятие выпускает продукцию под торговой маркой "Кожен
день" и "Сытный ряд". В группу входит ООО "Птицефабрика Снятинская Новая", которая
выпускает продукцию премиум-класса под ТМ Galicia. Фабрика позиционирует себя как
единственный производитель фуа-гра и гусиных деликатесов в Украине.
 Комплекс Агромарс. Дата основания: 1998 год. Торговые марки: "Гавриловские курчата".
Владелец: Марина и Евгений Сигал. Сигал поддерживает дружеские отношения с
Григорием Суркисом и Владимиром Литвином. Ранее был народным депутатом. Много
раз менял политические партии. Состоял в партиях "Народный Рух Украины", Народной
партии, "Единая Украина", в блоке Юлии Тимошенко и Партии регионов. Ему также
принадлежит ЗАО Концерн "Комплекс", оффшорная компания АП "Агропауер Лтд",
зарегистрированная на Кипре, ЗАО "Тернопольский аграрный комплекс" и ДП "Западноукраинский газопромышленный комплекс".
 Владимир-Волынская птицефабрика. Дата основания: 1996 год. Торговые марки:
"Чебатурочка", и "Эпикур". Кому принадлежат торговые марки мясных изделий в Украине
04 Владелец: харьковский бизнесмен Алексей Коваленко и голландский инвестиционный
фонд Safedam. По данным УouСontrol, 54,1% акций принадлежит ООО "Ореола",
владельцем которого является Коваленко. 10.6% акций принадлежит физлицу и 18,2% –
Safedam. ООО "Ореола", которое действует в интересах инвестиционного фонда "Титул",
также владеет ООО "Луцкая аграрная компания", ООО "Пивные магазины", ООО "Фирма
"Диана", сетью магазинов крафтового пива "ПивоБанк". Коваленко ранее был советником
харьковского губернатора Михаила Добкина. Добкин указал фонд "Титул" в декларации
2015 г. В соучредителях фирмы "Диана" также числиться Ольга Солоп – владелица
харьковского "Конного рынка" и бизнес-партнер мера Харькова Геннадия Кернеса.
 Группа компаний УПГ-Инвест. Дата основания: 2002 год. Торговые марки: "Сяйвір".
Владелец: кипрская компания UPG Food Holdings Limited, бенефициарами которой
являются Юлия и Владимир Дутчак. 50% в UPG Food Holdings Limited Антимонопольный
комитет разрешил приобрести инвесткомпании Dragon Capital.
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Племптицесовхоз Броварской. Дата основания: 1975 год. Торговые марки: "Інделіка".
Владелец: Алексей Гаврилов. В 2011 году он был президентом Международной
ассоциации торговли зерном и кормами (GAFTA). В 2005 продал активы зерноторгового
бизнеса агрохолдингу "Кернел" Андрея Веревского.
 Глобинский мясокомбинат. Дата основания: 1998 год. Торговые марки: "Глобино".
Владелец: мясокомбинат входит в группу компаний "Глобино", владельцем которой
является полтавский бизнесмен Александр Кузьминский. Также в группу компаний
входят "Глобинский маслозавод", "Глобинский свинокомплекс", "Глобино Агро" и
"Глобинский мясомолочный комплекс".
 Мясоперерабатывающая фабрика Алан. Дата основания: 1998 год. Торговые марки:
"Алан", "Спеццех", "Наши колбасы" и "Fitness format". Владельцы: по данным УouСontrol,
совладельцами числятся Вячеслав Капустин, Александр Кушнир, Борис Пятигорский и
Александр Рутман.
 АПК-Инвест. Торговые марки: "М’ясна весна", "Колбаспищепром". Владелец: Борис
Колесников, экс-министр инфраструктуры в Кабмине Николая Азарова (2010 – 2013
годы), владелец кондитерской компании "Конти".
 Нива Переяславщины. Торговые марки: "Пятачок". Владельцы: совместное украинобританское предприятие. Бенефициар – Александр Мостипан.
 Козятинский мясокомбинат. Торговые марки: FoodWorks. Владелец: компания OSI
International Holding GmbH (Германия). Согласно УouСontrol, бенефициаром OSI Group
является гражданин США Шелдон Левин.
 Натурпродукты. Торговые марки: "Ле Филе", "Добра". Владелец: Александр Тарасенко.
Он также владеет фермерским хозяйством "Альянс", ЧП "Юг Энергосервис".
 Житомирский мясокомбинат. Дата основания: 1920 год. В 2000 г. его приобрела группа
компаний "Альянс". Торговые марки: "М’ясная Гільдія", "Ранчо" и "Gremio de la Carne".
Владельцы: группа компаний "Альянс", владельцем которой является Армен Меликян.
Также он указан совладельцем "Андрушевского маслосырзавода" и "Файна Фуд Груп".
 Мясокомбинат Ятрань. Дата основания: 1994 год. Торговые марки: "М'ясоLove",
"Ятрань", "Minions". Владелец: Андрей Райкович, мер Кропивницкого . Также ему
принадлежит лечебно-реабилитационный центр "Априка" в Кропивницком. Совместно с
Николаем Грицаем он владеет компанией "Титан-Плюс". Грицай является владельцем
компании "Титан-Кировоград", которая регулярно выигрывает тендеры на поставку
дизтоплива для коммунальных автобусов Кропивницкого.
 Группа Компаний Пан Курчак. Дата основания: 2001 год. Торговые марки: "Пан Курчак",
"Волынь продукт", "Українська свинина". Владелец: Сергей Мартыняк, народный депутат
от фракции "Воля народа", член комитета по вопросам аграрной политики и земельных
отношений. В группу компаний также входят: "Агрокорминдустрия", "Полтрекс",
"Птицекомплекс "Губин" и сеть фирменных магазинов "Мясная точка".
 Тульчинмясо. Дата основания: 2004 год. Торговые марки: "Тульчин", "М’ясна Країна",
"Хмизок", "Саляміні". Владелец: группа компаний "Терра Фуд", которая принадлежит
Станиславу Войтовичу. Сосиски компании поставляются для хот-догов сети заправок
Shell. Также "Терра Фуд" принадлежат торговые марки "Тульчинка", "Біла лінія", "Золотий
резерв", "Вапнярка", "Ферма", "Premialle", "Лауреат", "Щедра долина", "Сорочинське" и
"Любий край". Некоторые из этих ТМ можно найти на успешно функционирующем
российском сайте, который сделан под продукцию компании "Тульчинка".
 Органический мясной продукт. Дата основания: 2013 год. Торговые марки: Organiс
meat. Также производиться молочная продукция под ТМ Organiс Milk. Владелец:
предприятие входит в группу компаний семьи Литвин. Сам Владимир Литвин (спикер
Верховной Рады при президенте Викторе Януковиче) официально не является
владельцем ни одной компании группы. Конечные бенефициары – Людмила Литвин и
Александр Ющенко, который владеет "Галекс-Агро" вместе с племянницей политика Александрой Литвин-Мисервой.
 Индейка. Дата основания: 2006 год. Торговая марка: "Своя Індичка". Владелец: сумской
бизнесмен Дмитрий Сидоренко.
 Птицекомплекс "Днепровский". Дата основания: 2009 год. Торговая марка: "Знатна
курка". Совместно с "Пан Курчак" предприятие выпускает продукцию на экспорт под ТМ
Katkut. Владелец: птицекомплекс входит в агропромышленную группу "Днепровская",
которая принадлежит Сергею Рязанову. Рязанов – давний бизнес-партнер семьи
Черняков (Евгений Черняк – владелец ТМ "Хортица") и экс-руководитель одного из
подразделений запорожского госпредприятия "Радиоприбор".
 Мясокомбинат "Юбилейный". Дата основания: 1996 год. Торговая марка: "Самобранка".
Владельцы: кипрская компания Елгорт ЛТД. В учредителях также указан экс-совладелец
сети "АТБ" Сергей Тарасюк.
 Безлюдовский
м’ясокомбінат. Торговая марка: "БМК".
Владелец: Михаил
Джимшиашвили и Оксана Перепелица.
 Роганский м’ясокомбінат. Торговая марка: "Ковбасна столиця". Владелец: Игорь
Фельдтштейн, Игорь Грицак и Марина Яровая.
 Кременчугмясо. Торговая марка: "Фарро". Владелец: группа компаний "Финансы и
Кредит" миллионера Константина Жеваго. Ему также принадлежит горнодобывающая
компания Ferrexpo. Группа компаний Жеваго включает в себя предприятия сферы
металлургии, "Кременчугский автомобильный завод" (АвтоКрАз) и фармацевтическую
корпорацию "Артериум".
 Мясная фабрика "Фаворит Плюс". ТМ: "Мясная лавка", "Добров" и "Колбасный ряд".
Владелец: совладельцы сети супермаркетов АТБ Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и
Игорь Карачун – сын совладельца АТБ Виктора Карачуна через кипрские офшоры "Би
Джи Ви Груп", "Сонато Холдингс Лимитед" и "Скади Холдингс Лимитед".
 УКРПРОМПОСТАЧ-95. Дата основания: 1995 год. Имеет свою сеть магазинов. Выпускает
продукцию под одноименной ТМ "Укрпромпостач". Учредитель Алексей Прохоренко.
Читать полностью >>>
© Элина Редих
По материалам biz.censor.net.ua
Мясная корзина за год существенно
подорожала
24.10.2018

Мясная корзина за год подорожала на 15%, или на 66 гривен, ее
стоимость на конец сентября 2018 составляла 487 грн, тогда как на тот же
период прошлого года она стоил 421 грн.
"Стоит сказать, что стоимость курятины вплотную приблизилась к стоимости
свинины и говядины. Ее цена на конец сентября составила 103 грн за килограмм, тогда как
свинина стоит 118 грн, а говядина 126 грн. Такую небольшую разницу между мясом,
себестоимость которого сильно отличается, трудно найти в других странах. И это может
привести к тому, что вместо свиней и коров на селе будут держать улиток, поскольку для
их выращивания много не надо", - сообщил председатель Ассоциации поставщиков
торговых сетей Алексей Дорошенко в соцсети Facebook. Так, за год продукты подорожали
от 7% до 26%, а именно: яйца - на 26%, колбаса - на 23%, сало - на 17%, свинина - на 15%,
говядина - на 14%, куриная тушка - на 7%. По сравнению с прошлым годом вареная колбаса
добавила 17 грн на одном килограмме, свинина и говядина - по 15 грн, сало - 10 грн, курица
- 4 грн, а десяток яиц - 5 грн. На конец сентября этого года килограмм говядины можно
было купить в среднем по стране за 126 грн, свинины - по 118 грн, вареной колбасы - 90
грн, сала - 70 грн, бройлера - по 59 грн, а десяток яиц - по 24 грн. …
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
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ПЛОДООВОЧЕВА КУЛІНАРІЯ

ЧАО "Киевхлеб" увеличивает уставный
капитал на 10%
Одеська «Еврика» хоче реконструювати консервний
завод і вийти на світовий ринок
16.10.2018

Агрофірма «Еврика» (с. Молодіжне Одеської обл.) хоче провести
реконструкцію заводу, щоб мати змогу вийти на міжнародний ринок. Про це
повідомляє портал agrotimes.net
Зокрема, компанія бачить перспективи в експорті томатної пасти, розповів журналу
«Плантатор» директор «Еврики» Михайло Білий. За його словами, зараз для цього
сприятлива ситуація на ринку і українські переробники можуть конкуренції з Китаєм.
Компанія побудувала свій консервний завод 30 років тому. Якщо не провести
реконструкцію підприємства, його доведеться взагалі зачинити. «Сучасні технології
дозволяють практично вдвічі скоротити витрати електроенергії на одиницю продукції, а
нове обладнання, крім іншого, дасть змогу сертифікуватися відповідно до міжнародних
стандартів і вийти на світовий ринок», – зауважив Михайло Білий. Він підкреслив, що
«Еврика» самостійно вирощує сировину для перероблення і контролює весь процес
виробництва продукції, однак застаріле обладнання не дозволяє їй отримати європейські
сертифікати. Наприклад, у томатній пасті радянський стандарт передбачав 25% сухої
речовини, а європейські вимоги – 36% сухої речовини. …
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net

16.10.2018

ЧАО "Киевхлеб", крупнейший столичный производитель хлеба и
хлебобулочных изделий, увеличивает уставный капитал на 3,9 млн грн, или
на 9,8%, до 43,5 млн грн, путем дополнительного выпуска акций.
Какговорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку, решение об увеличении уставного капитала акционеры
"Киевхлеба" приняли на общем собрании 5 октября. По информации "Киевхлеба", акции
будут размещены в частном порядке, собственники простых именных акций общества
имеют преимущественное право приобретать размещаемые акции пропорционально их
доле в компании. Стоимость размещения акций составит 0,05 грн за акцию, что равно их
номинальной и рыночной стоимости. Как сообщалось, "Киевхлеб" в 2017 г. получил 15,27
млн грн чистой прибыли, что на 21,6% меньше, чем годом ранее. ЧАО "Киевхлеб" (до 2011 г.
– ОАО, до апреля-2018 – ПАО) создано в 1996 г. путем преобразования государственного
предприятия "Киевхлебпром". В его состав входят девять производственных площадок в
столице и Киевской области. На производственных мощностях компании выпускается 550
тонн хлебобулочных и 10 тонн кондитерских изделий в сутки. Ассортимент продукции
насчитывает около 250 наименований. По данным в госреестре юрлиц и физлицпредпринимателей на октябрь 2018 года, конечными бенефициарами компании являются
Александр Волченко (Израиль) и Марк Родес (Великобритания).
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Agrofusion завершила сезон
переработки томатов

Виталий Хомутынник продал свой
хлебный бизнес

19.10.2018

Группа компаний Agrofusion завершила 10-й сезон сбора и
переработки томатов. Как говорится в сообщении компании, этот год
выдался сложным. Об этом сообщает портал agroportal.ua
Сухая и теплая зима стала причиной появления аномально большого количества
совки и бактериозов. Затяжные дожди в июле повлияли на уровень сухих веществ в
томатах и сроки уборки. «В сезоне 2018 г. мы вырастили и перерабботали более 600 тыс. т
томатов со средней урожайностью 92 т/га. Мы продолжаем совершенствовать
продуктовый портфель ТМ «Инагро» в соответствии с современными требованиями рынка.
Именно поэтому, мы вдвое увеличили производство пасты SHB и начали строительство
завода по сушке овощей», - говорится в сообщении. Также в компании отмечают, что начата
подготовка к сезону 2019. Напомним, группа компаний Agrofusion в августе этого года
запустила завод в Снегиревке Николаевской области. Об этом сообщается на сайте
политической силы Петра Порошенко, который принимал участие в торжествах по случаю
открытия. «После вступительных слов Порошенко совместно с президентом агрохолдинга
Сергеем Сипко и партнерами предприятия запустили мощности завода «Восточный», говорится в сообщении. Далее Президент заложил первый кирпич второй очереди
производства на заводе «Восточный». Значительная часть продукции завода пойдет на
экспорт не только в ЕС, а по всему миру. …
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Украинские производители соусов и майонезов
нейтрализовали зарубежных конкурентов

25.10.2018

Инвестфонд "Каскад-Инвест", бенефициар Виталий Хомутынник, в
течение 2018 г. практически полностью вышел из хлебного бизнеса,
продав свою долю в холдинге "Формула вкуса" Александру Табалову.
Сегодня, по данным Единого реестра юридических лиц, 82% доля в "Полтавахлебе"
принадлежит фирме "Доминион-К" (собственность Табаловых), а 18% - Елене Терещенко,
работающей на одном из комбинатов группы. Хомутынник сошелся с кировоградским
холдингом "Формула вкус", принадлежащим тогдашнему нардепу Александру Табалову, в
середине 2012 г. По данным Forbes Ukraine, они договорились развивать мучной бизнес в
партнерстве. Было создано ООО "Полтавахлеб" (50% на 50%), в которое вошли
Кременчугский хлебокомбинат, Комсомольский хлебзавод (оба - Полтавская область), ООО
"ФОРМУЛА ТТГ" и другие заводы кировоградской группы. Данное партнерство де-факто
можно было рассматривать как вхождение Хомутынника в хлебный бизнес Табалова,
который на тот момент представлял из себя холдинг с оборотом свыше 1 млрд гривен и
удерживал около 6% хлебного рынка страны. Сегодня Хомутынник последовательно
избавляется от аграрных активов. Так, только за последний год ИФ "Каскад-Инвест" продал
51% акций ПАО "Конотопский хлебокомбинат". До этого Антимонопольный комитет дал
согласие инвестфонду Хомутынника на продажу Днепровского хлебокомбината.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua


КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

22.10.2018

Украинские гурманы могут быть удовлетворены. Рынок насыщен
соусами и майонезом различного состава и на любой вкус, сообщают
эксперты компании Pro-Consulting.
Отечественные производители ведут жесткую конкурентную борьбу между собой.
Постоянно совершенствуется ассортимент выпускаемой продукции для того, чтобы
привлечь самых требовательных потребителей. Участники рынка не оставляют много
шансов для импортеров. Доля поставок майонезов и соусов из-за рубежа составила в 2017
году только 5,9%. Рынок соусов очень чувствителен к экономическим потрясениям, что
приводит к снижению уровня доходов населения. Так как данная продукция не входит в
перечень необходимой для жизни, ее покупают меньше в тяжелые времена. Такое
наблюдалось в 2015 и 2016 годах. В прошлом году емкость рынка соусов выросла на 2,8%,
но она все еще меньше показателя 2014 года на 13,1%. Если рассмотреть показатели рынка
майонезов отдельно, то можно сделать вывод, что сейчас невозможно быть успешным в
данном сегменте, выпуская только традиционный майонез. Его покупают все меньше, как
из-за распространение идей здорового питания, так и в стремлении разнообразить вкус
еды с помощью новых соусов. Кроме того, уменьшается экспорт майонезов в Российскую
Федерацию из-за ухудшения межгосударственных отношений. В результате, производство
майонезов в Украине снижается, начиная с 2016 года, а в первом квартале 2018 года его
падение ускорилось. По результатам проведенного исследования рынка майонезов и
соусов, можно сделать вывод о высоком уровне конкуренции на нем уже существующих
торговых марок. …
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам pro-consulting.ua


ХЛІБОБУЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

За год хлебная корзина
подорожала на 9%
04.10.2018

По данным официальной статистики все виды хлеба за первые восемь
месяцев текущего года подорожали от 8% до 10%, а по данным ассоциации
поставщиков торговых сетей - от 7% до 17%.
Как сообщил Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
Алексей Дорошенко в соцсети Facebook, за социальную хлебную корзину был принят 1 кг
пшеничного хлеба из муки высшего и первого сорта, 1 кг ржаного хлеба и 0,5 кг батона. "По
данным официальной статистики, все виды хлеба подорожали за первые восемь месяцев
текущего года от 8% до 10%. Так, в частности, пшеничный хлеб из муки высшего сорта и
батон подорожали на 8%, пшеничный хлеб из муки первого сорта и ржаной хлеб - на 10%.
Батон добавил 80 коп. и его цена составляет 11,2 грн за 0,5 кг, пшеничный хлеб из муки
высшего сорта добавил 1,5 грн и стоит на конец августа 19,6 грн за кг, пшеничный хлеб из
муки первого сорта стал дороже также на 1,5 грн, и его стоимость составляет 15,7 грн, а
ржаной хлеб - на 1,6 грн, и продается он в среднем по стране по 16,6 грн за кг", - сообщил
Дорошенко. В целом же на конец августа хлебная корзина стоит 63,1 грн, тогда как в начале
года - 57,7 грн. То есть за первое полугодие она подорожала более чем на 9%, или на 5,4 грн.
Статистика же ассоциации поставщиков торговых сетей говорит, что с 1 марта по 1
сентября текущего года ржаной хлеб подорожал почти на 17%, пшеничный хлеб из муки
первого сорта - на 12%, батон - на 9%, а пшеничный хлеб из муки высшего сорта - на 7%.
При этом, по прогнозам экспертов, хлеб подорожает еще на 10% до декабря.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
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Свиточ Exclusive представил необычные
вкусы шоколада
10.10.2018

Украинская
кондитерская
фабрика
представила
новые
интересные вкусы шоколадных плиток. Об этом сообщает издание
TradeMaster.UA со ссылкой на MMR.
В частности, черный шоколад Свиточ Exclusive с 51% какао теперь есть со вкусом
чили и абрикоса, имбиря с лимоном, лесного ореха с арахисом, морской соли и карамели.
Упаковку разработали дизайнеры с Publicis Ukraine. «При разработке упаковки нам важно
подчеркнуть основные преимущества новинки - знаменитый шоколад Свиточ и
ингредиенты в виде кусочков», - добавил креативный директор Publicis Ukraine …
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Horizon Capital покупает долю
в кондитерской фабрики
14.10.2018

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил кипрской
"Дилбета Инвестментс Лимитед" из группы Horizon Capital совместно с
кипрской Sermola Holdings Limited купить кондитерскую фабрику "Ярыч".
Как говорится в сообщении АМКУ, концентрация заключается в приобретении
компанией "Дилбета" совместно с Sermola кипрской Yarych Holdings Limited Владимира
Гнатюка, которой принадлежит 100% ООО "Кондитерская фабрика "Ярыч" (с.Старый
Ярычив Львовской обл.). В Horizon Capital агентству "Интерфакс-Украина" пока не стали
комментировать эту информацию. Yarych Holdings Limited и Sermola Holdings Limited были
зарегистрированы 18 июня этого года. Sermola в настоящее время является владельцем
польской компании Yarych Import Eksport SP z o o – основанного в 2012 году фабрикой
"Ярыч" представительский офис и склад в Польше, руководителем которого сейчас
является В.Гнатюк. Чистый доход КФ "Ярыч" в 2017 году вырос на 33,4% – до 404,82 млн
грн, а чистая прибыль увеличилась на 37,9%, до 9,84 млн грн. Фабрика была основана в
1986 году. В 2000 году она перешла под руководство Nestle, а в 2008 году, как говорится на
сайте "Ярыча", ее выкупил "украинский бизнесмен" Работа фабрики сконцентрирована на
производстве затяжного печенья и крекеров. Компания также выпускает торты под ТМ
Rozalini. Согласно информации на ее сайте, КФ "Ярыч" является лидером на украинском
рынке фасованного затяжного печенья и крекеров. В 2016 г. она увеличила производство в
натуральных показателях на 2,2% – до 13 тыс. тонн. На фабрике установлены три линии по
производству печенья общей мощностью 1,9 тыс. тонн тонн в месяц. Фабрика с 2014 года
активно развивает экспортное направление и в настоящее время поставляет продукцию в
Польшу, Западную Европу, США, на Ближний Восток и в Азию. ...
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



НАПОЇ

ХБФ и «Т Престиж» начали конкурентные
войны за упаковку
18.10.2018

Административная коллегия Харьковского отделения АМКУ
запретила ООО «Т Престиж» продавать конфеты в упаковке, оформление
и форма которой очень похожи на конфетные коробки Харьковской
бисквитной фабрики.
ООО «Т Престиж» было создано в апреле 2007 г. с уставным капиталом 11 150 000,00
гривен. Директором предприятия является Татьяна Козир. Основателями предприятия
значатся Тамара и Александр Рыляковы. Основной вид деятельности предприятия производство сухарей и печенья; производство мучных кондитерских изделий, тортов,
пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения. Таким
образом, ООО «Т Престиж», торгует хлебобулочными изделиями и другим товаром, схожим
с ассортиментом бисквитной фабрики, чем отбирает у последней часть покупателей.
Административная коллегия Харьковского территориального отделения АМКУ приняла
постановление обязать ООО «Т Престиж» прекратить реализацию ряда конфет и принять
исчерпывающие меры для прекращения реализации этих конфет третьими лицами. За
невыполнение этого решения может быть наложен штраф в размере до 10% от выручки
субъекта хозяйствования за предыдущий отчетный год согласно Закона Украины «О
защите экономической конкуренции».
Читать полностью >>>
По материалам verhovenstvo.com
Roshen и БКК прекратили битву
за Киевский торт
22.10.2018

Кондитерская корпорация Roshen больше не имеет претензий к
Киевскому
БКК
касательно
нарушения
прав
интеллектуальной
собственности. Об этом сообщает портал slovoidilo.ua
Как информирует «Слово и Дело», об этом изданию liga.net сообщил источник,
знакомый с ходом судебных разбирательств. «Мы заключили мировую с БКК по Киевскому
торту, и по красной ленте, и по Золотом ключику. Уже со следующего года потребитель это
поймет, увидев торты на полках», – сказал источник. В то же время в Госреестре судебных
решений опубликовано определение от 18 октября, в котором Roshen просит суд отменить
ранее принятые решения по обеспечению исков по интеллектуальной собственности. Суд
просьбу корпорации удовлетворил. Как сообщалось, в июне Антимонопольный комитет
оштрафовал компанию Киевский БКК на 326,1 тыс. грн за использование упаковки,
похожей по оформлению на упаковку Roshen. Судебные споры за право использования
названия Киевский торт, а также элементов упаковки продукции в виде листьев каштанов
и красной ленты с золотыми надписями крупнейший кондитер страны ведет уже более
года. Кроме того, между конкурентами возник спор по поводу схожести тортов Золотой
ключик и Казковий ключик, которые потребитель якобы может спутать.
Читать полностью >>>
По материалам slovoidilo.ua
Анализ рынка шоколадных кондитерских
изделий в Украине
19.10.2018

Украинский шоколад известен далеко за пределами нашей страны.
Благодаря экспортным поставкам, лакомиться им имеют возможность
жители более 50-ти стран. Об этом пишет pro-consulting.ua
По итогам 2017 года, в мировом рейтинге кондитерских компаний Candy Industry
присутствуют три представителя из Украины - ROSHEN, Konti и ABK. Любят шоколадные
изделия и украинские граждане. На внутреннем кондитерском рынке продукция из
шоколада занимает 28% от его общего объема. В структуре потребления шоколада в
Украине наибольшую долю (30%) занимают самые доступные по цене изделия с
содержанием какао. На втором месте – шоколадные конфеты (24%). Их покупают в
основном женщины, чаще руководствуясь спонтанным желанием попробовать что-нибудь
вкусненькое. Поэтому производители конфет стремятся привлечь внимание этой
категории потребителей не только качеством, но и путем размещения рекламы и
насыщенного оформления упаковки. Экономический кризис, начавшийся в 2014 году,
ударил и по шоколадной отрасли. Для наших производителей закрылся российский
экспортный рынок, были остановлены предприятия в зоне боевых действий в Донецкой и
Луганской областях, снизилось внутреннее потребление из-за падения доходов населения.
В дополнение к этому, выросли цены на какао-бобы на международном рынке из-за засухи
в Кот-Д’ивуаре в 2015 году и роста спроса на них в Китае, Индии и Саудовской Аравии. Все
эти факторы стали причинами сокращения производства, которое к 2017 году упало
примерно в два раза по сравнению с 2013-м. В этих условиях производители вынуждены
были искать новые пути для экономического выживания и развития. Были открыты и
продолжают открываться новые каналы экспорта. Если в первом полугодии прошлого года
основными потребителями украинского шоколада являлись Казахстан, Молдова и
Болгария, то в текущем году к ним добавились Беларусь, Великобритания и Австрия. …
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам pro-consulting.ua



КОРМ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН

Компания "Кормотех" до конца осени осуществит
первые поставки кормов в США и Чили
17.10.2018

Украинский производитель кормов для кошек и собак ООО
"Кормотех" (Львовская область) до конца текущего месяца осуществит
первую отгрузку продукции в США, а к концу ноября – в Чили.
"Нашими нынешними победами стали разрешение на экспорт в США и заключение
соглашения с Чили. Первые отгрузки кормов в новые страны планируем сделать еще в этом
году. К концу октября рационы от "Кормотеха" попадут в США, а к концу ноября - в Чили", сказал СЕО и сооснователь компании Ростислав Вовк, пишет «Интерфакс-Украина». По его
словам, в планах войти в топ-50 производителей кормов для домашних животных в мире и
увеличить присутствие на европейских, в частности на скандинавском, и на американских
рынках. "Доля экспорта от общего объема продаж в первом полугодии 2018 года составила
12%, планируем, что к 2023 году доля экспортных продаж вырастит до 50%", - отметил
Р.Вовк. "Кормотех" экспортирует продукцию в 17 стран мира, в том числе во Францию,
Эстонию, Нидерланды, Словению, Польшу. Мощности предприятия включают два завода по
изготовлению сухих и влажных кормов. Компания производит продукты для кошек и собак
под собственными брендами Optimeal, "Клуб 4 лапы", "Мяу!", "Гав!" и по направлению
private label. Согласно Единому государственному реестру юридических и физических лиц
(ЕГР), конечными бенефициарами "Кормотех" являются Елена Вовк и Ростислав Вовк.
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com
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Кожен українець випиває не більше
10 літрів соків в рік
14.10.2018

Українець випиває не більше 10 л. соків і нектарів в рік. Це в 3 рази
менше, ніж в ЄС (30 літрів в рік), в той час як в Північній Америці середнє
досягає 50 літрів в рік. Про це пишуть експерти агенства Koloro.
За даними Держстату, українські виробники знизили виробництво фруктових та
овочевих соків. За 2016 рік обсяги виробництва впали на 15%. Сумарно за рік виготовлено
97,9 тис. тонн. Разом з тим, дослідження ринку соків показує, що сокові суміші
продовжують набирати обертів. У 2016 році виробництво зросло на 1,4%. Українці частіше
купують соки від вітчизняного виробника, оскільки 95% продукції, яка представлена в
роздробі — українська. Решта 5% — це імпортна продукція, в тому числі і концентрати. За
даними дослідження компанії Trade Hub Platform, Україна входить в ТОП-5 найбільших
експортерів соків в світі. За кордон постачається близько 20% виготовленої в Україні
продукції. Ринок соків в 2017 році демонструє, що за перше півріччя експортовано понад 27
тонн соків. Основна частка експорту припадала на Польщу — 45%. Вона виросла майже в 3
рази, адже в 2015 році цей показник досягав лише 18% від загального обсягу експорту в
натуральному вираженні. Знизився експорт в Білорусь — частка всього 17%, хоча в 2015
році становила 26%. Налагодився експорт до Словаччини, приріст склав 6%. Але на 2%
знизилися обсяги експорту в США. Закриває ТОП-5 лідерів країн-імпортерів українських
соків Грузія, на неї припало 4% від всієї частки експорту.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
IDS Group прекратила выпуск негазированной
воды "Миргородская"
23.10.2018

Группа компаний IDS Group прекратила выпуск минеральной воды
"Миргородская Лагидна" (негазированная). Об этом Українським Новинам
сообщил представитель компании.
"Миргородская Лагидна" (негазированная) - природная минеральная столовая вода
с умеренной степенью минерализации, с нейтральным вкусом. По словам представителя
компании, данный вид воды не пользовался спросом, поэтому было принято решение
остановить ее производство. Сейчас в магазинах допродают старые партии. Минеральная
вода добывалась из скважины верхнего горизонта Миргородского месторождения и
разливалась непосредственно на месте. Выпуск Лагидной слабогазированной и
сильногазированной не прекращается. Напомним, IDS Group в Украине является частью
международной компании IDS Borjomi International, в состав которой также входят
грузинское, российское и европейское (Литва) подразделения. IDS Group производит
минеральные воды под ТМ "Миргородская", "Моршинская", "Аляска", "Старый Миргород",
"Сорочинская", "Трускавецкая Крышталева", импортирует в Украину воду ТМ Borjomi.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com




ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
РИНОК ГОРІЛКИ & КОНЬЯКУ

Производитель водки Хортица
судится с Укрспиртом
23.10.2018

Украинская дистрибуционная компания (УДК), юрлицо холдинга
Global Spirits Евгения Черняка (производитель водки Хортица, Первак,
Мороша, вина Oreanda и коньяков Shustov) подала иск в суд на ГП Укрспирт.
Как говорится в определении Хозяйственного суда Киевской области, иск подан
касательно обязательства заключить договор о поставке спирта на внутренний рынок еще
в 2017 г. Согласно материалам дела, УДК заявляет, что Укрспирт - единственный субъект
хозяйствования на территории Украины, получивший лицензию на оптовую торговлю
спиртом этиловым и, в силу постановления Кабинета Министров от 29.08.2002 №1266,
которым утвержден Порядок определения производителей и покупателей спирта и
осуществления контроля за его объемом, обязан не позднее 1 октября года, предшествующего плановому, заключить с поставщиками договоры на поставку спирта в следующем
году. Истец отмечает, что направил ответчику проект договора 29 сентября 2017 года, но
ответчик его не подписал и не указал, с какими пунктами проекта договора он не согласен.
21 ноября 2017 г. возбуждено производство по указанному иску. В декабре 2017 года в
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на стороне
ответчика привлечено Министерство аграрной политики и продовольствия. В апреле
текущего года рассмотрение дела прекратили, но УДК подала апелляцию, и дело
продолжили рассматривать. В июле 2918 г. от Киевского апелляционного хозяйственного
суда поступил запрос по возврату материалов дела для направления в Верховный Суд, в
связи с поступлением жалобы на постановление апелляционной инстанции, принятое по
делу. Укрспирт подал кассацию, которую Верховный суд отказался удовлетворить.
Постановлением Хозяйственного суда Киевской области от 27.07.2018 производство по
делу приостановлено до вступления в законную силу судебным актом Верховного Суда
Украины по результатам рассмотрения кассационной жалобы ГП Укрспирт на
постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 02.07.2018 по данному
делу. Дело возвращено в Хозяйственный суд Киевской области 11 октября 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
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ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ВИРОБНИЦТВО СИДРУ

Винзавод "Нива" оштрафовали почти на 800 тыс. грн
за недобросовестную конкуренцію

AB InBev Efes придумают новый способ
открыть пивную бутылку

16.10.2018

Антимонопольный комитет оштрафовал винный завод "Нива"
(Таирово, Одесская область) на 795,574 тыс. грн за нарушение
законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.
Уточняется, что предприятие использовало для вермута Fratelli Bianko упаковку,
похожую на упаковку вермута Martini Bianсo, который производит винокуренный завод
Martini & Rossi (Италия). "Оштрафовано научно-производственное предприятие "НИВА" на
795 574 гривен за совершение нарушения, предусмотренного статьей 4 Закона Украины "О
защите от недобросовестной конкуренции" посредством использования оформления
упаковки (бутылки и этикетки) вермута "Martini Bianсo", которое является схожим с
оформлением упаковкой (бутылки и этикетки) вермута Martini Bianсo", - заявили в прессслужбе АМКУ. Кроме того, "Нива" оштрафована еще на 794,72 тыс. грн за распространение
информации, вводящей в заблуждение (ст. 15-1 закона "О защите от недобросовестной
конкуренции"). Напомним, в сентябре этого года АМКУ оштрафовал закарпатский "Котнар"
почти на 1 млн грн за подделку ликеров Baileys. Согласно данным Госреестра юрлиц и
физлиц-предпринимателей, основным видом деятельности предприятия является
производство виноградных вин. Директором и конечным бенефициаром указана Светлана
Саламаха. Таировский винзавод "Нива" с 1991 года выпускает продукцию под
популярными торговыми марками "Таирово", "Одеський степ", "Грантвин" и Salute, а также
экспортирует ее за рубеж. Торговый ряд предлагает ассортимент из 200 видов, которые
включают игристые, газированные и тихие вина, шампанское, вермуты и сидры.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Украинские виноделы откажутся от названий
"коньяк" и "шампанское"
22.10.2018

Украинские виноделы выразили общую позицию, которая согласуется
с действиями правительства в части выполнения положений соглашения о
ЗСТ Украина-ЕС в вопросе замены наименований продукции.
"Украинские виноделы готовы выполнить все требования, предусмотренные в
рамках Соглашения об ассоциации, и перейти на новые наименования для продукции после
завершения переходного периода", - отметил генеральный директор корпорации
"Укрвинпром" Владимир Кучеренко. Напомним, под переименование подпадают, например,
"шампанское" и "коньяк". Этого требует Франция, потому что эти термины происходят от
географических названий ее территории - провинции Шампань и города Коньяк. Так,
"шампанское" может стать "игристым вином", а "коньяк" - "бренди", или получить другие
названия. Он призвал центральные органы исполнительной власти объединить усилия для
выработки дорожной карты и формирование новых наименований на замену
существующим обозначениям. По словам гендиректора, несмотря на вероятное падение
доходов виноделов при переходе на новые наименования, отечественные производители
готовы к этому. В то же время виноделы отмечают, что сегодня государственная политика
демонстрирует пренебрежение их потребностями и вводит неподъемные налоги и акцизы,
так как это предлагается законопроектом о повышении ставок акцизного сбора на
алкогольную и винодельческую продукцию. Кучеренко отметил, что нельзя увеличивать
нагрузку на производителя посреди производственного сезона. Ведь люди выполняют
заключенные производственные контракты, а очередное повышение акциза нарушает
бизнес-планы. "Понятно, что позиция производителей аналогичная позиции потребителя продукция должно быть хорошего качества и иметь адекватную цену, не основываясь
исключительно на искусственных акцизах, которые способствуют наполнению бюджета", отметил он. "Кроме того, декларируя адаптацию украинского законодательства к
европейскому, нужно и в вопросах акцизной политики приближаться к европейским
стандартам. Ведь в странах ЕС столовое вино - это продукт питания, акцизный налог на
него равен нулю", - добавил гендиректор.
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua
Коктебель представил обновленный дизайн
во французской стилистике

Корпорация Оболонь судится с ППБ
за алкогольный лимонад
24.10.2018

Корпорация Оболонь просит суд запретить львовской пивоваренной
компании – Перша приватна броварня (ППБ) – использовать наименование
хард-лимонада (смесь лимонада с алкоголем) Hard Citrus.
Соответствующее дело было открыто Хозяйственным судом Львовской области 10
сентября. Корпорация Оболонь производит пиво, безалкогольные и слабоалкогольные
напитки, минеральную воду, снэки, является крупнейшим в стране экспортером пива. В ее
состав входят главный завод в Киеве и девять предприятий в регионах страны. Конечным
бенефициаром Оболони является Александр Слободян. В 2017 г. Оболонь получила 288,8
млн грн чистой прибыли против 219,4 млн грн чистого убытка годом ранее. Основные
бренды – Оболонь, Carling, Zlata Praha, Hike premium, Zibert, Keten, Hardmix, BeerMix, Десант,
Жигулевское, Живчик, Оболонська, Прозора. Также Оболонь выпускает слабоалкогольные
напитки Rio, Джин-тоник, Водка лайм, Виски Вишня, Ром-кола, Бренди-кола, Ciber. По
мнению Оболони, название похоже на ее собственную торговую марку – Hardmix Citrus.
Согласно доводам Оболони, использование ППБ схожего наименования своей продукции
той же категории напитков "вводит потребителя в заблуждение, и он может перепутать
два этих продукта". В связи с этим Оболонь требует запретить маркировку Hard Citrus на
продукции ППБ, а также снять с производства и уничтожить всю этикетку, контрэтикетку и
другую упаковку продукции, которая содержит наименование Hard Citrus. Напомним, что
ранее Оболонь подала в суд на предпринимателя за торговую марку Аквабаланс. Перша
приватна броварня создана в 2004 году Андреем Мацолой и его семьей. Осуществляет
управление двумя пивзаводами – во Львове и Радомышле в Житомирской области
суммарной мощностью 2,4 млн гектолитров пива в год. Согласно данным госреестра,
собственником украинской компании выступает кипрская Бонетен Лимитед. Крупнейшим
акционером компании и ее СЕО является Андрей Мацола, второй по величине пакет
принадлежит ЕБРР. Остальные акции распределены между концерном OeTTINGER и
управляющими партнерами группы OASIS. Портфель брендов компании включает в себя
пивные марки Перша приватна броварня. Бочкове, Авторское, StareMisto, Жигули Барное,
Oettinger, CervenaSelka, Bavaria, Галицкая корона и другие, а также две марки кваса
Львовский и Древлянский.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua



ТЮТЮНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

На Одещині СБУ блокувала контрабанду цигарок
з Південного Кавказу
24.10.2018

23.10.2018

На днях компания Beverage Trading Company презентовала
обновлённый коньяк Коктебель. Обновление коньяка стали финальной
частью большого проекта по редизайну легендарного бренда Коктебель.
«Проект обновления дизайна бренда Коктебель длится уже около двух лет.
Серьёзные бренды, требуют очень скрупулёзного подхода. Для понимания, коньяк
Коктебель выпускается с 1879 года и является одним из самых узнаваемых на рынке
Украины. Мы начали с комплексного сегментационного исследования, где детально
разобрались в том, кто наш текущий потребитель и каких новых клиентов мы хотим
привлечь. Для нас было важно понять, какой образ наш бренд имеет на рынке и куда мы
его можем развивать. Понимая эти вводные, мы начали проект по редизайну. Мы хотели
привлечь студию, которая понимает украинских потребителей. Мы чётко осознавали, что
именитые дизайн студии по типу Claessens слабо понимают потребности профессора Ивана
Петровича, который активно пил коньяки в СССР и сейчас продолжает выбирать
проверенные напитки. В результате, мы подписали контракт с молдавской студией 43’Oz,
которая специализируется на дизайне алкогольных брендов и сейчас вполне довольны
достигнутым результатом» – комментирует, директор по маркетингу Алексей Безуглый.
Читать полностью >>>
По материалам mmr.ua
Крупнейший производитель игристых вин "Артвайнери"
проведет внеочередное собрание акционеров
24.10.2018

ЧАО "Артвайнери" проведет внеочередное собрание акционеров,
которое состоится по адресу г.Бахмут, ул. П. Лумумбы, 87, Донецкая обл.
Начало собрания в 15:00, сообщает Стокмаркет.
"Артвайнери" является одним из крупнейших в Восточной Европе производителей
игристых вин традиционным бутылочным способом. Его мощности составляют 25 млн
бутылок ежегодно. ТМ - "Крым", "Артемовское", Krimart, Charte и Soloking. Компания
экспортирует продукцию более чем в 20 стран мира. По информации компании, ее доля на
украинском рынке игристого вина в 2017 г. составила 20,6%. "Артвайнери" в 2017 г.
увеличил чистую прибыль в 7,1 раза по сравнению с 2016 г. - до 66,72 млн грн. Борису и
Светлане Колесниковым принадлежит по 50% ООО "Фирма "Юг", собственником еще 50%
выступает ООО "Укринком" (Мариуполь Донецкой обл.). В свою очередь, владельцами
полледнего являются И.Ахметов, Сергей Кий, Вячеслав Ляшко – по 20%, Раиса Такташова –
15,2%, Ренат и Эльмира Такташевы – по 2,4%, а также принадлежащее
зарегистрированному в Донецке Юрию Черткову ООО "Ючер" (Донецк) – 20%.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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21.10.2018

Компания AB InBev Efes приглашает принять участие в глобальном
конкурсе Bottle Opener Challenge, который продлится до 14 ноября 2018
года. Об этом сообщает портал sostav.ua
Задача конкурса достаточно проста и сложна одновременно - найти новый,
эргономичный и экологичный способ открыть бутылку. Этот способ должен быть легким,
практичным и привлекательным для потребителей. В конкурсе может принять участие
любой: предприниматели, исследователи, ученые, студенты и все, кто хочет внести свой
вклад, чтобы найти новое уникальное решение. Чтобы зарегистрироваться и стать
участником конкурса, достаточно нажать соответствующую кнопку («ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ») и
рассказать о своем решении. Форум Challenge - пространство для обмена мнениями и
идеями, создания команд со схожими видениями. ...
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та
Державною фіскальною службою блокували на Одещині контрабанду
тютюнових виробів до України.
Оперативники спецслужби встановили, що ділки нелегально ввозили до нашої
країни цигарки відомих брендів із однієї з кавказьких країн. Контрабанду вони
здійснювали під виглядом поставок нібито до мережі магазинів безмитної торгівлі з
ухиленням від сплати митних та акцизних платежів. У межах раніше відкритого
кримінального провадження правоохоронці зупинили в Одесі мікроавтобус
контрабандистів. Під час огляду транспортного засобу співробітники спецслужби виявили
майже три тисячі пачок цигарок іноземного виробництва без акцизних марок загальною
вартістю понад півмільйона гривень. Відзначимо, 18 жовтня під час операції оперативники
спецслужби спільно з військовослужбовцями ЗСУ блокували ще один канал постачання
тютюнових виробів з підробними акцизними марками з непідконтрольної українській
владі території Донеччини. Співробітники СБ України встановили, що двоє мешканців
регіону нелегально переправляли контрафактні цигарки мікроавтобусами поза
встановленими контрольними пунктами в’їзду-виїзду у Волноваському районі. Ввезену
«підробку» ділки збирались реалізувати в інших регіонах України. У двох затриманих
мікроавтобусах правоохоронці виявили 112 ящиків контрафактних цигарок. Орієнтовна
вартість «товару» за цінами «чорного ринку» становить близько двох мільйонів гривень.
Раніше, 15 жовтня Співробітники Служби безпеки України
спільно з
Держприкордонслужбою та митницею блокували на Одещині контрабанду великої партії
цигарок з території невизнаної Придністровської молдавської республіки. У межах
відкритого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки на території
домогосподарства в одному із населених пунктів області, де за оперативною інформацією
контрабандисти розмістили проміжний склад. У результаті санкціонованих слідчих дій
було вилучено понад п`ятдесят тисяч цигарок без марок акцизного збору. Вартість
вилученого становить близько півтора мільйона гривень. За інформацією правоохоронців
тютюнові вироби були контрабандно завезені з так звано ПМР та призначалися для
подальшо реалізаці на територі Укра ни.
Читати повністю >>>
За матеріалами СБУ
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 ПОБУТОВА ХІМІЯ & КОСМЕТИКА

Назначен новый директор представительства
фармкомпании Takeda в Украине

Завод «Інтерфіл» розширює виробництво та оголошує
про відкриття нових робочих місць
15.10.2018

С 8 октября 2018 г. должность директора представительства японской
фармацевтической компании Takeda в Украине занимает Коки Сато. Об этом
сообщили в пресс-службе компании.
Коки Сато присоединился к Takeda в Японии в 2003 году в качестве медицинского
представителя. В течение последних 15 лет работал в Японии, Швейцарии, России,
Казахстане и Беларуси в различных функциональных подразделениях компании (продажи,
финансы, коммерция, HR). В декабре 2016 года Коки Сато был назначен директором
представительства в Беларуси. «Последние два года Коки Сато концентрировал свои
усилия на предоставлении доступа пациентам в Беларуси к таким инновационным
лекарственным средствам как Адцетрис (лечение лимфомы Ходжкина и системной
анапластической крупноклеточной лимфомы) и Энтивио (лечение болезни Крона и
неспецифического язвенного колита). Именно доступ к препаратам находился в фокусе
менеджмента Коки Сато. В Украине этот подход останется неизменным», – заявили в
Takeda. «В Takeda в Украине работает команда из 300 профессионалов своего дела. Я уже
успел познакомиться с большинством из них и уверен, что все вместе мы сможем
эффективнее реализовывать нашу миссию – предоставлять доступ украинским пациентам
к инновационным лекарственным средствам. Я приложу все усилия к выстраиванию
доверительных отношений с медицинским сообществом и общественностью, а также
укреплению репутации компании», – отметил Коки Сато. ...
Читать полностью >>>
По материалам pharma.net.ua
TEVA представляет новый корпоративный
бренд в Украине
22.10.2018

Представительство израильской фармацевтической компании Teva
представило новый корпоративный бренд в Украине. Об этом сообщает
портал pharma.net.ua
Обновление бренда на глобальном уровне является результатом нескольких лет
подготовки, а также отражением динамичного развития компании. В основе новой Teva –
стремление обеспечивать пациентов инновационными и качественными лекарственными
средствами для лучшей жизни. Украина является одной из первых стран, где Teva
воплощает новую стратегию развития корпоративного бренда и новый визуальный стиль.
Основой для новой Teva стали результаты исследований, которые проводились с 2015 по
2017 год в 20 странах с участием около 22 тысяч пациентов, в том числе пациентов с
хроническими заболеваниями, опекунов, врачей и фармацевтов.
Teva воплощает
«Разумную заботу» не только для пациентов, но и для тех, кто о них заботится. По данным
исследований компании, более 50% взрослого населения в разных уголках мира заботится
о здоровье одного или нескольких родных, часто детей или родителей. И им самим нужны
внимание и забота. «В Украине более 60% опекунов – женщины. Свыше 30% из них
признают, что обязанности, связанные со здоровьем родных, для них являются большой
эмоциональной нагрузкой и имеют негативное влияние на привычный образ жизни. 20%
женщин отмечают, что у них мало времени, 34% – что им нужно больше информации о
назначенном курсе лечения. Большинство из них также говорят о том, что им не хватает
поддержки и благодарности. Почти 50% украинок заботятся о здоровье старших
родственников, которые часто имеют хронические заболевания», – отмечают в Teva. Эти
данные были учтены в концепции обновления Teva в Украине. ...
Читать полностью >>>
По материалам pharma.net.ua

17.10.2018

Вже понад 12 років на вулиці Кошового в Ужгороді працює завод
«Інтерфіл», який спеціалізується на виготовленню косметичних виробів,
засобів декоративної косметики та товарів побутового призначення.
Компанія входить у великий промисловий холдинг "Fareva", що є одним із
найбільших світових лідерів в промислово-побутовій, косметичній та фармацевтичній
індустріях. Група компаній "Fareva" представлена в багатьох європейських, північноамериканських та південно-американських країнах таких як Франція, Німеччина,
Великобританія, Швейцарія, Україна, Туреччина, Італія, Мексика, Бразилія та ін. В холдингу
працює більше 10 000 працівників, а також понад 1000 замовників, серед яких відомі
світові бренди, які співпрацюють з групою компаній "Fareva". З моменту заснування
компанії "Fareva" 20 років тому її мета залишилася незмінною - надання бездоганних
послуг у сфері розробки, впровадження, виробництва та фасування нових продуктів із
чітким дотриманням вимог замовника. За роки свого існування "Fareva" змінилася:
компанія виросла, створила нові технології, збагатилася досвідом, розширила сфери
діяльності. Серед основних досягнень та незмінних стандартів холдингу - інноваційний
підхід у створенні продукту, чітке дотримання норм і вимог у процесах виробництва та
розфасовки. ТОВ «Інтерфіл» - єдине дочірнє підприємство групи компаній "Fareva",
представлене в Україні, а саме - в місті Ужгород, яке зайняло унікальну нішу у виробничій
сфері завдяки виробництву косметичних виробів та засобів декоративної косметики.
Завдяки підтримці промислового холдингу «Fareva» в компанії працює вже понад 200
працівників. Наразі в планах розширення виробництва та залучення додаткового
персоналу. Підприємство співпрацює з відомими світовими брендами, оснащене
найпрогресивнішою технікою, а працюють на заводі висококваліфіковані робітники.
Процес виробництва абсолютно безпечний для здоров’я і, практично, повністю
автоматизований, що є великою перевагою. Робота операторів косметичної лінії не є
фізично важкою і не потребує спеціальних знань, умінь чи навичок. Нові працівники
проходять навчання, яке в повній мірі оплачується компанією. На підприємстві
дотримуються міжнародних стандартів виробництва, усі без винятку працівники,
безпосередньо задіяні на виробництві, використовують відповідний спецодяг та взуття.
Компанія дбає про своїх підлеглих, пропонує зручний графік роботи, транспортування та
харчування. На заводі діє мотиваційна програма, згідно якої можна отримати додатковий
бонус за краще нововведення на підприємстві. Середній вік працюючих 30-40 років, і це
говорить про те, що люди шукають спокійне місце для довготривалої роботи.
Підтвердженням цього є робітники, які працюють тут фактично з перших днів запуску
«Інтерфіл». Керівництво «Інтерфіл» люб’язно надало Сайту міста Ужгород можливість
познайомити вас із життям, яке вирує всередині високих бетонних стін, та із своєю
командою, яка робить свій внесок для виконання поставлених завдань та досягнення цілей
компанії. Керівник підприємства, громадянин Франції Давід Міллошо, який взяв на себе
зобов’язаність керувати і підтримувати функціонування «Інтерфіл», разом з головним
інженером Іваном Марушкою та менеджером з персоналу Ярославою Приймак провели
екскурсію кореспонденту 0312 та розказали про плани компанії на майбутнє. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами 0312.ua

 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ


ІНСТИТУЦІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ

Суд отменил решение АМКУ о взыскании штрафа с фармкомпании
"Санофи" в размере 70 млн грн.

Українські компанії беруть участь у Міжнародній виставці
BALTIC FASHION & TEXTILE-2018

26.10.2018

Хозяйственный суд Киева отменил решение Антимонопольного
комитета Украины (АМКУ) о взыскании штрафа с фармкомпании "Санофи" в
размере 70 млн грн.
Решение Хозсуда признало неправомерность решения АМКУ по взаимодействию
фармкомпании с дистрибьюторами в 2011 году и отменило наложенный штраф. "Санофи в
Украине" ранее заявляла о том, что решение АМКУ является необоснованным,
непрозрачным, дискриминационным по отношению к международным компаниям и таким,
что может повредить конкуренции на рынке, привлечению инвестиций в украинскую
экономику, и, что самое важное, доступу пациентов к необходимому им лечению", подчеркнули в фармкомпании. Как сообщалось, в 2017 г. АМКУ оштрафовал фармкомпанию
"Санофи-Авентис Украина" и ее дистрибьюторов ООО "БаДМ" и ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" на
общую сумму 139,094 млн грн за поставки лекарственных средств, которые
осуществлялись в 2010-2011 гг. Ранее Государственная исполнительная служба в
несколько этапов арестовала 180 млн грн со счетов фармкомпании.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Минздрав создал госпредприятие для централизованной
закупки лекарств

18.10.2018

Розпочала роботу 27-а Міжнародна виставка BALTIC FASHION &
TEXTILE-2018, яка проходить з 18 по 20 жовтня 2018 р. у національному
виставковому центрі Литви LITEXPO (м.Вільнюс).
Третій рік поспіль на виставці представлений національний виставковий стенд
України, організований українською компанією «Ukraine Collective expo». На стенді
експонується продукція відомих українських брендів одягу і взуття, зокрема: Lukis - один з
найвідоміших дизайнерів України, учасник багатьох показів в Парижі, Мілані та ін. країнах,
жіночий одяг; BIGU - дитячий одяг; Kaptsova - дизайнер, модний жіночий одяг; Vasilyev дизайнер, жіночий та чоловічий одяг; Galychanka – вишиванки; Fashion mentor - верхній
жіночий одяг, взуття; Basic story - дизайнер Вікторія Колокольцева, жіночий одяг; Giorgio
Vito - дитяче взуття; Evolution kids - дитячий одяг; Gloriyu.UA – вишиванки; Snezhana Nekh дизайнерське взуття; Marchi - жіночий одяг, верхній одяг. Також у роботі виставки беруть
участь найбільший в Україні виробник трикотажних тканин– компанія Goldi, та черкаська
швейна фабрика A&T Fashion (торгова марка – Koretskiy), продукція яких представлена на
окремих стендах.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

26.10.2018

МОЗ зарегистрировало ГП "Медицинские закупки Украины", которое
может получить статус централизованной закупочной организации в
рамках развития реформы закупок лекарств.
В министерстве пояснили, что создание ГП "Медицинские закупки Украины"
является очередным шагом по внедрению обновленной концепции по реформированию
системы закупок лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденной
постановлением Кабмина №528 от 23 августа 2017 года. Согласно концепции, обеспечение
пациентов лекарственными средствами должно осуществляться тремя ключевыми
способами: через программу реимбурсации, включение стоимости лекарств и медизделий в
стоимость медицинской услуги и путем закупок централизованной закупочной
организацией. Новое госпредприятие будет отвечать за последнее направление. В
Минздраве напомнили, что сегодня государство закупает лекарства и медицинские
изделия через международные организации, благодаря привлечению которых удалось
снизить закупочные цены в среднем на 39%. "Мы должны использовать приобретенный за
последние годы опыт и создать свою сильную, профессиональную и эффективную
закупочную организацию. Сегодня мы делаем первый шаг в этом направлении и уже в
ближайшее время проведем пилотные закупки за средства Глобального фонда", – отметила
заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина. Планируется, что ГП
"Медицинские закупки Украины" будет постепенно перенимать практики, наработанные
международными партнерами, и с 2020 года сможет полноценно функционировать и
производить закупки за средства государственного бюджета. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Fashion Business Forum объединил представителей
легкой промышленности Украины
22.10.2018

На Арт-заводе «МЕХАНИКА» Иная Земля в рамках проекта по
развитию моды, дизайна и легкой промышленности «Kharkiv Fashion
Business Days» состоялся Fashion Business Forum.
«Fashion Business Forum является инициативой Харьковского кластера легкой
промышленности и дизайна, цель которого - развитие и поддержка харьковских
дизайнеров и производителей, продвижение Харькова, как города, открытого к внедрению
инновационных технологий, вложению инвестиций», - Олег Егоров, координатор проекта
«Kharkiv Fashion Business Days», исполнительный директор Харьковского кластера легкой
промышленности и дизайна. На подиуме «Kharkiv Fashion Business Days» выступили 17
экспертов fashion-индустрии Украины: Татьяна Изовит, Владимир Родченко, Александр
Бузов, Алла Ткаченко и Сергей Плехов, Юрий Елисеев, Дмитрий Котух, Татьяна Дмитренко,
Татьяна Аборонюк, Юлия Порядина-Грывнак и Виктория Пташниченко, Александр
Чумаков, Александра Моргун, Александр Бевзюк, Ирина Агафонова, Елена Хашим, Марина
Кисиль. «Fashion Business Forum посвящен легкой промышленности региона, выявлению
проблемных зон и поиску путей для развития отрасли, решений для выхода на внешние
рынки», - отметила Виктория Грецкая-Мирогородская, начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета. ...
Читать полностью >>>
По материалам dozor.com.ua

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

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



СИРОВИНА

 ВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Производство шерсти в январе-сентябре
– 1 779 тонн

Презентация подвеса "Save my world"
от КЮЗ

13.10.2018

Производство шерсти в январе-сентябре 2018 года составило 1 779
тонн против 1 902 тонны в январе-сентябре 2017 года. Об этом сообщила
Государственная служба статистики.
Производство шерсти уменьшилось на 6,5%. Производство в сельскохозяйственных
предприятиях составило 208 тонн против 238 тонн в январе-сентябре 2017 года.
Производство шерсти в январе-сентябре 2018 года в индивидуальных хозяйствах
составило 1 571 тонну против 1 664 тонны в январе-сентябре 2017 года. Как сообщала
«Агро Перспектива», производство шерсти в январе-августе 2018 года составило 1 537
тонн. По расчетам ученых Института аграрной экономики, прогнозируется уменьшение на
1,1% против 2017 года производства валовой продукции животноводства - до 68,4 млрд
грн. Объемы производства шерсти уменьшатся в пределах 1,3–3,1%. По расчетам Института
аграрной экономики, в 2018 г. сохранится тенденция стабилизации сельхозпроизводства.
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com
В Україні зросла кількість виробників
технічних конопель
18.10.2018

Промислові коноплі в Україні вирощують для отримання волокна
й насіння. Останніми роками коноплі сіють близько 30 українських
господарств, а шість років тому їх було тільки три.
Водночас у 2018 р. площі посівів конопель в Україні не перевищують 1,5 тис. га, тоді
як у 2016 р. вони досягли свого піка в 3,47 тис. га, пише журнал Ukrainian Farmer. Причиною
падіння є незначний розвиток коноплепереробної галузі та відсутність державної стратегії
підтримки виробника. Зараз у Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення
в Україні, занесено сім сортів промислових конопель селекції Інституту луб’яних культур:
ЮСО 31, Золотоніські 15, Гляна, Глесія, Ніка, Вікторія, Глухівські 51.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua


РИНОК ВЗУТТЯ

Взуттєвий ринок росте - аналітики компанії
Pro-Consulting
19.10.2018

Ринок взуття в Україні останніми роками росте, проте до реального
розкриття потенціалу ще далеко. Про це повідомляють аналітики
компанії Pro-Consulting для проекту Ощадбанка «Будуй своє»
Специфіка вітчизняного ринку взуття в тому, що лише трохи більше 5% — продукція
українського виробництва. Все інше — імпорт. І зі зростанням курсу валют продавці
вимушено знижували ціни, аби хоча б реалізувати більшість колекцій та не зазнати збитків.
Відтак, лише з 2017 р., зі стабілізацією курсу гривні, продавці взуття зуміли підвищити свої
позиції. При цьому зростання на 0,5% після падіння в 10,5% не можна називати реальним
покращенням ринкової ситуації. Українці почали заощаджувати на взутті. Так, наразі
близько 40% населення купують взуття за нижчими цінами, і відповідно — нижчої якості.
За кількістю проданих пар ринок вийшов на стадію зростання ще у 2015 р. Але це зростання
було зумовлене виключно активною маркетинговою політикою в аспекті знижок. Якщо до
кризи магазини знижували ціни десь на 4-5-й тиждень після початку продажів нової
колекції, то тепер перші знижки на нові моделі можна побачити вже за два тижні. Тому в
маржі останніми роками магазини втрачають. Як результат, більшість їх на сьогодні
отримують не той прибуток, на який розраховували ще кілька років тому. Культура
споживання в Україні зберегла високі позиції для речових ринків та торгових точок малого
формату (так званих МАФів), де й купують взуття більшість українців. Велика кількість
споживачів звикла до того, що в таких точках взуття дешевше, а за якістю майже не
поступається магазинам. На сьогодні, за різними оцінками, їхня частка перебуває в межах
65-75%. Інше — мережі та так звані бутіки у торгових центрах. Сегмент магазинів взуття,
виходячи з цих трендів, розвивається не так активно, як міг би. Причин декілька. По-перше,
вартість оренди у великих містах досить висока, і це не дає конкурентної переваги у
порівнянні з вищезгаданими ринками та магазинами. По-друге, більшість брендів
магазинів як такі відсутні — дуже часто у різних мережах продається взуття з тих самих
фабрик. Тобто, відрізнити магазини можна виключно за дизайном та асортиментом, але
вони і тут не мають конкурентних переваг. Йдеться у першу чергу про більш
розповсюджений середній ціновий сегмент. Дорогий сегмент, що представлений
іноземними мережами, значно виграє у локальних за позиціонуванням, але й націлений він
на більш забезпечену аудиторію. У найближчі декілька років розвиток ринку взуття та
взуттєвих магазинів повністю залежатиме від економічної ситуації в країні. Якщо брати за
основу базовий прогнозний сценарій для української економіки, то ринок взуття
зростатиме на 5-10% щорічно як у натуральних, так і в грошових показниках. Реально
потенціал ринку може досягати удвічі більших показників, ніж є зараз. Але його розвиток
істотно гальмує низка факторів. Перш за все, для споживачів ціна переважає над якістю.
Друге — це відсутність відмінних рис магазинів, які забирали б на себе частку ринків та
МАФів. Ну, і третє, це невелика кількість вітчизняних виробників, які могли б
популяризувати культуру на ринку взуття. Деякі компанії роблять акцент на українському
походженні взуття. Проте ця стратегія правильна лише частково, тому що у центрі уваги
мають бути якість продукції та додаткові цінності, закладені у стратегії розвитку компанії.
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами pro-consulting.ua
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В чеверг, 18 октября, в преддверии конкурса «Мисс Вселенная» - 2018
состоялась презентация уникального изделия от мастеров Киевского
Ювелирного Завода в ювелирной галерее «КЮЗ.Украинские Самоцветы».
Кулон под "Save my world" станет лотом-сувениром на благотворительном аукционе
в рамках конкурса «Мисс Вселенная». Вырученные деньги будут переданы для помощи
ВИЧ-инфицированным детям. Подвес выполнен в форме планеты Земля. В центре
расположен голубой топаз, добытый на Волынском месторождении, которое является
одним из самых древних в мире. Желтым бриллиантом на «Земной поверхности» отмечена
Украина. Благодаря специально разработанной петельке Земной шар вращается, как
настоящая планета. «Мы долго сидели и думали с девочками-финалистками, какой должен
быть кулон, что он должен нести в мир. И решили, что все мы, кто-то уже состоявшиеся
матери, кто-то - будущие мамы, хотим сохранить мир, в котором живем,- Анна
Фелимонова, глава оргкомитета конкурса «Мисс Украина-Вселенная» - Этот кулон несет в
себе призыв: «сохрани мой дом, мои мир: мои воды, воздух и землю». Девушки-финалистки
конкурса рисовали свои эскизы изделия, а собрали идеи воедино и окончили работу
художники КЮЗ. Во время презентации в глазах главного художника Китача Ростислава
светилась гордость и любовь к произведению. ...
Читать полностью >>>
По материалам КЮЗ
Вінницькі аудитори провели державний фінансовий аудит діяльності
державного підприємства «Вінницький завод «Кристал»
25.10.2018

Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області
провело державний фінансовий аудит діяльності державного підприємства
«Вінницький завод «Кристал» за період із 01.01.2015 по 31.05.2018.
За результатами аудиту встановлено низку чинників, які негативно вплинули на
повноту отримання підприємством доходів, обґрунтованості понесених втрат,
достовірності їх формування і відображення в обліку та звітності. Зокрема, підприємство
зазнало фінансових втрат на суму понад 3,8 млн грн у зв’язку із виконанням робіт з
обробки (огранування) та розпилення давальницької алмазної сировини за ціною нижчою,
ніж виробнича собівартість. Крім того, через придбання у минулих періодах запасів, які не
були використані у господарській діяльності, а також через спрямування коштів на
будівництво та закупівлю основних засобів, не введених в експлуатацію, підприємство
зазнало втрат на суму понад 1 млн грн. Окрім цього, підприємство здійснило додаткові
(непродуктивні) витрати на суму майже 160 тис. грн через нарахування амортизації на
основні засоби, які також не використовувалися у господарській діяльності. Не сприяло
економному використанню 360 тис. грн державних коштів взяття в оренду легкового
автомобіля, при наявності на балансі підприємства транспортних засобів, які
використовувалися у господарській діяльності лише в окремих періодах. Здійснення
непродуктивних витрат на суму понад 298 тис. грн зумовило укладення договору
фінансового лізингу на придбання автомобіля FIAT DOBLO. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Держаудитслужби

БУДІВНИЦТВО & НЕРУХОМІСТЬ

Объемы строительства в Украине
выросли на 5,4% за 9 мес.
24.10.2018

По итогам января-сентября т.г. строительные предприятия Украины
выполнили работы на 86,5 млрд грн. Индекс строительной продукции по
сравнению с аналогичным периодом 2017 составил 105,4%.
За указанный период индекс строительства инженерных сооружений составил
111,7%, зданий – 99,7% (жилых – 99%, нежилых – 100,4%). В разрезе регионов лидерами по
объемам выполнения строительных работ стали Одесская (10,5 млрд грн), Днепропетровская (8,5 млрд грн), Харьковская области (8,3 млрд грн) и Киев (19,6 млрд грн). Лидеры по
темпам роста – Хмельницкая (135,9%), Донецкая (130,8%), Одесская (130,1%) и ИваноФранковска (127,2%) обл. При расчетах была учтена стоимость строительных, монтажных
и других работ, выполняемых при новом строительстве, реконструкции, реставрации,
капитальном и текущем ремонте зданий, сооружений, техническом переоснащении
предприятий. Так, новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение
составили 74,9% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и
текущий ремонты – 16,1% и 9% соответственно.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua


БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Європейський ринок залишається малодоступним
для українських будматеріалів
16.10.2018

В наступному році ціни на українські будматеріали та послуги
будівельників безумовно будуть зростати. Про це в ексклюзивному
коментарі для UAINFO розповів експерт будівельного ринку Іван Салій.
Він розповів про причини, які викличуть зростання вартості вітчизняної будівельної
продукції: "Для промисловості газ за 15 останніх місяців уже зріс у ціні вдвічі, і далі
зберігається тенденція до зростання. Вартість електроенергії, особливо на підключення
нових потужностей, мало обґрунтована та зашкалює. Щодо транспорту: пальне досягло
максимуму, залізниця домагається підвищення вартості переміщення вантажних порожніх
вагонів на 95%". За його словами, одна з головних проблем будівельного сектору України –
це хвиля еміграції. "Мільйони українських будівельників розбудовують Європу, а не нашу
країну. Для того, щоб налагодити в Україні успішне виробництво тих чи інших товарів,
вітчизняним підприємцям потрібно підвищувати працівникам зарплати і завозити робочих
з інших країн", – сказав Салій. Експерт наголосив, що проблема не в цінах на будматеріали,
а в тому, що народ і влада, бізнес і громадськість малоефективні і малопродуктивні в
економіці. "Наші товари, вироблені за європейськими технологіями і з кращої сировини, не
є конкурентоздатними. Окрім керамічної плитки та цегли, як відомо, експортуємо ліскругляк та каолінові глини. Європейський ринок малодоступний, східні ринки ми
зруйнували і руйнацію поглиблюємо", – розповів він. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами uainfo.org

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

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

Запорожский завод железобетонных конструкций
распродадут по частям

Холдинг "Евроцемент груп" начал строительство
завода за $160 млн в Узбекистане
16.10.2018

Запорожский завод железобетонных конструкций собираются
продавать по частям из-за бедственного положения. Об этом сообщает
служба новостей портала ukrrudprom.com
сообщает Replyua, что в настоящее время работники предприятия находятся в
отпусках, а собственники пребывают в судебных спорах. Местные СМИ информируют о том,
что у завода есть многомиллионные заказы и неплохие перспективы, но его собираются
продавать по частям. “В 2004 году завод решил открыть кредитную линию в
“АвтоЗАЗбанке”, а в 2007 году воспользовался этими деньгами на полную — вложил 17 млн
грн в покупку реакторов для работы с сухими строительными смесями. При этом в качестве
залога руководство предприятия предложило всё имущество, но потом наступил мировой
кризис, и предприятие стало копить долги”, — говорится в сообщении. По состоянию на
2012 год они превышали 30 млн гривен. Кроме того, кредитор завода Альфа-Банк в
процессе проведения процедуры банкротства допустил нелегальный приём. Два года назад
условная сторона Альфа-Банка при помощи лояльного госрегистратора переоформила на
себя управление тремя фирмами, которые подконтрольны предприятию. Теперь банк
получил практически полный контроль над запорожским заводом, и он может продавать
его по частям. Эксперты отмечают, что сумма всех сделок может достигать 45 млн гривен.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
На цементних заводах почнуть застосовувати альтернативні
види палива для печей
19.10.2018

В Україні заснували партнерство у сфері енергоефективності та
використання альтернативного палива на цементних заводах. Про це
повідомляє Державне агентство з енергоефективності України.
Голова Держенергоефективності Сергій Савчук із виконавчим директором Асоціації
«Укрцемент» Романом Скільським започаткували співпрацю щодо стимулювання реалізації
енергоефективних проектів, у тому числі з використанням альтернативного палива для
цементних печей з дотриманням екологічних норм. Як відомо, в Україні щорічно
збирається близько 10 млн тонн сміття, яке фактично повністю вивозиться на полігони та
звалища. У 2017 р. лише близько 7% сміття перероблено. Водночас сміття – це неоціненний
та невикористаний досі ресурс для генерації електричної та теплової енергії, а також
виробництва SRF-палива. Отже, Агентством спільно з Укрцементом планується
опрацювання можливостей стимулювання використання SRF-палива на базі цементних
заводів повного циклу. Також передбачається залучення фахівців Укрцементу до роботи
над механізмом стимулювання промислових підприємств до енергоефективності.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Ведущий производитель кирпича в Украине
выставлен на продажу
19.10.2018

На продажу выставлен один из шести основных производителей
лицевого и клинкерного кирпича в Украине – завод «АПБ-Цегла» в г. Борзна
Черниговской области.
Предприятие занимает 18% украинского рынка и в настоящее время является
одним из лучших производителей клинкерного, лицевого, рядового пустотелого кирпича и
двойных блоков. АПБ-Цегла» размещен на территории общей площадью 10 гектаров.
Непосредственно у производственных мощностей находится карьер. Предприятие имеет
лицензию на добычу сырья, при этом запасов достаточно для работы в течение не менее
100 лет. Производственная мощность предприятия составляет более 20 миллионов
кирпичей/год. «АПБ-Цегла» включает также цехи по производству бетона, металлических
изделий, пенобетона и обработке древесины.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
Потенциал роста рынка вентилируемых фасадов – 50%
19.10.2018

Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ
ЗЕМЛЯ. БУДІВЛІ

В столице разыскивают арендаторов для
знаменитого Зеленого театра
22.10.2018

В столице разыскивают арендаторов для знаменитого Зеленого
театра. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель
постоянной комиссии по вопросам собственности Киевсовета Леонид
Антоненко.
Открытый амфитеатр на Парковой дороге киевские власти планируют сдавать в
аренду за 62 тыс. грн в месяц. Арендатор должен будет использовать его в качестве
кинотеатра под открытым небом. Заявки принимаются до 2 ноября. Антоненко
подчеркнул, что арендаторами должны стать люди, которые «любят и ценят кино и смогут
вдохнуть новую жизнь в этот заброшенный объект».
Читать полностью >>>
По материалам kyiv.changeua.com
 ЖИТЛОВА

На забудові Рибальського «Кузня» Порошенка
заробить від $100 до $500 млн
16.10.2018

Кемаль Сулейманов, гендиректор «ФДМ ГРУП», рассказывает, при
каких условиях рост рынка вентилируемых фасадов может достичь 50% и
как материал таких фасадов помогает снижать расходы на энергоресурсы.
«Рынок вентилируемых фасадов Украины в последние 5-7 лет демонстрирует
положительную динамику. Согласно нашей статистике с 2016 по 2017 год он вырос на 6570%. Мы оцениваем объем этого рынка примерно в 2,5 миллиона м2 ежегодно.
Застройщики отдают предпочтение фасадам зарубежного производства, только 30-35%
используемых материалов являются украинскими. В период с 2012 по 2016 год однозначно
лидировал Китай. На то время критерий был единственным – цена. С 2016 года заказчики
начали интересоваться в первую очередь качеством, гарантией и эксплуатационными
характеристиками материала, его происхождением. Это объясняется тем, что ранее
основным сектором, где применялся вентилируемый фасад, было частное домостроение –
виллы, коттеджи, др. В случае каких-либо проблем его замена особой трудности не
составляла. Сейчас основной сектор применения вентилируемых фасадов – это
коммерческие здания. Замена некачественного материала на таком объекте, например,
многоэтажном бизнес-центре, будет затратной. В текущем году динамика отрасли будет
скромной – 20% против практически 70% в 2017 году. По моим оценкам, потенциал роста
сектора вентилируемых фасадов – 50% ежегодно при условии утверждения программы
реновации устаревшего и аварийного фонда, который составляет почти половину рынка
недвижимости страны. Несколько представителей иностранных компаний покинули
украинский рынок или перепрофилировались. Причиной этoго, вероятно, послужили
внутренние обстоятельства, однако я уверен, что в 70-80% случаев это произошло в
результате непрофессионального подхода со стороны других игроков. К сожалению, в
Украине нет культуры конкуренции не только в нашей отрасли, но и в других бизнессекторах. Некоторые предприятия используют «грязный механизм», чтобы завоевать
рынок, например, демпингуют за счет низкого качества материала и монтажных работ.
Такие фирмы остаются абсолютно безнаказанными и не отдают отчета в том, чем это
закончится для рынка и страны в целом. Я уверен: чем быстрее Украина уйдет от
классической советской фасадной системы, тем быстрее она начнет экономить на
энергоносителях. Вентилируемые фасады повышают энергоэффективность зданий, а
значит, снижают расходы на их отопление. Однако достичь таких результатов нельзя за
счет некачественных материалов и комплектующих и нарушенной технологии монтажа», говорит Кемаль Сулейманов ...
Читать интервью полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА

22.10.2018

Холдинг "Евроцемент груп" приступил к строительству цементного
завода на площадке АО "Ахангаранцемент" (Ташкентская область),
инвестиции в проект составят более $160 млн.
Как сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на церемонии
закладки первого камня в среду, строительство объекта переходит в активную фазу. "Новое
предприятие станет ключевым звеном кластера строительных материалов, который мы
создаем на базе "Ахангаранцемента" и самой масштабной инициативой в рамках этого
проекта", - сказал на церемонии президент холдинга "Евроцемент груп" Михаил Скороход.
Он сообщил, что мощность нового предприятия составит 3 млн тонн цемента в год. Первая
партия продукции будут выпущена в середине 2020 года. Новое предприятие будет
производить продукцию энергоэффективным сухим способом. Ассортимент включает в
себя высокомарочный цемент, который пойдет на стройки республики - электростанции,
дорожные и аэродромные покрытия, жилые и офисные здания. Качество продукции
учитывает высокие требования сейсмоустойчивости построек в регионе. Подрядчиком
строительства выступает промышленная группа SNBМ (Китай). "Евроцемент груп" владеет
75% акций АО "Ахангаранцемент", который является вторым по мощности и объемам
производства цементным заводом в Узбекистане. Объем производства составляет 1,9 млн
тонн цемента в год. "Евроцемент груп" создает на базе "Ахангаранцемента"
промышленный кластер по выпуску строительных материалов с инвестициями $200 млн. В
2017 году здесь начато производство огнеупорного кирпича. На 2019 года запланирован
запуск производства высокомарочного бетона и железобетонных изделий для жилого и
инфраструктурного строительства. В настоящее время мощности по производству цемента
в Узбекистане составляют 10 млн тонн в год. Прогнозируемое потребление в 2020 году - 15
млн тонн. "Евроцемент груп" - международный промышленный холдинг, объединяет 19
цементных заводов в России, на Украине и в Узбекистане, а также заводы по производству
бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов. Производственная мощность
предприятий холдинга составляет 60 млн тонн цемента и более 11 млн куб. м бетона.
Запасы нерудных материалов составляют более 5,5 млрд тонн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Завод «Кузня на Рибальському», власниками якого є президент
П.Порошенко та нардеп від БПП І.Кононенко, може отримати $500 млн від
проекту забудови Рибальського півострова житловими кварталами.
Завод є користувачем понад 40 га комунальних земель на Рибальському півострові,
на яких розташовані його приміщення. Відповідно до Детального плану території, який
суперечить чинному Генеральному плану м. Києва, на ділянках «Кузні» будуть збудовані
житлові квартали. Незаконний ДПТ був затверджений на сесії Київради ще у вересні 2016го силами депутатів пропрезидентської фракції «Солідарність» і фракції екс-мера
Омельченка «Єдність». Загалом на території заводу заплановано 671,5 тис кв м квартир і
221 тис кв м нежитлових приміщень. Мінрегіон щороку фіксує статистику кошторисної
вартості будівництва. У Києві вона зараз становить близько 13 тис. грн за квадратний метр.
На сусідніх із землями «Кузні» уже почав будуватись ЖК «Рибальський» – майже зведено
два будинки. Квадратний метр в цьому ЖК продають по 30-37 тисяч грн в залежності від
стадії готовності будинку. Тобто прибуток – від 17 до 24 тисяч грн (мінімум $600). …
Читати повністю >>>

Читайте також! Roshen Plaza. Що будує на місці
Київської фабрики корпорація Порошенка >>>

За матеріалами nashigroshi.org
ГПУ арестовала более 100 объектов недвижимости в
центре Киева по делу судей Высшего хозсуда
23.10.2018

Генеральная прокуратура арестовала 110 объектов недвижимости в
центре Киева, присвоенных судьями хозяйственных судов Украины на
протяжении 2010-2014 годов, сообщает cripo.com.ua
Как говорится в сообщении Департамента специальных расследований ГПУ,
следователями управления выявлено 110 объектов недвижимости (квартиры, нежилые
помещения и паркоместа), расположенных в жилом комплексе «Новопечерские Липки» в
центральном районе города Киева, которые дают основания считать их предметами
легализации доходов, полученных преступным путем судьями. Решением следственного
судьи Подольского райсуда Киева от 9 октября на объекты наложен арест в целях
обеспечения возможной конфискации, гражданских исков и возмещения причиненных
убытков. В Департаменте спецрасследований ГПУ отмечают, что досудебное расследование
в уголовном производстве по фактам совершения ряда преступлений как руководством,
так и отдельными судьями хозяйственных судов Украины, продолжаются. В частности, 2
октября сообщено о подозрении бывшему председателю Высшего хозяйственного суда в
создании преступной организации и участии в ней с привлечением отдельных
руководителей и судей хозяйственных судов, работников аппарата этих судов, адвокатов,
арбитражных управляющих и других лиц. Подозреваемому инкриминируется совершение
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2,
ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины, он объявлен в розыск. …
Читать полностью >>>
По материалам cripo.com.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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На Подоле началось новое скандальное
строительство

 КОМЕРЦІЙНА
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Депутат Юрий Хороших планирует построить логистический
центр для перевалки грузов с ж\д станции "Ягодин"
16.10.2018

Депутат Ковельского районного совета, бизнесмен Юрий Хороших
планирует построить логистический центр для перевалки грузов с
железнодорожной станции "Ягодин" около ПП "Ягодин-Дорохуск".
"Ягодин имеет преимущество в том, что трасса Киев-Варшава размещена от путей на
расстоянии менее 100 м, то есть существуют прекрасные возможности перегружать все из
вагонов в автомобили и наоборот", – сказал он. Депутат уточнил, что его участок находится
в 40-50 метрах от шоссе Киев-Варшава и граничит с путями украинского и европейского
стандартов. Ю.Хороших сообщил, что уже в следующем месяце планирует начать отгрузку
щебня и кварцевого песка, так как их стоимость за границей гораздо выше, чем в Украине.
По его словам, в следующих планах – установка погрузчика для контейнеров 20-40 тонн.
Как отметил депутат, в настоящее время на северо-западе Украины подобные мощности по
перегрузке контейнеров отсутствуют, тогда как на польских станциях Дорохуск и Хелм
такие операции проводят. Он добавил, что его участок позволяет загружать контейнеры
сразу в вагоны европейского стандарта, и поскольку станция "Ягодин" — пограничная, то
постановка вагонов будет оплачиваться как до границы, в соответствии с польским
тарифным планом, что удешевит услугу.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

20.10.2018

Главу Киевсовета В.Кличко попросили разобраться с новым
строительным «беспределом» в историческом месте Подола: там началось
строительство гигантского бизнес-центра.
Жители Подольского района в Киеве и активисты забили тревогу по поводу
подготовительных работ в районе пересечения ул.В.Вал, ул.Кожемяцкая и Вознесенский
спуск. Данная территория составляет ландшафтный памятник и памятку истории
«Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепр». Тем не менее, по ранее
выданному Киевским советом разрешению на строительство здесь начали возводить
бизнес центр высотой 73 метра. Киевский мер В.Кличко на последнем заседании городской
администрации был уведомлен о подготовительных и строительных работах на указанном
участе. Представители местных общественных организаций предоставили депутатам
данные о том, что помимо исторической и культурной ценности территория имеет
значение памятника археологии «Культурный слой Подола». Данное строительство
негативное повлияет на сохранность местности. Кроме того, строительные работы и
наличие крупного высотного объекта помимо нарушения законодательства о высотности
застройки ограничат проезд по микрорайону. Городской голова поручил проверить
изложенные в депутатском обращении и письме от общественности факты, а затем
предоставить информацию о строительстве с принятием мер для устранения конфликта.
Читать полностью >>>
По материалам strou.net
АМКУ предоставил разрешение компании J&T Mezzanine на
приобретение акций компании Ure Holding Ltd

Девелопер Вагиф Алиев продает часть
бизнес-центра "Парус"
16.10.2018

Вагиф Алиев, инвестор и собственник ТРЦ Lavina, Blokbuster и Ocean
Mall в Киеве, планирует до конца 2018 года продать часть столичного
бизнес-центра "Парус" класса "А".
На полученные деньги профинансируют строительство сети мегамоллов. "Да, мы
продавать "Парус" будем поэтажно", - подтвердил Алиев. Сейчас продолжаются переговоры
относительно сделки, однако имя покупателя не озвучил. "Мы в процессе переговоров…
(Сделка) еще не закончена, в процессе обсуждения финансового интереса…", - отметил
девелопер. Он добавил, что завершить сделку планируют к концу 2018 года. Напомним, что
в конце 2016 года Алиев сообщил, что готов продать БЦ "Парус", если не удастся привлечь
кредитные средства на завершение строительства ТРЦ Blokbuster Mall. Ранее Алиев заявил
о завершении сделки по продаже БЦ "Сенатор" на ул. Резницкой, 2 в Печерском районе
Киева. 33-этажный "Парус" на ул. Мечникова, 2 в Печерском районе введен в эксплуатацию
в 2007 г. В здании расположен подземный четырехуровневый паркинг на 300 мест. По
состоянию на 16 октября т.г. Алиеву принадлежат столичные ТЦ "Мандарин Плаза", Lavina
Mall и Blockbuster Mall, в том числе строящиеся ТРЦ Ocean Mall, ТРЦ "Лесная", ТРЦ
"Ипподром", БЦ "Парус" и жилой комплекс Diamond Hill. Напомним, что ранее Вагиф Алиев
заявил, что в течение двух лет планирует построить 10 ТРЦ в 10 районах Киева.
Читать полностью >>>
Читайте также: Как Вагиф Алиев собирается
открывать огромные ТРЦ >>>
По материалам delo.ua
Компания Dragon Capital приобрела
бизнес-центр Platinum
17.10.2018

Dragon Capital Investments Limited завершила сделку по приобретению
бизнес-центра Platinum площадью 4116 м2. Об этом сообщила компания
Retail & Development Advisor, выступившая брокером в сделке.
БЦ Platinum – 6-этажный бизнес-центр класса В, примыкающий к ТРЦ «Аладдин»,
расположенному в Киева по ул. Михаила Гришко, 3-а. Ранее портал Liga.net сообщил, что
инвестиционный фонд Meyer Bergman ведет переговоры с компанией Dragon Capital о
продаже торгового центра «Аладдин». По данным издания, договор между сторонами еще
не подписан, но сумма сделки уже согласована и составит $23 миллиона. «Аладдин» –
районный торговый центр. Фонд Meyer Bergman приобрел этот объект в 2008 году за $40
миллионов. Площадь ТЦ составляет 10 500 м2.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
АМКУ дал добро Dragon Capital и Goldman Sachs
на покупку ТРЦ "Аладдин"
19.10.2018

АМКУ разрешил компаниям Dragon Capital Investments Ltd и The
Goldman Sachs Group (США) опосредовано приобрести компанию "РоялтиРент", которая ТРЦ "Аладдин" в Киеве.
ТРЦ расположен на улице Михаила Гришка, 3А. Торговая площадь ТРЦ составляет 10
571 кв. м. Он открылся для посетителей во 2 квартале 2004 г. Центр был выставлен на
продажу в мае. Ранее Антимонопольный комитет разрешил Dragon Capital Investments Ltd и
The Goldman Sachs Group (США) опосредовано, через дочернее предприятие "Горизонт
Парк" (Киев), приобрести бизнес-центр Horizon Park в Киеве. Dragon Capital Investments
аффилирована с инвестиционной компанией Dragon Capital. Goldman Sachs международная инвестиционная компания, основанная в 1869 году в Нью-Йорке (США).
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
Как перестроить здание XVIII века, цеха фабрики Roshen,
в современный open space

25.10.2018

АМКУ разрешил J&T Mezzanine, a.s., входящей в J&T Finance Group SE
(обе – Прага, Чехия), на приобретение акций Ure Holding Limited (Никосия,
Кипр), входящей в группу Dragon Capital.
Согласно сообщению АМКУ, рассмотрев заявление компаний J&T Mezzanine, a.s. и
Dragon Capital Investments Limited, регулятор принял решение разрешить J&T Mezzanine, a.s.
купить пакет акций Ure Holding Limited, обеспечивающий превышение 25% голосов в
высшем органе управления компании. Согласно единому госреестру, по состоянию на 25
октября Ure Holding Limited владеет 100% долей в уставном капитале созданной в конце
августа 2018 года ООО "ДК Пропертис Сервисес", конечным бенефициаром которой указан
гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала. "Компания "ДК
Пропертис Сервисес" будет заниматься управлением нашего портфеля недвижимости", –
сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании Dragon Capital. В то же
время, сделку с чешской J&T инвестфонд не комментирует. J&T Mezzanine была создана с
целью расширения портфеля мезонинного финансирования и финансирования долевого
участия в конце 2017 года, указывается в годовом отчете J&T. Как сообщалось, ГК Dragon
Capital совместно с соинвесторами с 2013 года активно инвестирует в покупку
коммерческой недвижимости, преимущественно, в Киеве и Киевской области. В частности,
по состоянию на октябрь-2018 портфель инвестфонда включает несколько бизнес-центров
– киевские "Прайм" и "Евразия", БЦ по ул. Большая Васильковская, 98, "Горизонт Парк", БЦ
Platinum, запорожский БЦ "Eco Tower". Портфель торговых центров включает ТРЦ Victoria
Gardens (Львов), ТЦ Sky Park (Винница), ТЦ "Пирамида" (Киев), логистических центров под
Киевом – West и East Gate Logistic, "Омега 1" и "Омега 2", логистический и
производственный комплексы в Броварах. Группа компаний Dragon Capital основана в 2000
году и является одной из крупнейших на инвестрынке Украины. Работает в сфере прямых
инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских
и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. J&T Finance Group SE создана в
1994 году. Группа занимается банковской деятельностью, инвестициями и финансами,
ориентируясь, главным образом, на рынки Восточной Европы и России. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Вертолітний майданчик на Парковій алеї офіційно передано
в управління громаді м. Києва
26.10.2018

Здійснено офіційну передачу в управління КП «Центр організації
дорожнього руху» КМДА Конгресно-виставкового центру "Парковий",
розташованого на Парковій дорозі у Печерському районі столиці.
Захід відбувся у приміщенні Конгресно-виставкового центру "Парковий" за участі
першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, директора КП «Центр організації
дорожнього руху» Віктора Чернія, начальника управління АРМА Віталія Різника, прокурора
відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Олександра Жили та
представників ЗМІ. Відповідно до процедури, прокурор у кримінальному провадженні на
виконання ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва здійснив
передачу цього майна в управління представнику Національного агентства України з
питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших
злочинів. У свою чергу Національним агентством вказаний об’єкт нерухомості передано за
актом прийому-передачі Комунальному підприємству «Центр організації дорожнього руху»
КМДА, обраному управителем цього майна за результатом відкритого конкурсу.
Відповідаючи на питання журналістів про подальшу долю цього майна, перший заступник
голови КМДА повідомив, що територія Конгресно-виставкового центру «Парковий» буде
використовуватися в культурних та соціальних проектах міста. ..
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби прокуратури міста Києва


ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

19.10.2018

Центральный офис корпорации Roshen сменил локацию – теперь он
располагается на территории ее фабрики по проспекту Науки в Киеве в
одном из бывших промышленных зданий.
Создание нового пространства стало возможным благодаря диверсификации
производства, в результате которой несколько цехов были освобождены от технического
оборудования. Было принято решение обустроить в одном из них современные open space
офисы для сотрудников предприятия. Редевелопмент старого цеха – часть масштабной
реконструкции фабрики, включающей также благоустройство ее территории со
строительством ледового катка площадью 2000 м2 и динамичного фонтана. Новое
общественное пространство получило название Roshen Plaza. Над проектом реконструкции
фабрики Roshen работали архитектурные бюро из Украины и Франции, которые были
ответственны за три этапа – переоборудование старого цеха под офисные помещения и
реновацию фасада, а также благоустройство территории. На сегодняшний день завершены
первые две стадии и часть работ по третьей. Генеральным подрядчиком выступила
компания VOROPAY CONSTRUCTION, которая также выполнила часть субподрядных работ.
Подробнее о проекте рассказал ее основатель Владимир Воропай. ...
Читать интервью полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
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У грудні буде підписано Угоду з ЄІБ на фінансування будівництва
Першої черги Північної об’їзної м. Тернопіль
19.10.2018

В Брюсселі 17 грудня підпишуть Угоду на фінансування ЄІБ
будівництва Першої черги Північної об’їзної м. Тернопіль від траси М-12 на
ділянці Тернопіль – Хмельницький до М-19 на ділянці Тернопіль – Дубно.
Про це під час робочої зустрічі домовилися керівник Державного агентства
автомобільних доріг України Славомір Новак та віце-президент Європейського
інвестиційного банку Вазиль Худак. На зустрічі також обговорили питання фінансування за
рахунок кредитних коштів ЄІБ капітального ремонту дороги М-05 від Білої Церкви до
Умані, будівництва Північної об’їзної Львова від траси М-06 до М-10 та реконструкції до
категорії швидкісне шосе з 4-ма смугами руху (по дві в кожен бік) дороги М-09 на ділянці
Львів – Тернопіль. Керівництво ЄІБ високо оцінило виконання Укравтодором існуючих
проектів, які фінансуються за рахунок кредитів ЄІБ, зокрема, проведення тендеру на
капітальний ремонт міжнародної дороги М-01 від Броварів до транспортного вузла Кіпті, та
висловило готовність до подальшої співпраці.
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua

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

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

Корпорація «Київавтодор» показав карту
відремонтованих доріг у столиці

Авиакомпания Bravo пополнила флот самолетом, который
ранее эксплуатировала Аmerican Airlines
23.10.2018

Комунальна корпорація «Київавтодор» опублікувала відео, на якому
показала карту відремонтованих доріг у столиці за період із 2015 до 2018
року. Про це повідомляє kyivcity.gov.ua
У комунальній корпорації зауважують, що у 2013 році у місті відремонтували всього
9 км доріг, у 2014–2015 роках ця цифра досягла вже 165 км, у 2016 – 200 км, а у 2017 – 301,5
км автошляхів і проїздів. У «Київавтодорі» також зазначили: там, де дороги ремонтують не
капітально, переходять від «ямкового» ремонту до середнього – коли на все полотно
дороги влаштовують новий асфальт суцільним покриттям. Так, у 2016 році середній ремонт
здійснили на 44-х об’єктах, у 2017 – на 93-х, цього року – на 42-х. Нагадаємо, що всі об’єкти
капітального ремонту мають гарантію 5 років. Проте оновлена дорога після такого ремонту
зазвичай служить 8–10 років. Відзначимо, мер Києва переконаний, що Україна стане
невід’ємною частиною європейської транспортної інфраструктури. Про це він заявив на
семінарі зі стратегічного планування та оцінки ефективності управління дорожнім
сектором, організованого Всесвітньою дорожньою асоціацією, Мінінфраструктури України,
Київською міською державною адміністрацією та незалежною ініціативою CoST.
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua

20.10.2018

Авиакомпания Bravo Airways в октябре расширила парк своих
воздушных судов за счет самолета MD-82. Теперь во флоте перевозчика
работает два McDonnell Douglas и два Boeing.
Как пишет ЦТС, согласно Реестру гражданских воздушных судов, самолет был
зарегистрирован в Украине 10 октября и получил бортовой номер UR-CSA. Самолет бы
построен в 1990 году и ранее работал во флоте авиакомпании Аmerican Airlines. В компании
Bravo Airways ЦТС сообщили, что последний полученный самолет уже активно выполняет
полеты на маршрутах перевозчика. Также там уточнили, что сейчас авиакомпания
эксплуатирует четыре воздушных судна - два Boeing 737 и два McDonnell Douglas (MD-82 и
MD-83). А производственная программа перевозчика в данный момент предусматривает
использование трех самолетов. Отметим, что в Реестре Госавиаслужбы за авиакомпанией
Bravo числится всего пять самолетов: Boeing 737-500 (регистрационный номер UR-CGY),
Boeing 737-500 (UR-CNE), MD-82 (UR-CSA), MD-83 (UR-COC), MD-83 (UR-CPR). Однако
последний самолет уже не сможет послужить авиакомпании, поскольку именно он
неудачно приземлился и выкатился за пределы ВПП в Жулянах в июне текущего года. С
самолета сняли двигатели и заявили о том, что он будет утилизирован. ...
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua

Островки безопасности на украинских дорогах
стали обязательными

Первый украинский лоукостер SkyUp открыл продажу
билетов на международные рейсы

23.10.2018

С 1 сентября 2018 года в Украине введено обязательное обустройство
островков безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах через
дорогу с четырьмя и более полосами движения.
Соответствующее правило обозначено в новых Государственных строительные
нормах (ГСН) по проектированию улиц и дорог в населенных пунктах. Согласно ГСН,
минимальная ширина островка безопасности в месте пешеходного перехода должна быть
не менее 2 м, минимальная длина - 8 м. Они могут обустраиваться на разделительной
полосе или путем сужения полос движения до 2,75 м и изгиба оси полосы движения.
Центральные островки безопасности должны отличаться по типу покрытия, структурой
или цветом, преимущественно быть поднятыми над проезжей частью с возможностью
беспрепятственного движения пешеходов, выделенными разметкой или иметь
зигзагообразный вид с ограждением дорожного безбарьерного типа. В случае невозможности обустройства островка безопасности на нерегулируемом переходе должны быть
предусмотрены пешеходные переходы, имеющие исправный светофор или движение на
которых руководствуется регулятором. Новые ГСН были разработаны специалистами ГП
ГосдорНИИ на замену предыдущим ГСН, которые действовали с 2001 г. Напомним, в апреле
Кабмин представил программу Безопасные дороги, на реализацию которой планируют
выделить 2,6 млрд грн. В частности, программа предусматривает обустройство 500
развязок (1,16 млрд грн), 500 островков на въездах в населенные пункты (930,15 млн грн),
6432 пешеходных переходов (1,161 млрд грн), а также 1500 пешеходных переходов с
осветительными панелями (150 млн грн). Кроме того в рамках программы - ликвидация
мест концентрации ДТП, постройка барьерных ограждений и установка дорожных знаков.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net





ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
ІНФРАСТРУКТУРА
АЕРОПОРТИ. АЕРОВОКЗАЛИ. АЕРОДРОМИ

Продовжується будівництво нової злітно-посадкової
смуги аеропорту «Одеса»




21.10.2018

Американський магістральний бетоноукладчик фірми Gomaco –
продовжує заливати заключний 40-сантиметровий шар так званого
«важкого» бетону. Про це повідомляє uprom.info
Наразі, всі ресурси підрядника, компанії «Автомагістраль-Південь», зараз кинуті на
завершення земляних робіт. Таке рішення пов’язане з настанням глибокої осені, а разом з
нею і з майбутнім сезоном дощів. Якщо протягом найближчих днів не закінчити роботи в
котловані і не постелити кілька шарів піску і щебеню, розділених гідроізолюючим
покриттям, то затяжні осінні дощі можуть порушити графік робіт. За словами фахівців, на
це буде потрібно ще три-чотири дні, включаючи укладання «худого» бетонного шару. За
«худим» настане черга «важкого» бетону. При наявності свіжого розчину від двох заводів
бетоноукладчик досить швидко укладає смужку шириною 7,5 метрів, але багато часу, до
двох днів, займає його чистка і перевстановлення для укладання нової смужки, довжиною
400 метрів. Зараз на всю проектну ширину укладені перші 400 метрів з південного торця і
ще чотири смужки з шести наступного 400-метрового відрізка. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами uprom.info



24.10.2018

Бронировать их можно уже сейчас, а первые рейсы запланированы на
декабрь. SkyUp предлагает билеты эконом-класса по трем тарифам базовый, стандартный и гибкий.
Базовый нельзя обменять или вернуть. Согласно ему, разрешается перевозка ручной
клади в 7 кг. Стандарт позволяет обменять билет, оплатив штраф, и иметь при себе один
чемодан весом до 23 кг, а также ручную кладь. В гибком тарифе такие же правила багажа и
возможность отменить билет после штрафа. В компании 100% украинских инвестиций,
отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он уверен, что в скором
времени компания будет предлагать перевозки и по Украине. Первыми направлениями
украинского лоукостера стали Тбилиси, София, Барселона и город Попрад на севере
Словакии. Билеты в Грузию, Болгарию и Барселону стоят примерно 1,5 тыс. грн. В
Словакию можно улететь почти за 1 тыс. грн. На этих направлениях конкуренция
небольшая, отметил глава всеукраинской ассоциации туроператоров, президент
туристической компании Гамалия Игорь Голубаха. Об успешности нового лоукостера
можно будет говорить только после зимнего или летнего сезона. Важно, сколько в
компании будет самолетов. Бюджетные авиалинии нуждаются в постоянном финансовой
подпитке. В то же время европейские лоукостеры приучили украинских туристов к низким
ценам. А среди сезонно популярных направлений есть такие, на которых сложно работать
лоукостерам. Появление нового лоукостера не даст возможность монополисту диктовать
цены, заявила маркетинг-директор туристической компании Артекс Ольга Грановская. С
появлением лоукостеров в туристические агентства могут сначала обращаться меньше, но
все же не все туристы готовы к самостоятельному планированию своего отдыха. Компания
SkyUp была зарегистрирована в Киеве в июне прошлого года. Основателем SkyUp выступил
бизнес Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp. В
начале октября стало известно, что SkyUp получила сертификат оператора третьей страны
от Европейского агентства по безопасности в авиации. Этот документ дает право летать в
28 стран ЕС, а также в четыре страны, которые являются членами Европейской ассоциации
свободной торговли. Это Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн.
Читать полностью >>>
По материалам nv.ua

ПОСЛУГИ
ПЕРЕВІЗНИКИ.

Авиакомпания "МАУ" за 9 месяцев 2018 года перевезла
более 6 млн пассажиров



ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ
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Розвиток транспортного коридору Рейн-Дунай
відкриває великі перспективи
19.10.2018

В рамках робочого візиту до Одеської області заступник Міністра
інфраструктури Юрій Лавренюк відвідав порти Ізмаїл, Рені та Українське
Дунайське пароплавство. Про це пише mtu.gov.ua
Заступник Міністра зустрівся із робочими колективами портів для обговорення
наявних проблем і шляхів їх вирішення та оглянув інфраструктуру портів. «Порти
Придунав‘я мають величезний потенціал і інфраструктуру, яка на жаль не
використовується на повну потужність. Коридор Рейн-Дунай є частиною
Транс’європейського транспортного коридору, який проходить у сполученні через водні
шляхи Майну та Дунаю. І тому для нас надважливо залучати світових інвесторів до портів
Ізмаїл та Рені, які гарантійно приведуть новий вантажопотік. У нас є багато пропозицій від
інвесторів, які зацікавлені в портовій інфраструктурі, стивідорних компаніях, приватизації
та концесії. Міністертсво інфраструктури проводить активну політику щодо спрощення
логістики для транзитних вантажних перевезень і розвиток транспортного коридору РейнДунай відкриє великі перспективи широкомасштабної міжнародної співпраці з розвитку
мультимодальних перевезень між Європою та Азією, закріплюючи за Україною статус
країни-транзитера»,- наголосив Юрій Лавренюк.
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua

12.10.2018

Как сообщает компания, тем самым почти на 15% был увеличен
пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. При этом
доля трансферных пассажиров на регулярных рейсах МАУ составила 54%.
Также сообщается, что в течение указанного периода авиакомпания выполнила
4671 рейс, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Коэффициент
занятости пассажирских кресел увеличился на 0,6% – до 81,5%. Объемы перевозки грузов и
почты достигли 17,65 тыс. тонн, что на 17,4% превышает аналогичные показатели
прошлого года. Помимо этого отмечается, что за отчетный период МАУ расширила
географию полетов и открыла 4 новых международных направления из Киева: в
Копенгаген, Каир, Торонто и Дели. Также авиакомпания "Международные авиалинии
Украины" планирует расширение маршрутной сети полетов в Китай. Сообщал TRUST.UA
ранее и то, что авиакомпания МАУ стала чаще летать из Ивано-Франковска в Аликанте и
Валенсию. С начала 2018 перевозчик в рамках программы расширения и обновления флота
получил 7 самолетов: три Boeing 777-200ER и 4 Boeing 737-800. В целом МАУ выполняет
более 1 тысячи 100 регулярных рейсов в неделю, а ее парк насчитывает 45 самолетов
различных модификаций, включая 30 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним
возрастом 8,7 лет. Средний возраст парка составляет 11,3 года. Базовым аэропортом
компании является аэропорт «Борисполь». В 2017 году авиакомпания перевезла почти 7
млн пассажиров, что на 16,4% превысило показатель 2016 года.
Читать полностью >>>
По материалам trust.ua
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Морская администрация получила в свое управление
6 профильных предприятий
24.10.2018

Кабмин 24 октября принял решение о передаче Государственной
службе морского и речного транспорта Украины (Морской администрации)
шести профильных предприятий и учреждений.
В частности, в сферу управления Морской администрации переданы имущественные
комплексы следующих предприятий: "Госгидрография", Инспекция по подготовке и
дипломированию моряков, Классификационное общество "Регистр судоходства Украины",
Государственный проектно-изскательный и научно-исследовательский институт морского
транспорта "ЧерноморНИИпроект", Научно-исследовательский проектно-конструкторский
институт морского флота Украины с опытным производством, Морская поисковоспасательная служба. Ранее эти учреждения и предприятия входили в сферу управления
Министерства инфраструктуры. Напомним, Морская администрация начала работу в
августе 2018 года. В сентябре 2017 года Кабмин принял постановление об образовании
Госслужбы морского и речного транспорта. Морская администрация - центральный орган
исполнительной власти, реализующий госполитику в сферах морского и речного
транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях,
навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания, …
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.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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МИУ утвердило стратегический план развития
МТП Южный до конца 2022 года
24.10.2018

Вантажообіг у морських портах України
скоротився
17.10.2018

За три квартали 2018 року морські порти України перевалили майже
96 млн тонн вантажів, що всього на 1,7% менше, ніж в минулому році. Про
це повідомив відділ зовнішніх комунікацій та маркетингу ДП “АМПУ”.
“З січня по вересень поточного року порти перевалили 95,9 млн тонн вантажів, що
всього на 1,7% менше, ніж в минулому році”, - свідчать фактичні дані Адміністрації
морських портів України (АМПУ). Зазначається, що у підсумку трьох кварталів 2018 року
перевалка в морських портах по двох основних групах товарів - зерно і руда, які становлять
близько 50% всього вантажопотоку, поки залишається нижче рівня аналогічного періоду
минулого року. Так, за 9 міс. морські порти обробили 20,44 млн тонн різних руд, що всього
на 3,5% нижче показника аналогічного періоду минулого року. Тоді як, за підсумками 8
місяців роботи портів різниця становила 17%. Перевалка зерна склала 26,9 млн тонн, що на
8,9% нижче рівня 2017 року (за підсумками 8 місяців різниця становила 11,4%). У цілому за
9 місяців 2018 року перевалка експортних вантажів склала 69,9 млн тонн, що на 5,7%
менше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. Позитивні показники +13% (11,4
млн тонн) відзначені при експорті чорних металів. На противагу експорту - на 19,6% зросла
перевалка імпортних вантажів (16,5 млн тонн). Позитивну динаміку по імпорту
продовжують зберігати руди кольорових металів (+ 18,8%), перевалка яких склала 5,5 млн
тонн, і вугілля - 3,9 млн тонн (+ 3,5%). Також вантажообіг транзитних вантажів склав майже
8 млн тонн, що на 6,9% менше, ніж роком раніше. Усього з початку 2018 року морські порти
України обробили 8 674 судна, що на 0,1% менше аналогічних показників 2017 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua

Мининфраструктуры приказом №466 от 11 октября т.г. утвердило
стратегический план развития ГП “МТП Южный” на 2018-2022 гг., а также
инвестиционный план предприятия на этот же период.
Планом развития определено, что МТП Южный будет интенсивно развиваться на
отведенных ему территориях и строить новые производственные мощности как за свои
средства, так и привлекая средства инвесторов. Поставлены две цели – увеличивать
мощности, чтобы довести объем перевалки грузов до 20 млн тонн в 2025 году, а также –
обеспечить устойчивое конкурентное преимущество в обработке крупнотоннажных судов.
Для достижения первой цели предусмотрены такие меры: строительство комплекса
универсальных складов напольного хранения, строительство перегрузочного комплекса
навалочных грузов, строительство станции погрузки вагонов, строительство комплекса по
приему и хранению тарно-штучных грузов на причале №38, строительство универсального
перегрузочного комплекса на причале №5в, реконструкция и модернизация угольнорудного комплекса. В рамках второй цели будет заменяться устаревшее перегрузочное
оборудование и улучшаться внутренняя логистика (развитие путевого хозяйства).
Инвестиционный план развития сформирован на основе стратегического плана и анализа
технического состояния производственных объектов и основных средств. Предусмотрено в
2018-2022 годах осуществлять строительство склада грузов открытого хранения №2,
установки резервного электроснабжения, развивать путевое хозяйство, закупать
перегрузочную технику, а также вести строительство вышеуказанных объектов.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
АМПУ представила международным и украинским компаниям
актуальные проекты дноуглубления в портах
24.10.2018

Українські порти піднялись на 21 пункт у рейтингу
глобальної конкурентоспроможності WEF
20.10.2018

Результати рейтингу глобальної конкурентоспроможності – це
реальна оцінка бізнесом тих змін, які відбуваються в портовій галузі та
логістиці країни в цілому. Про це повідомляє sudohodstvo.org
«У проекті Стратегії розвитку морських портів України до 2038 р. позиція в цьому
рейтингу є одним з ключових показників ефективності роботи АМПУ. Наша робота
спрямована на те, щоб вивести українські порти на рівень вище 5 балів», – прокоментував
результати рейтингу 2018 р. керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс. Морські порти України
четвертий рік поспіль покращують свої позиції в рейтингу глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Report 2018), складеному за методикою World
Economic Forum. В останній версії рейтингу, опублікованій на сайті WEF в жовтні 2018 р.
портові послуги та інфраструктура України отримали оцінку 3,5 бала і за цим показником
наша країна зайняла 77 місце. В цілому, за якістю інфраструктури Україна значно
поліпшила свої позиції, піднявшись на 21 пункт з 78-го на 57-е место. За результатами
рейтингу, в даний час, жодна з країн Чорноморсько-Азовського басейну за рівнем
конкурентоспроможності портових послуг і інфраструктури поки не досягла 5 балів. Однак,
наприклад, Туреччина вже вийшла на показник 4,5 бали і займає 50-е місце. …
Читати повністю >>>
За матеріалами sudohodstvo.org
Морпорты Украины увеличили контейнеропоток
на 15% за три квартала
24.10.2018

Морские порты Украины по итогам работы в январе-сентябре
обработали контейнеров в количестве 591 тыс. TEU, что на 15% превышает
показатель аналогичного периода прошлого года.
Как сообщили в Администрации морпортов (АМПУ) со ссылкой на фактические
данные статистики, обнародованные в инфографике данные за 2013-2017 годы являются
оперативными и учитывают показатели по переработке контейнеров, предоставленные
Морской администрацией Черноморского рыбного порта. В фактических данных, которые
регулярно публикует АМПУ, информация о переработке контейнеров Черноморским
рыбным портом включена с 1 января 2018 года (в предыдущие годы этот порт не
предоставлял данные для статистики АМПУ). Напомним, в сентябре 2015 года один из
крупнейших мировых контейнерных перевозчиков CMA CGM отказался от сотрудничества с
государственным стивидором - Черноморским морским торговым портом (МТП) и перешел
на обслуживание в Ильичевский (Черноморский) рыбный порт, подконтрольный Игорю
Коломойскому. В апреле 2018 года из Одесского порта ушла компания Maersk Line, которая
перевела свои судозаходы в упомянутый рыбный порт и на терминал холдинга ТИС в порту
Южный. Таким образом, в последние годы Черноморский рыбный порт стал одной из
крупнейших на рынке стивидорных компаний, обрабатывающих контейнеры. …
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам cfts.org.ua
Строительство причала терминала Бруклин-Киев
опережает сроки

АМПУ провела в Одессе Dredging day-2018 где представителям 10
зарубежных и украинских компаний были представлены проекты
дноуглубления в украинских портах, каналах и внутренних водных путях.
Общий объем работ по представленным проектам — 16,335 млн. м3. «Проведение
капитального и эксплуатационного дноуглубления в портах является одной основных
задач, которые ставит перед АМПУ государство. В последние два года нам удалось добиться
того, что ведущие мировые компании стали участвовать в конкурсах на проведение
капитального дноуглубления в украинских портах. Это позволило нам добиться экономии
на проектах капитального дноуглубления в портах Южный и Черноморск в размере более
400 млн. грн.», — отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс. По его словам, в 2019
году реализация крупных капитальных проектов в портах Южный и Черноморск будет
продолжена. При этом более 50% запланированных к реализации объемов приходится на
эксплуатационное дноуглубление. «Проведение Dredging Day направлено на установление
открытого диалога с потенциальными подрядчиками. Наша цель обеспечить прозрачность
проведения предстоящих конкурсов, привлечь к участию в них максимальное количество
участников. Мы предоставляем всю необходимую информацию, чтобы дноуглубительные
компании могли спланировать свою работу и учесть проекты АМПУ в украинских портах
при мобилизации и передислокации своего дноуглубительного флота в 2019 году»,—
подчеркнул руководитель АМПУ. Также эксперты АМПУ готовы предоставлять
необходимые консультации по подготовке документов для того, чтобы все компании
подавшие заявки на участие в конкурсах, смогли принять в них участие. Запланированный
объем работ по проектам, которые были представлены потенциальным подрядчикам,
составляет 16,335 млн. м3, что в 2 раза превышает показатели текущего года. Проекты
дноуглубления в портах представили руководители филиалов АМПУ, которые рассказали
участникам встречи о специфике работы в каждой из акваторий. В 2019 г. запланировано
начать реализацию следующих этапов капитального дноуглубления в портах Черноморск и
Южный. По проекту реконструкции операционной акватории 1-го ковша Сухого лимана
Илличевского филиала ГП «АМПУ» (4–5 очереди строительства) объем работ составит
1,115 млн. м3. Плановый срок его реализации – 4 мес. В рамках реконструкции водных
подходов, маневровых зон и операционных акваторий с учетом перспективного
грузооборота морского порта Южный (первая очередь строительства; второй и четвертый
пусковые комплексы) объем работ составит 6,339 млн. м3. Срок реализации – 21 месяц.
Проекты по поддержанию паспортных глубин, предложенные участникам Dredging Day2018, будут проводиться в портах Херсон, Рени, Измаил, Одесса, Бердянск, Мариуполь, а
также на Бугско-Днепровско-лиманском канале; Киевском, Каменском, Каневском,
Кременчугском, Днепродзержинском, Днепровском и Каховском водохранилищах.
Планируемый объем эксплуатационного дноуглубления в морских портах, на каналах и
внутренних водных путях составит 8,88 млн. м3. Участие в организованном
Администрацией морских портов Украины Dredging Day-2018 приняли представители
голландских компаний Jan De Nul n.v., Van Oord, Royal Boskalis Westminster, бельгийской
DEME,
китайской
ChinaHarbourEngineeringCompanyLtd,
датской
Rohde
Nielsen,
украинскихООО «Специализированное техническое бюро Азимут», ООО «Укрстройсервис»,
ООО «ТИС-ГИДРОТЕХНИКА», КП ООО «КОМПЛЕКС ДЕЛЬТА». ...
Читать полностью >>>
По материалам АМПУ

24.10.2018

В Одесском морском порту строительство причала №1-з идет с
опережением графика, которое предусмотрено проектом возведения нового
зерноперегрузочного комплекса (ЗПК) «Бруклин-Киев».
По прогнозам, к концу ноября обустройство свайного поля причала будет завершено
на 100%. Ускорить работы по строительству причала позволила сухая и безветренная
октябрьская погода. Работы ведет компания «Мастбуд». Причал 1-з входит в пятерку
крупнейших проектов программы инвестиционного развития порта. «Его строительство
связано с созданием на Андросовском молу нового зерноперегрузочного комплекса (ЗПК),
мощностью 4 млн т, который возводится на средства инвестора - компании «БруклинКиев». Введение в действие причала 1-з на Андросовском молу является для порта
стратегической задачей, поскольку без этого объекта невозможно полноценное
функционирование мощного зерноперевалочного комплекса, в который вложено более
$100 млн», - комментирует начальник администрации порта Игорь Ткачук. Напомним,
строительство самого терминала практически завершено. Несколько лет назад были
введены в эксплуатацию емкости для хранения зерна (силосы), станция разгрузки вагонов,
стафировочний узел и другие производственные объекты. В то же время возведения
другой составляющей нового ЗПК - причала длиной 254 м и глубинами у границы 12 м
(позволяют обрабатывать суда класса Panamax), по независящим от порта причинам
превратилось в долгострой. Государственное финансирование проекта было прекращено в
тот момент, когда общестроительные работы были выполнены на 55,1%, а
дноуглубительные - на 62,3%.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
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ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Hyperloop – це довгий проект і це великий виклик і для країни,
і для бізнесу, – Володимир Омелян
16.10.2018

Реалізація проекту транспортного засобу Hyperloop в Україні
набирає обертів. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян
в ході робочого візиту до Дніпропетровської області.
«Треба розуміти чітко, що Hyperloop – це довгий проект і це великий виклик і для
країни, і для бізнесу. Але я хочу, щоб Україна була високотехнічною нацією, щоб ми не
просто добували руду, а створювали сучасний продукт. Я завжди кажу, що айфон коштує
дорожче тонни зерна і нам треба виробляти айфони і сучасні технічні рішення для країни »,
– заявив Омелян. «Нещодавно Hyperloop Transportation Technologies за підтримки декількох
урядів, в тому числі – України, підписала угоду з компанією TUV SUD, яка займається
сертифікацією цього продукту. До кінця цього року, як і обіцяли, НАН України опублікує
свій науковий висновок. Той проект висновку, з яким я ознайомився – позитивний, тобто
технологія має право на життя. Я сподіваюся, що вона буде успішно реалізована в Україні
українськими компаніями, щоб ми створювали продукт, який є унікальним у світі. Україна –
це держава, в якому будувалися і будуються авіалайнери, яка запускає ракети в космос,
тому я думаю, що тут нічого складного немає », – додав міністр. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами sudohodstvo.org

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

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

Державне "Фінінпро" вимагає в "Укрзалізниці"
повернути 551 млн грн боргу



КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

16.10.2018

Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі №910/12462/18 за
позовом ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" до ПАТ "Українська
залізниця" про стягнення 550,9 млн грн заборгованості.
Вимоги позивач обгрунтовує “порушенням грошового зобов’язання відповідачем
щодо своєчасного повернення коштів”. ДП «Фінансування інфраструктурних проектів»
(«Фінінпро») в грудні 2012 р. розмістило 5-річні євробонди на 550 млн дол, у квітні 2011 р. 7-річні папери на 690 млн дол, у листопаді 2010 р. - 7-річні бонди на 568 млн дол. Випуск
єврооблігацій здійснювався під держгарантії в рамках підготовки України до Євро-2012. Ці
боргові зобов’язання були реструктуризовані в 2015 р. разом з іншими суверенними та
квазісуверенними боргами України перед приватними кредиторами. "Укрзалізниця"
заявляла про намір до кінця 2018 року випустити єврооблігації.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Омелян пригласил китайскую корпорацию CRRC
к строительству евроколеи Одесса-Львов
16.10.2018

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пригласил
китайскую корпорацию "CRRC" к участию в строительстве и эксплуатации
высокоскоростной железнодорожной ветки Одесса-Львов.
"Я постоянно общаюсь с представителями Пекина, с комитетом по реформам. Китай
– большая страна, поэтому мы должны говорить о больших проектах. Такой проект – это
европейская высокоскоростная колея между Одессой и Львовом", – сообщил он в ходе
общения с представителями китайской компании во время выставки "Rail Expo 2018" в
Киеве. Он отметил, что реализация данной идеи существенно упростит транзит
контейнерных товаров и станет частью китайской инициативы Шелкового Пути. "Мы
должны сконцентрировать свои усилия на этом. И это не только строительство новых
железных дорог, но и возможность выхода ваших поездов на европейский рынок", – заявил
министр китайским партнерам. CRRC одним из крупнейших мировых поставщиков
оборудования для ж\д транспорта. Годовой операционный доход - 37,8 млрд долл. …
Читать полностью >>>
По материалам trassae95.com
Реформи в Укрзалізниці мають нарешті розпочатись, Володимир Омелян
19.10.2018

Реформи в Укрзалізниці мають нарешті розпочатись. Про це заявив
Міністр інфраструктури Володимир Омелян під час наради зі членами
Наглядової Ради ПАТ «Укрзалізниця».
У зустрічі також взяли участь голова Комітету Верховної Ради України з питань
транспорту Ярослав Дубневич, в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.
Володимир Омелян привітав членів Наглядової Ради із початком роботи та висловив
готовність до постійної спільної роботи з Наглядовою Радою, правлінням Укрзалізниці та
Комітетом Верховної Ради України з питань транспорту, результатом якої має стати повне
оновлення ПАТ «Укрзалізниця»: прозорість усіх процесів та створення таких механізмів,
які унеможливлюють корупцію на підприємстві. Голова наглядової ради ПАТ
«Укрзалізниця» Шевкі Аджунер подякував Міністру інфраструктури за підтримку, зокрема,
за зусилля у реформуванні підприємства та його корпоратизації та відзначив, що наглядова
рада ПАТ «Укрзалізниця» діятиме відповідно до завдань, визначених Урядом України. Під
час зустрічі обговорено проблеми ПАТ «Укрзалізниця», що потребують першочергового
вирішення. Члени наглядової ради, в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» та голова
Комітету Верховної Ради України з питань транспорту висловили своє бачення кроків з
реформування Укрзалізниці. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua
Укрзализныця показала подвижной состав,
который поедет в аэропорт Борисполь
22.10.2018

Перевозить пассажиров между главным железнодорожным вокзалом
Киева «Киев-Пассажирский» и станцией в аэропорту Борисполь будут
рельсовые автобусы PESA в новой ливрее «Укрзализныци».
Фотографии одного из поездов опубликовал и.о. главы правления компании
Евгений Кравцов. «Больше не держим интригу и показываем отремонтированные
рельсовые автобусы PESA. Их будет пять - четыре на маршруте и один резервный», прокомментировал снимки Кравцов. Ранее сообщалось, что на маршруте между Киевом и
аэропортом Борисполь будут задействованы не пять, а 13 рельсовых автобусов PESA: 11 91местных PESA 620M и два 192-местных PESA 630M. На данный момент в рамках проекта
«Укрзализныця» построила две платформы длиной 114 метров для приема поездов около
терминала D аэропорта Борисполь. Строители уложили 3450 метров колеи в сторону
аэропорта от основной железнодорожной магистрали. Еще осталось построить 498 метров.
Читать полностью >>>
По материалам avianews.com

23.10.2018

Киевский городской голова Виталий Кличко подписал распоряжение о
строительстве линии метро от Кольцевой дороги до жилого массива
Троещина, сообщает портал finance.ua
“Осуществить в 2018-2025 гг. строительство Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена от Кольцевой дороги на жилой массив Выгуровщина-Троещина с
двумя электродепо”, – говорится в распоряжении от 19.10.2018. №1882. В пояснительной
записке к документу отмечается, что трасса линии пройдет от Кольцевой дороги, через
аэропорт Жуляны, центральный железнодорожный вокзал, центральную часть города,
Подол и по Подольскому мостовому переходу до жилых районов Троещины. Планируется
обустроить пересадочные узлы на станциях метрополитена “Вокзальная”, “Лукьяновска” и
“Тараса Шевченко”, которые позволят разгрузить существующие пересадочные узлы
метрополитена в центральной части города. “Этой линией будет обеспечено транспортное
обслуживание жителей нескольких районов г. Киева”, – отмечается в документе.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua


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

Огляд українських служб
доставки
10.10.2018

На українському ринку представлено багато служб доставки, і ми
вирішили з'ясувати, чим вони відрізняються. Про це повідомляє сайт
компанії horoshop.ua
Ми, як розробники сайтів, стикаємося з ними тільки під час створення інтеграцій,
тому досвіду використання послуг з доставки замовлень у нас немає. Зате ми співпрацюємо
з великою кількістю інтернет-магазинів, які постійно користуються різними службами
доставки. Ми розіслали інтернет-магазинам анкету, в якій попросили вказати, якими
службами доставки вони користуються і в яких обсягах. А також оцінити знайомі служби за
десятибальною шкалою. В результаті, 120 власників інтернет-магазинів розповіли про свій
досвід співпраці зі службами доставки. Крім того, ми вивчили можливості служб і порівняли
ціни на їхні послуги. Служба доставки Нова Пошта очікувано виявилася найпопулярнішою.
Нею користуються 97% опитаних, що майже втричі більше, ніж результат її найближчого
конкурента — Укрпошти (33%). Найменш популярними виявилися Zruchna (3%) та
Делфаст (0,8%). Лідером за відсотком вантажів, які інтернет-магазини відправляють зі
службами доставки, також стала Нова Пошта (64%). Друге місце зайняла Укрпошта з
показником 8%. В кінці рейтингу — Автолюкс (0,9%) і Делфаст (0,1%). На жаль, середня
оцінка, яку поставили службам доставки, не відображає реальну ситуацію об'єктивно. Адже
на неї впливає кількість оцінок, поставлених компанії, а в нас вона різна. Найвищу оцінку
отримала служба доставки Нова Пошта (8,45), її оцінювало 118 опитаних. Найменше
поставили службі Делфаст (3,47), але цю оцінку було отримано з 17 відповідей. ...
Читати повністю (інфографіка) >>>
За матеріалами horoshop.ua
PwC буде розробляти нову логістичну
мережу Укрпошти
19.10.2018

Компанія PricewaterhouseCoopers (PwC) стала переможцем тендеру
Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) із залучення міжнародних
консультантів на розробку нової логістичної мережі для Укрпошти.
«Завдяки технічній допомозі ЄІБ Укрпошта продовжить оновлення інфраструктури.
Міжнародні консультанти розроблять протягом наступних 6 місяців детальні інвест-кейси
з перебудови нинішньої логістичної мережі Укрпошти, яка складається із 35 сортувальних
центрів та понад 200 точок базування транспорту. Для прогнозних обсягів та необхідних
стандартів якості із використанням спеціалізованих програмних продуктів для моделювання, фахівці запропонують найоптимальніші місця розміщення сортувальних центрів, їхню
необхідну потужність та виправданий рівень автоматизації. Потрібні інвестиції та їх
окупність будуть чітко оцифровані. Важливо, що ці кейси в рамках проекту відразу
розглядатимуться й проходитимуть захист і у технічних спеціалістів ЄІБ з Люксембургу як
одного з потенційних інвесторів», - зазначив перший заступник генерального директора
Укрпошти Олександр Перцовський. По закінченню проекту буде створено інвест-кейс, який
може бути профінансований Європейським інвестбанком разом з іншими міжнародними
організаціями. Для участі у торгах компанії подавали запит на участь до 18 червня,
тендерні пропозиції до 2 липня, а 4 липня відбулося розкриття тендерних пропозицій.
Читати повністю >>>
За матеріалами Міністерства інфраструктури України
Группа компаний "Нова Пошта" повысила тарифы на
отправления весом до 30 кг на 5-25%
25.10.2018

Маємо позитивну динаміку перевезень новим тунелем
порівняно зі старим, - Євген Кравцов
26.10.2018

Вантажопотік у напрямку західних кордонів держави та зворотно із
часу запровадження регулярного руху через новозбудований Бескидський
тунель зріс порівняно із обсягами перевезень старим одноколійним тунелем.
Новозбудований Бескидський тунель ліквідував єдине вузьке місце V Критського
міжнародного транспортного коридору, який проходить територією Італії, Словенії,
Угорщини, Словаччини, України (Трієст–Любляна–Будапешт–Братислава–Ужгород–Львів)
та далі на схід, оскільки старий Бескидський тунель залишався єдиною одноколійною
дільницею на всій його довжині у 1595 км. Як зазначив в.о. голови правління ПАТ
«Укрзалізниця» Євген Кравцов, значимість тунелю вже відчутна на практиці. «Вже маємо
позитивну динаміку перевезень новим тунелем порівняно зі старим. У третьому кварталі
2018 року в напрямку західного кордону. дільницею Лавочне-Мукачево, на якій
розташований двоколійний Бескидський тунель, перевезено 469 млн 852 тис. тоннокілометрів брутто. Це майже на 20 млн т-км більше, ніж у першому кварталі цього року,
коли рух здійснювався через старий одноколійний тунель»,– розповів Євген Кравцов. Серед
вантажів, що прямують через двоколійний Бескидський тунель на експорт, переважає
українська продукція гірничо-добувної промисловості, а також скраплений газ та вантажі у
контейнерах. У зворотному напрямку у третьому кварталі двоколійним Бескидським
тунелем перевезено 157 млн 282 тис. т-км брутто, що на 12 млн т-км брутто більше
порівняно з перевезеннями старим тунелем у першому кварталі цього року. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ПАТ «Укрзалізниця»
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Кличко подписал распоряжение о строительстве
линии метро до Троещины к 2025 г.

Группа компаний "Нова Пошта" (Киев) повысила тарифы на
отправления весом до 30 кг на 5-25%. Как сообщили в пресс-службе
компании, тарифы на услугу "отделение-отделение" возросли на 5 грн.
При этом, если ранее цена на отправление по Украине (до 30 кг) в зависимости от
диапазона веса составляла от 35 до 100 грн, то с 25 октября – составит от 40 до 105 грн
(рост от 5% до 14%). В то же время, тарифы на услугу "пункт передачи" для отправлений
весом от 1 до 30 кг увеличились от 2 грн до 10 грн (рост от 11% до 25%). Тариф на адресное
обслуживание отправлений возрос от 8% до 20% в зависимости от диапазона веса. На
отправки весом более 30 кг и паллеты – в среднем на 12%. Также на 0,5 грн возрастает
доплата за 1 кг груза весом более 30 кг при доставке по Украине. "Мы повышаем тарифы
всего на 2-5 грн на основные услуги впервые с августа 2017 года, тогда как цены на
топливо, от которого зависит многое в нашем бизнесе, выросли на 8 грн за литр за тот же
период", - заявляет директор "Нова Пошта" Александр Бульба. В то же время в пресс-службе
отметили, что тарифы на доставку грузов по городу и области остаются без изменений. Не
изменяются также тарифы на доставку шин и дисков. Как сообщалось, "Нова Пошта" в 2018
году планирует увеличить объем обслуженных отправлений на 16,6% - до 170 млн. "Нова
Пошта" в январе-июне 2018 года доставила 78 млн отправлений, что на 21% больше, чем за
аналогичный период 2017 года. "Нова Пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает
более 2,35 тыс. отделений, автопарк превышает 3,600 тыс. автомобилей. В 2017 году
доставлено более 145 млн отправлений.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Навіщо материнська компанія «Укртелекому»
шукає інвестора
Компания "Телесистемы Украины" обвинили "Укртелеком"
в диверсии и повреждении кабелів
13.10.2018

В работе компании "Телесистемы Украины" произошел масштабный
сбой и ее руководство выступило с заявлением в котором обвинило
"Укртелеком" в "неправомерных и диверсионных действиях".
"В результате неправомерных, диверсионных действий монополиста телекоммуникационного рынка ОАО "Укртелеком" (направленных на еще большую монополизацию
рынка телекоммуникационных услуг), а именно умышленного повреждения сотрудниками
"Укртелеком" магистрального кабеля, временно нет доступа в сеть интернет, к ТВ и
телефонии в некоторых районах. Наши технические специалисты работают над
устранением аварии. Приносим извинения за возникшие неудобства, в ближайшее время
услуги должны быть восстановлены", - говорится в заявлении компании. Укртелеком 16
октября предоставил официальную позицию касательно конфликта: ООО «Телесистемы
Украины» (ТСУ) в течение длительного времени имеет значительную задолженность перед
ПАО «Укртелеком» за услуги технологической аренды кабельной канализации
электросвязи (ККЭ). Эта задолженность и нежелание руководства ООО «Телесистемы
Украины» обсуждать пути ее погашения привели к отключению сетевого кабеля должника,
– говорится в заявлении пресс-службы оператора. – Согласно положениям действующего
договора Укртелеком неоднократно сообщал ТСУ, которое использует КЛЭ в своей
коммерческой деятельности, по накоплению долга. Игнорирование сообщений за
длительный период привело к накоплению более 1400000. Грн долга за предоставленные
Укртелекомом услуги. Мы сожалеем, что абоненты компании ТСУ испытывают неудобства,
однако ответственность за сложившуюся ситуацию несет исключительно руководство ТСУ.
Понимая важность получения услуг связи абонентами ТСУ, Укртелеком готов возобновить
услуги сразу после погашения накопленного долга.
Читать полностью >>>
По материалам internetua.com
Фіскали скупилися в екс-менеджерки Кардакова
серверами IBM на 166 мільйонів

24.10.2018

ЕСУ – материнську компанію «Укртелекому» – виставлено на продаж,
повідомили Mind декілька джерел на ринку. Група «СКМ» придбала цю
компанію в 2013 році, фактично ставши власником «Укртелекому».
Чи справді акціонери хочуть розпрощатися з УТ? Як погашаються борги ЕСУ? Чому її
аудитор зробив висновок про ризик ліквідації компанії? На ці та інші питання шукав
відповіді Mind. За даними джерел Mind, ЕСУ шукає інвестора. Менеджмент вже «стукав» у
великі інвесткомпанії Horizon Capital і Dragon Capital, пропонуючи купити активи «хоч за
скільки-небудь». Але ті не ризикнули брати участь в угоді. Mind спробував дізнатися в ЕСУ,
чи достовірна ця інформація. У компанії поки не відповіли на запит видання. Також не вніс
ясності директор з корпоративних зв'язків «Укртелекому» Михайло Шуранов. Він пообіцяв
передати наші запитання акціонерам: «Вони розглянуть і, якщо вважатимуть за потрібне, –
дадуть відповідь». На сайті ЕСУ повідомляється, що компанію створено у 2005 році.
Займається вона побудовою мереж освітлення нового покоління, розгортанням мереж
мобільних операторів і проектуванням. За даними порталу Smida, вартість оборотних і
необоротних активів компанії в II кварталі 2018 року склала 10,8 млрд грн. Левова частка
цієї цифри – вартість активів «Укртелекому». До слова, у «дочки» цей показник більший –
14 млрд грн. Простіше кажучи, потенційному покупцеві, вочевидь, пропонується викупити
частку в «Укртелекомі». Яку саме, наші джерела не уточнюють. До II кварталу 2018 року
ЕСУ накопичила боргів на 10,8 млрд грн. Поточна кредиторська заборгованість за
довгостроковими зобов'язаннями становить 7,088 млрд грн. З них Ощадбанку і
Укрексімбанку компанія заборгувала 6,4 млрд грн, своїй «дочці» – 737, 983 млн грн, а «мамі»
– «СКМ» – 23,7 млн грн. І якимось нерезидентам – ще 3,5 млрд грн. Навряд чи в даному
випадку йдеться про Raga Establishment (екс-EPIC). Нагадаємо, у 2013 році «СКМ» Ахметова
придбала ЕСУ у австрійського фонду EPIC. Тоді сума угоди не розголошувалася. Пізніше
з'ясувалося, що «СКМ» зобов'язувалася виплатити $860 млн у три етапи, в липні 2013-го
віддала перші $100 млн і «забула» про борг. З 2017 року почалися тяжби про повернення
боргу в судах Лондона та Нікосії за позовом Raga Establishment. За версією ЗМІ, неофіційні
бенефіціари позивача – Дмитро Фірташ, Віктор Янукович, Денис Горбуненко.
Боргове навантаження ЕСУ, підсумки II кв. 2018 г. >>>
По материалам mind.ua

17.10.2018

Державна фіскальна служба України 12 жовтня за результатами
тендеру замовила ТОВ «ІТ-Інтегратор» комп’ютерного обладнання на 166,26
млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цьогоріч поставлять апаратно-програмний комплекс обробки даних на базі
процесорів RISC-архітектури (Reduced Instruction Set Computing – обчислення зі скороченим
набором команд) від «IBM», перелік складових якого із цінами наведено у таблиці нижче.
Дві станції керування серверами великої потужності IBM Hardware Management Console
(7063-CR1) коштують по 192 тис грн./шт. У США станції IBM 7063-CR1 можна знайти у
продажу по $7 600, або 246 тис грн., тобто дорожче від ціни українського тендеру.
Гарантійний строк становить три роки. Ціна угоди на 3% нижча від очікуваної вартості
закупівлі у 171,95 млн грн. ТОВ «Науково-виробнича компанія «Укртранском» не допустили
до аукціону, бо воно не сплатило тендерне забезпечення та не надало цілу низку
необхідних документів. Допущеними конкурентами були ТОВ «ЕсАй БІС» і ТОВ «Інтегріті
Візіон». Столичний переможець «ІТ-Інтегратор» належить киянці Надії Омельченко, ексменеджерці фірм Олександра Кардакова, а директором є Олексій Кобець. «Інтегріті Візіон»
володіють Олексій Наконечний, Олег Половинко та Інна Соловйова. …
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
Компания "Укртелеком" абольше зарабатывать
на интернете
23.10.2018

Общий доход "Укртелекома" по сравнению с прошлым годом вырос
почти на 3% и в 3 квартале 2018 г. составил более 1,644 млрд грн. Об этом
сообщает службановостей портала segodnya.ua
Доход от телекоммуникационных услуг остается стабильным: 1,371 млрд грн,
однако от интернет-услуг доход вырос на 9%. По результатам третьего квартала 2018
EBITDA составила почти 502 млн грн. Маржа EBITDA осталась на достаточно высоком
уровне и составляет 30,5%. Чистая прибыль за 9 месяцев 2018 составила 450 млн грн, что в
целом меньше, чем за 9 месяцев прошлого года. На это повлиял рост ресурсных налогов,
негативные колебания валютного курса и увеличение амортизационных выплат за счет
введения в эксплуатацию нового оборудования в процессе модернизации и развития сети.
Третий квартал 2018 года компания завершила с чистой прибылью в размере более 160
млн грн. Частным абонентам предоставлено услуг на почти 880 млн грн, бизнеспотребителям – на 332 млн грн, что соответственно на 0,8% и 3,4% больше, чем год назад.
Сокращение абонентской базы фиксированной телефонии, которое обусловлено
замещением ее мобильной связью, кражами и повреждением телекоммуникационного
кабеля (почти 16 тысяч случаев за 9 месяцев), отражается на доходах от этих услуг. …
Читать полностью >>>
По материалам segodnya.ua
Верховний Суд відхилив позовні вимоги Укрексімбанку
до "Укртелекома" на 1,1 млрд грн.
24.10.2018

Верховний Суд лише частково задовольнив касаційну скаргу Укрексімбанку на рішення судів нижчих інстанцій у справі №910/9938/17, якими
держбанку було відмовлено в задоволенні позову до ПАТ “Укртелеком”.
Мова йде про стягнення 1,1 млрд грн за договором купівлі-продажу цінних паперів
№266-ДД/2015 від 15.09.2015. Верховний Суд постановив стягнути з ПАТ “Укртелеком”
тільки 880 тис грн (пеня і 3% річних), у решті вимог - відмовлено. Згідно з угодою №266ДД/2015, ПАТ “Укртелеком” мало викупити в Укрексімбанку облігації ТОВ “ЕСУ”, однак не
зробило цього. Як відомо, ТОВ "ЕСУ" є власником 92,8% акцій “Укртелекома”, кінцевий
бенефіціар – Рінат Ахметов. У березні 2017 року ТОВ “ЕСУ” мало погасити облігації на 4,6
млрд грн, однак не зробило цього (тобто допустило дефолт). Найбільші держателі цих
паперів - Ощадбанк та Укрексімбанк (як повідомлялося, в кожного з них у портфелі
облігації на суму біля 2 млрд грн). Випуск цих облігацій сприяв приватизації "Укртелекома".
У 2015 році “Укртелеком” приєднався до переговорів ТОВ "ЕСУ" з Ощадбанком і
Укрексімбанком щодо боргу його власника по облігаціям. Тоді «Укртелеком» взяв на себе
зобов`язання викупити у них облігації ТОВ "ЕСУ" загалом на 2 млрд грн (по 1 млрд грн у
кожного з держбанків) та сплатити відсотки (в строк не пізніше 15.03.2017). У заставу
держбанкам були передані акції “Укртелекома”. Планувалося, що погашення боргів
відбудеться за рахунок коштів від продажу 3G-оператора "Тримоб" для “МТС Україна”, але
ця угода зірвалася (на фоні відсутності згоди Фонду держмайна на її проведення). У своєму
рішенні по справі №910/9938/17 Верховний Суд (як і суди нижчих інстанцій) висловив
думку, що Укрексімбанк використав право на стягнення заборгованості по облігаціям,
звернувшись з іншим позовом - до ТОВ “ЕСУ” - на 2,8 млрд грн (справа №910/7149/17).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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lifecell с начала года увеличил
чистый убыток
26.10.2018

Мобильный оператор lifecell за 9 мес. т.г.а увеличил чистый убыток на
76% - до 570,5 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об
этом говорится в данных финансового отчета материнской компании
Turkcell (Турция).
Как сообщается, доход компании за девять месяцев возрос на 6,8% - до 3,852 млрд
грн. Такое увеличение дохода обусловлено ростом прибыли от потребления мобильного
интернета и ростом дата-трафика. Показатель EBITDA вырос на 68,7% - до 1,679 млрд грн. В
то же время маржа EBITDA увеличилась на 16 процентных пунктов и составила 43,6%.
Капитальные инвестиции компании в январе-сентябре увеличились в 3,38 раза - до 3,099
млн грн. Кроме того, согласно отчету, доход компании в июне-сентябре 2018 года по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 9,1%, до 1,367 млрд грн. В
третьем квартале компания увеличила чистый убыток в два раза до 185,6 млн грн.
Показатель EBITDA в третьем квартале вырос на 64% - до 610 млн грн, маржа EBITDA - на
14,9 п. п. и составила 44,6%. "Новые стандарты IFRS (International Financial Reporting
Standards) в третьем квартале 2018 года имели положительное влияние в 213 млн грн на
показатель EBITDA компании", - отмечают в пресс-службе lifecell. Капитальные инвестиции
компании за этот период увеличились в 2,46 раза - до 576,8 млн грн. "lifecell продолжил в
третьем квартале разворачивать 4.5G сеть, запустив 1 июля услуги скоростной связи в
диапазоне 1800 МГц вслед за запуском в диапазоне 2600 МГц в марте. Также в соответствии
с глобальной стратегией развития цифровых услуг Turkcell, оператор lifecell продолжает
расширять портфолио цифровых услуг для своих абонентов", - отмечается в отчете
украинской "дочки" Turkcell. В третьем квартале 2018 года активная трехмесячная
абонентская база оператора lifecell сократилась на 7,3% на годовой основе - до 7,6 млн
абонентов, что в компании продолжают объяснять уменьшением количества
пользователей нескольких SIM-карт. Активный трехмесячный ARPU в третьем квартале
2018 года вырос на 17,7% на годовой основе и составил 59,3 грн по сравнению с
прошлогодним показателем (50,4 грн), что связано с связано с ростом потребления дататрафика, которое увеличилось на 156% на одного абонента на годовой основе. В то же
время показатель 12-месячного активного MoU вырос на 13,7% - до 145,8 минут. В
компании также отмечают, что активная трехмесячная база пользователей скоростного
интернета на базе 3G и 4.5G превысила 4,2 млн. абонентов по состоянию на конец третьего
квартала 2018 года и продолжает расти. Проникновение смартфонов в сети оператора на
конец третього квартала составляло 73%.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
Vega увеличил показатель
EBITDA на 43%
27.10.2018

Крупный украинский телеком-оператор Vega по итогам январясентября 2018 года увеличил показатель EBITDA на 43% - до 127 млн грн,
чистый доход компании составил 469 млн грн, что на 4% больше, чем за
аналогичный период 2017 года.
При этом в компании не предоставили информацию относительно чистой
прибыли/убытка компании за полугодие. Согласно пресс-релизу оператора,
положительная динамика доходов компании связана с ростом доходов от предоставления
услуг опто-волоконными каналами и от IP-сервисов, также постоянно растет доход в
ключевом для компании бизнес-секторе. За девять месяцев текущего года текущего года
Vega инвестировала в развитие собственных сетей и модернизацию 60 млн грн против 66,8
млн грн за 9 мес. 2017 года. В компании также отметили, что доля клиентов IP-телефонии
(VoIP) в B2B базе абонентов услуг телефонии выросла на 21% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. При этом средний доход на одного пользователя (ARPU) за
вышеуказанный период повысился на 18,4% за счет роста доли бизнес-сегмента в
абонентской базе и увеличения популярности высокодоходных продуктов. Объем
перечисленных компанией в бюджеты различных уровней налогов и сборов в январесентябре составил 104 млн грн, что на 20% превышает аналогичный показатель прошлого
года. Как сообщалось, в октябре Vega начала предоставлять услуги облачной АТС. Vega в
2017 году снизила чистый доход на 2,7% - до 584 млн грн. Национальный телекомоператор Vega предлагает комплексные современные решения в области фиксированной
телефонной связи, широкополосного доступа к сети интернет и передачи данных. Входит в
телекоммуникационное направление группы СКМ Рината Ахметова. На данный момент
Vega присутствует в 22 областях Украины
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

ФІНАНСОВІ РИНКИ
 МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

В Минфине назвали сроки приватизации
ПриватБанка и Укргазбанка
23.10.2018

Україна і Європейський інвестбанк обговорюють можливості посиленої
взаємодії в інноваціях, освіті та інфраструктурі
18.10.2018

Україна і ЄІБ обговорюють посилення по вже затверджених проектах
співпраці та проектах у сфері розвитку інновацій, освітнього простору,
інфраструктури, енергомодернізації та децентралізації.
Про це йшлося під час зустрічі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з
Віце-президентом ЄІБ Вазілом Гудаком. Станом на жовтень портфель проектів Банку в
Україні нараховує 18 проектів на суму 5,67 млрд євро. Причому спектр проектних
напрямків – від відновлення міст Сходу та розвитку малого та середнього бізнесу до
підвищення безпеки автошляхів. Так, домовленість саме про фінансування проектів з
безпеки руху було досягнуто під час травневого візиту Володимира Гройсмана до Брюсселя.
А зараз сторони серед іншого обговорюють можливості більш системної кооперації з
муніципалітетами в сегменті розвитку транспортних мереж. «Будемо раді розширювати
співпрацю і підтримувати зв’язок на рівні Банк-Уряд-муніципалітети», - сказав Володимир
Гройсман. «Насправді ми вражені тим, скільки вже зроблено вашим Урядом в Україні. Нам
приємно чути, що Україна хоче стати більш інноваційною, більш технологічною, і ми
завжди готові допомогти вашій країні», - сказав Вазіл Гудак. Він запропонував закріпити
досягнуті домовленості під час грудневого візиту Глави Уряду України до Брюсселя і
підписати відповідні проектні документи. У ході перемовин Прем’єр-міністр поінформував
співрозмовника про поточну ситуацію в Україні. Відзначив пріоритети роботи Уряду, серед
яких - економічний ріст, продовження децентралізації, реформи в освіті, охороні здоров’я,
старт серйозної приватизації, ухвалення проекту Держбюджету…
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Україна і ЄБРР погодили нову стратегію
співробітництва
23.10.2018

Український уряд і Європейський банк реконструкції і розвитку
(ЄБРР) погодили нову стратегію взаємодії для реалізації великих і
довгострокових проектів, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.
Відповідну домовленість досягнуто в ході зустрічі прем'єр-міністра Володимира
Гройсмана з віце-президентом ЄБРР Аленом Пію в Києві у вівторок, 23 жовтня. Стратегія
передбачає реалізацію проектів, як на рівні приватного сектора економіки, так і у сфері
державного управління. Віце-президент ЄБРР повідомив про плани Банку підписати низку
практичних домовленостей з ПАТ "Укрзалізниця" та державним підприємством
"Украерорух" до кінця поточного року. Він також вказав на необхідність імплементації
законодавчої бази, необхідної для поліпшення інвестиційної привабливості України. "Дуже
очікуваними будуть законодавчі ініціативи, що стосуються закону про альтернативну
енергетику, про державні банки, про концесії і про діяльність бізнес-омбудсмена", - уточнив
Пію. Нагадаємо, в жовтні ЄБРР затвердила нову п'ятирічну стратегію по Україні. Її
головними пріоритетами стануть інвестиції у галузях торгівлі, енергетики, приватизації та
інфраструктури. Раніше Банк затверджував стратегію для України в 2011 році, а з 2014 року
в країні діяли пакети кризового реагування з урахуванням волатильності її політичного та
макроекономічного середовища, які й покликана замінити нова програма. Також в ЄБРР
повідомили про плани інвестувати в проекти з біоенергетики в Україні 70-80 мільйонів
євро. Фонд фінансування складатиметься із власних коштів ЄБРР, а також з донорських,
наданих – Global Environment Facility і Фондом чистих технологій. ЄБРР розраховує
реалізувати 10-15 таких проектів в Україні. Відзначимо, Главою представництва
Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні замість Франсіса Маліжа стане
Маттео Патроне. Про це повідомив Маліж на своїй сторінці у Facebook. "Мене на посаді
замінить Маттео Патроне (діючий представник ЄБРР у Румунії та Болгарії)", - написав
Маліж. "Я залишаю Україну, але Україна не залишає мене. Відтепер у вас є новий друг у
Лондоні",- написав він. Маліж додав, що представить Патроне на новій посаді у найближчі
тижні. Нагадаємо, у травні Маліж тимчасово замінив на цій посаді Шевкі Аджунера…
Читати повністю >>>
За матеріалами dt.ua


БАНКИ & РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Кредитний портфель «Райффайзена» в Україні
збільшився майже на 80%
16.10.2018

Володимир Лавренчук – унікальний топ-менеджер для українського
банківського бізнесу з багатьох причин. Він очолює «Райффайзен банк
Аваль» – українську доньку потужної австрійської групи – вже 13 років.
А на початку жовтня продовжив свій контракт ще на три. У акціонерів групи нема
видимих причин розлучатися зі своїм українським СЕО – «Райффайзен банк Аваль» за
результатами минулого року вкотре став найприбутковішим банком, обігнавши
найближчих переслідувачів за цим показником майже учетверо. У 2017-му в Лавренчука
був чудовий шанс змінити кар’єру. Коли Валерія Гонтарева залишила посаду голови НБУ,
його прізвище звучало під час обговорення кандидатур її наступника. Проте незалежний
банкір поступився у цих кадрових перегонах виконувачу на той час обов’язків голови
Нацбанку Якову Смолію. Конкурент виявився зрозумілішим і президенту, і парламенту. У
вільний від банківських справ час Лавренчук займається рок-музикою – він вже випустив
кілька альбомів. У його доробку – рок-мюзикл про Майдан Got to Be Free, де банкір виконав
партію на гітарі разом із симфонічним оркестром. Розмова «Главкома» з банкіром відбулась
у рамках Київського міжнародного економічного форуму – майданчика, де формується
стратегія економічного розвитку України. В інтерв’ю Лавренчук згадує про свій невдалий
роман з Нацбанком, розмірковує про конкуренцію з держбанками, робить прогнози щодо
подальшої співпраці України з Міжнародним валютним фондом та говорить про свою
приємну місію україномовного банкіра. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами glavcom.ua
Кредитный рейтинг ПАО «БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ»
подтвержден на уровне uaАА
19.10.2018

Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о подтверждении
долгосрочного кредитного рейтинга ПАО «БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И
СБЕРЕЖЕНИЙ» (г. Киев) на уровне uaАА. Прогноз рейтинга - стабильный.
Также агентство подтвердило рейтинг надежности банковских вкладов (депозитов)
банка на уровне 4+ (высокая надежность). Для проведения процедуры обновления
кредитного рейтинга и рейтинга надежности банковских вкладов (депозитов) агентство
использовало финансовую отчетность ПАО «БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ» за 20162017 гг. и І полугодие 2018 года, а также внутреннюю информацию, предоставленную
Банком в ходе рейтингового процесса. ...
Читать полностью >>>
По материалам credit-rating.ua
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Национализированный "Укргазбанк" будет приватизирован до 2020 г,
"Приватбанк" - до 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на
заявление, которое сделал заместитель министра финансов Юрий Гелетий.
Он отметил, что приватизация будет происходить путем продажи международным
стратегическим инвесторам или через первичное публичное размещение акций (IPO). "Для
обеспечения приватизации нам надо выполнить ряд предпосылок. Это, прежде всего,
ввести корпоративное управление, обеспечить наличие надежных операционных моделей
в банках, эффективные показатели рентабельности, урегулирование проблем,
унаследованных от прежнего менеджмента, в частности проблемы неработающих
кредитов", - подчеркнул заместитель министра финансов. Гелетий добавил, что
менеджмент Ощадбанка активно работает в направлении сотрудничества с
международными финансовыми организациями - ЕБРР, и выразил надежду, что
сотрудничество позволит реализовать стратегическую цель - сократить долю государства
в течение следующих пяти лет в этом банке. Напомним, "ПриватБанк" был
национализирован в декабре 2016 года. Как сообщало РБК-Украина, в июне 2018 года
Министерство финансов Украины одобрило стратегию развития ПриватБанка до 2022
года. Согласно с утвержденными показателями, в 2022 году банк планирует получить 8,4
млрд гривен чистой прибыли и будет готов к приватизации.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua
Банк Пінчука звітує про збиток 476 млн грн
за три квартали
23.10.2018

Відповідно до оборотно-сальдового балансу банку "Кредит Дніпро", за
підсумками січня-вересня він зафіксував збиток 476,1 млн грн (за січеньсерпень було 477,4 млн грн).
Згідно зі звітністю банку, на 01 жовтня його показник достатності (адекватності)
регулятивного капіталу становив 3,86%, тоді як на 01 вересня було 4,49%. Нормативна
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%. 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).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
KfW предоставил банку "Львов" субординированный
кредит на 3 миллиона евро
23.10.2018

Немецкий государственный банк развития (KfW) предоставил ПАО
"Банк "Львов" (Львов) субординированный кредит в размере 3,1 млн евро. Об
этом говорится в сообщении банка.
Соответствующее соглашение банки подписали 17 октября. Средства
предоставляются в рамках программы "Агрофинансирование", которая направлена на
укрепление собственного капитала финансовых учреждений Украины и содействие
развитию микро-, малых и средних предприятий в сельском хозяйстве. "Кредит
предоставлен по поручению германского правительства. Это существенно укрепит
собственный капитал банка и позволит расширить его кредитную деятельность. Мы также
считаем, что инвестирование в банк "Львов" будет поддержкой для нового стратегического
инвестора банка - компании ResponsAbility из Швейцарии", - заявил директор офиса KfW в
Украине и Молдове Лутц Хорн-Хааке. Как отмечается в сообщении, данный кредит является
вторым кредитом в рамках программы "Агрофинансирование", финансируемого немецким
правительством. В июне этого года субординированный кредит был предоставлен "ОТП
Лизинг". После предоставления кредита банку "Львов" программа закрывается. Как
сообщалось, в октябре 2018 года компания по управлению активами ResponsAbility
Participations AG (Цюрих) приобрела более 40% акций банка "Львов". …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Кредитный рейтинг АО «МИСТО БАНК» подтвержден
на уровне uaВВ с изменением прогноза
23.10.2018

Hейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о подтверждении
долгосрочного кредитного рейтинга АО «МИСТО БАНК» на уровне uaВВ с
изменением прогноза со стабильного на «в развитии».
Для проведения процедуры обновления кредитного рейтинга агентство
использовало финансовую отчетность АО «МИСТО БАНК» за 2016-2017 гг. и І полугодие
текущего года, а также внутреннюю информацию, предоставленную Банком в ходе
рейтингового процесса. Заемщик с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью
ниже достаточной по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми
инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Прогноз «в
развитии» указывает на повышенную вероятность изменения рейтинга на протяжении
года. Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга: ожидаемое увеличение
объема уставного капитала; информационная открытость и прозрачность. Факторы,
ограничивающие уровень кредитного рейтинга: увеличение объема нерабочих активов;
существенный объем активных операций со связанными с Банком сторонами;
чувствительность к валютному и кредитному рискам, что может негативно повлиять на
показатели ликвидности и капитализации; концентрация ресурсной базы по основным
кредиторам, что ограничивает финансовую гибкость и повышает чувствительность к риску
ликвидности; концентрация средств субъектов хозяйствования и кредитного портфеля
корпоративных клиентов по видам экономической деятельности; несоответствие активов
и пассивов по срокам к погашению; низкая эффективность деятельности; влияние
негативных факторов на финансовый рынок, а также невысокая и нестабильная деловая
активность в отдельных секторах экономики, что может привести к ухудшению
показателей деятельности Банка.
Читать полностью >>>
По материалам credit-rating.ua

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

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

Укргазбанк залучив у Нацбанка рефінансування на 3 млрд грн.

Большой передел: почему Masterсard оставила
Visa в Украине далеко позади
24.10.2018

НБУ надав Укргазбанку кредит на 3 млрд грн під заставу пулу активів.
Раніше центробанк наводив інформацію, що у вказану дату рефінансування
було надане одному банку під 20% річних на 84 дні.
Згідно зі звітністю Укргазбанку, на 01.10.2018 він виконував нормативи ліквідності:
Н4 (норматив миттєвої ліквідності; характеризує мінімальний обсяг високоліквідних
активів, необхідний для виконання поточних зобов’язань впродовж одного операційного
дня) становив 70,11% (вимога НБУ - не менше 20%); Н5 (норматив поточної ліквідності;
характеризує мінімально необхідний обсяг активів банку для виконання поточних
зобов’язань впродовж одного календарного місяця) - 60,38% (вимога НБУ - не менше 40%);
Н6 (норматив короткострокової ліквідності; визначає мінімально необхідний обсяг активів
для виконання зобов’язань впродовж одного року) - 72,82% (вимога НБУ - не менше 60%).
Нагадаємо, 21 вересня НБУ надав рефінансування для Укрексімбанку на 2,9 млрд грн на
термін 84 дні під 20% річних та під заставу держоблігацій. 23 серпня НБУ надав рефінансування для Альфа-Банку на 835 млн грн (під заставу держоблігацій) та банку “Південний”
на 480 млн грн (під заставу валюти). Позики були виділені під 19,5% на термін до 85 днів.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
РА "Експерт-Рейтинг" оновив кредитний рейтинг
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
24.10.2018

РА "Експерт-Рейтинг" прийняв рішення оновити кредитний рейтинг
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575) по національній шкалі
на рівні uaAAА.
Протягом 12 місяців 2017 року та перших 8 місяців 2018 року ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом, підтримував значення
нормативу адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) із запасом як по відношенню
до нормативного значення, встановленого НБУ, так і до середнього значення Н2 по
банківській системі. Регулятивний капітал ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (Н1) за період з
03.01.2017 по 03.09.2018 коливався в діапазоні 2,711-4,439 млрд. грн. Станом на 03.09.2018
регулятивний капітал Банку становив 4,439 млрд. грн., що значно перевищувало граничне
значення, встановлене НБУ, з урахуванням його підвищення у 2017 році. Норматив
адекватності регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (Н2) станом на
03.09.2018 склав 17,89%, що всього на 0,31 п.п. менше ніж станом на 03.01.2017. Протягом
усього періоду аналізу Н2 Банку був постійно вище ніж середнє значення Н2 по банківській
системі. У 2016-2018 рр. частка кредитного портфеля в активах ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК» коливалася в діапазоні 50,26-62,67%. Станом на 01.07.2018, за даними НБУ, частка
кредитів в активах Банку становила 58,64%. Частка валютних кредитів в портфелі Банку за
останні 5 кварталів зросла з 22,21% до 25,91%. …
Читати повністю >>>
За матеріалами expert-rating.com

22.10.2018

Международная платежная система Visa решила спасти свои позиции
в Украине, где она уже едва занимает треть рынка, и переманила топруководителя Mastercard. Об этом пишет finclub.net
Смена лидера на украинском рынке произошла не за один день, поэтому лишь
кадровыми решениями вернуть утраченные позиции системе Visa невозможно. FinClub
проанализировал, почему Visa потеряла свою долю и как Mastercard стала локомотивом
рынка безналичных платежей (укр.). В понедельник, 22 октября, Вера Платонова
возглавила деятельность компании Visa в 17 странах Евразии. Ради поста старшего вицепрезидента, директора регионального подразделения Visa по странам СНГ и ЮгоВосточной Европы (CISSEE) она вернулась в компанию, где уже работала в 2007-2010 годах.
Чтобы войти в руководство Visa СЕМЕА, Вера Платонова еще в конце сентября покинула
конкурирующую платежную систему, ведь с 2013 года она была генеральным директором
представительства Masterсard Europe в Украине, Молдове, Грузии и Центральной Азии.
Компания Masterсard новым генеральным директором представительства Masterсard
Europe в Украине выбрала Ингу Андрееву, которая с 2013 года курировала работу с
клиентами системы. Для Инги Андреевой руководить украинским офисом Masterсard не в
новинку – она начала им управлять в начале 2018-го, когда Вера Платонова ушла в
декретный отпуск. И хотя последние пять лет карьеры Инга Андреева отдала Masterсard, у
нее был опыт работы и в компании Visa. Подобный хэдхантинг у международных
платежных систем является обычной практикой. CEO Visa Альфред Келли был президентом
прямого конкурента – компании American Express Co. Официально Visa переманила Веру
Платонову из-за ее «опыта в области создания сильных команд и долгосрочных
партнерских отношений в платежном секторе». Но реальные причины интереса Visa к
«наработкам» украинского офиса Masterсard проясняет обнародованная в конце августа
статистика НБУ. Оказалось, что международная платежная система Mastercard –
абсолютный лидер украинского рынка: к 1 июля 2018 года банки выпустили 39,7 млн карт
именно этой платежной системы (66,08%), только 19,7 млн карт Visa (32,8%) и всего 0,63
млн карт украинской национальной платежной системы «Простір» (0,05%), которая ранее
называлась НСМЭП. Активных карт, по которым клиенты совершили хотя бы одну
транзакцию за три месяца, в обороте меньше, но и тут Mastercard удерживает монопольную
долю: у нее в Украине 24,1 млн карт (68,3%), тогда как у Visa – 10,7 млн карт (30,4%), а 0,4
млн карт – у «Простір» (1,3%). По доле проведенных безналичных операций Mastercard
занимает 67,1% рынка, а по объему – 67,6%. Это нестандартная ситуация, поскольку на
глобальном рынке Visa является лидером по объему транзакций (56%). Лишь по
количеству карт она не на первом месте, но проигрывает вовсе не Mastercard: китайская
платежная система UnionPay к 2015 году выпустила более 50% карт в мире. Выпуск
«китайских» карт начнется и в Украине – такие планы вынашивает система UnionPay. ...
Деньги любят тишину >>>
© Руденко Виктория
По материалам finclub.net
 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ


РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

УБРР решил купить ОВГЗ
на 100 млн грн

АХА продає весь страховий бізнес в Україні
канадській Fairfax

25.10.2018

Украинский банк реконструкции и развития (Киев) решил купить
облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 100 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении банка.
Бумаги планируется купить с оплатой в период с 24 по 31 октября. При этом
планируется купить ценные бумаги четырех серий по 25 млн гривен каждая. Процентная
ставка по двум из них должна быть не ниже 18,75%, а по двум другим - не ниже 19%
годовых. Как сообщалось, 30 ноября 2016 года Фонд государственного имущества продал
99,9945% акций УБРР единственному участнику приватизационного конкурса - бирже
Bohai Commodity Exchange (BOCE). Сумма сделки составила 82,827 млн гривен. Напомним,
Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) полностью оплатила
покупку Украинского банка реконструкции и развития. Об этом говорится в сообщении
пресс-службы Фонда государственного имущества. BOCE, которая стала победителем
конкурса по продаже 99,9% акций УБРР, осуществила полную оплату за пакет акций. В
государственный бюджет поступило 82,83 млн гривен. Фонд государственного имущества
Украины и BOCE заключили договор купли-продажи акций банка в начале июня 2017. …
Читать полностью >>>
По материалам cbonds.info



23.10.2018

АХА Group (Франція) повідомила про продаж компанії Fairfax Financial
Holdings Limited (Fairfax, Канада) 100% акцій страхових компаній "АХА
Страхування" та "АХА Страхування Життя".
Fairfax зі штаб-квартирою в Торонто є холдинговою компанією з фінансових послуг,
яка через мережу власних компаній здійснює інвестиційний менеджмент, страхування
майна та відповідальності, перестрахування. У лютому 2015 року Fаirfax заявила про
покупку 100% страхової компанії "QBE Україна", пізніше перейменувавши компанію в
"Колоннейд Україна". Страхова компанія "АХА Страхування" (Київ) є провідною страховою
компанією України. За перше півріччя 2018 року зібрала понад 915,6 млн грн валових
страхових премій, що на 14%, більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Загальний обсяг
страхових виплат за цей період становить 455 млн грн, що на 17% більше, ніж у 2017 році.
СК "АХА Страхування" належить АХА Group (Франція), представлена на українському
страховому ринку з 2007 року. У компанії працює понад 780 співробітників і 1 220 агентів
по всій Україні. "АХА Страхування Життя" було зареєстровано в липні 2013 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Fairfax которая приобретет 100% акций СК "АХА Страхование"
не планирует ее объединять с "Колоннейд Украина"

ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ & ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ.

23.10.2018

Western Union заняла 60% украинского рынка
международных переводов
16.10.2018

Доля международной системы денежных переводов превысила 60%
рынка после ухода с рынка российских игроков и системы TYME, передает
БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.
"Если еще в мае 2018 года доля Western Union составляла 48%, MoneyGram – 18%, а
TYME – 17%, то уже в июле 2018 года Western Union стала бесспорным лидером – 60%, а
доля MoneyGram выросла до 22%", – в ходе "круглого стола" заявила начальник управления
оверсайта платежной инфраструктуры департамента платежных систем и инновационного
развития НБУ Елена Махаева. По словам главы управления НБУ, помочь нарастить долю
рынка международным платежным системам еще в 2016 году помог запрет на работу в
Украине российских систем денежных переводов. Согласно статистике НБУ, больше всего
средств в Украину в первом полугодии поступило из США – $184 млн (15%), Израиля – $157
млн (13%) и России – $122 млн (10%). "Если сравнивать с аналогичным периодом 2017
года, то почти вдвое уменьшились поступления из России, но при этом увеличились из
Израиля, Италии и Польши", – сказала Махаева. Средний чек перевода – $360. Из Украины
чаще всего переводили средства в Россию – $53 млн (38%), Грузию – $13 млн (9%) и Китай
– $9 млн (6%). По мнению банкиров, перечень стран, из которых средства поступают в
Украину, будет меняться. "Если полтора года Россия занимала большую часть, то сейчас
"коридоры" меняются: будет расти количество переводов из Польши, Германии, Чехии. Эта
страна пока не заявлена в статистике НБУ, но, я думаю, скоро мы увидим изменения в
статистике", – считает Ревуцкая. При этом участники рынка не удивлены доминированием
международных платежных систем. "Это их основной бизнес. Банки будут с ними
сотрудничать, проводить совместные кампании. Мы работаем со всеми системами и видим,
что и сами системы, и банки, и рынок очень быстро меняются", – считает заместитель
директора департамента розничного бизнеса "Ощадбанка" Марина Ревуцкая. "Хотя в целом
вряд ли можно сказать, что кто-то выиграл. Проиграли все: конкуренция уменьшилась, а
это повлияло на потребителей – денежные переводы стали дороже, поэтому часть потоков
перешла в кэш", – пояснил директор департамента развития карточного и
транзакционного бизнеса "Идея Банка" Иван Степанец.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Финансовая группа Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax, Канада),
не планирует ее объединять с уже работающей на украинском рынке своей
страховой компанией "Колоннейд Украина".
По словам первого вице-президента СК "АХА Страхование" Андрея Перетяжко,
Fairfax является децентрализованной структурой, в которой каждая из принадлежащих ей
компаний работают под своим брендом. Кроме того, стратегия работы финансовой группы
предполагает полное доверие менеджменту дочерних структур, минимальное
вмешательство в их работу, основным результатом которой является прибыльность. Как
сообщил глава правления страховой компании "АХА Страхование" Филипп Вотле, до
завершения сделки, которая предусматривает, в частности, получение разрешения
Антимонопольного комитета и Нацкомфинуслуг, компания будет работать под тем же
названием "АХА Страхования". Кроме того, договором с АХА Croup предусмотрено, что она
может работать под этим брендом в течение двух месяцев после смены собственника.
Участники пресс-конференции отметили, что не имеют информации о новом названии
компании, но выразили уверенность, что полное оформление сделки и рембрендинг
завершатся в следующем году. По словам Ф. Вотле, основной причиной ухода с украинского
рынка АХА стала изменение стратегии работы группы, которая произошла два года назад в
связи с приходом нового СЕО и его команды. Она предполагала концентрацию на крупных
рынках и уход с небольших с целью оптимизации затрат. "Не очень хорошо, что АХА и
УкрСиббанк решили продать нашу компанию. Это были прекрасные акционеры, которые
поддерживали нас в период кризиса и трудные времена. Мы довольны, что они сделали
такой выбор (Fairfax - ИФ) и нашли самого лучшего акционера, который есть в Украине, и
мы продолжаем работать с акционером, который верит в Украину", отметил Ф.Вотле. При
этом участники пресс-конференции не смогли назвать стоимость сделки, сославшись на
коммерческую тайну, а также уточнить размер вложений АХА Group в украинские дочки за
весь период ее работы, отметив, только, что с учетом девальвации гривни вложения не
окупились. Однако, они уточнили, что АХА Group принадлежит 50% акций СК "АХА
Страхование" еще 50% - УкрСиббанку. Fаirfax в 2016 году приобрела 100% страховой
компании "QBE Украина", позже переименовав компанию в "Колоннейд Украина". Основная
специализация компании -корпоративный сектор. Кроме того, Fairfax по состоянию на
конец 2017 года принадлежало 28,06% Astarta Holding N.V. (Нидерланды), холдинговой
компании агропромышленного холдинга "Астарта"
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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РИНОК ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ

Повышен рейтинг облигаций
VAB Лизинг

Оптом и в розницу: топ-20 работодателей в ритейле

17.10.2018

На заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было
принято решение повысить рейтинг облигационного выпуска Компании VAB
Лизинг (код ЕГРПОУ 33880354) до уровня uaBBB+ по национальной шкале.
Собственный капитал VAB Лизинг за период с 30.06.2017 года по 30.06.2018 года
вырос на 5,81% до 74,86 млн. грн. Валовые обязательства Компании за этот же период
увеличились на 42,05% до 127,36 млн. грн. В результате меньших темпов прироста
собственного капитала по сравнению с приростом обязательств соотношение между этими
показателями в VAB Лизинг снизилось на 20,10 п.п. и на конец второго квартала 2018 года
составило 58,78%. Общая задолженность Компании перед инвесторами в облигации
выросла за анализируемый период на 179,45% и на конец второго квартала 2018 года
составляла 33,35 млн. грн. Агентство напоминает, что эмитентом в соответствии с
действующим законодательством в июле 2016 года были внесены изменения в проспект
облигаций эмитента, согласно которым VAB Лизинг продлила до 4 октября 2020 года срок
обращения облигаций серии "В", который был ранее установлен до 9 октября 2016 года. …
Читать полностью >>>
По материалам expert-rating.com
RETAIL & HORECA
 МАКРОСТАТИСТИКА

Оборот розничной торговли Украины за 9 мес. т.г.
вырос на 5,5% - Госстат
23.10.2018

Товарооборот розничной торговли Украины без учета территории АР
Крым, и зоны проведения ООС в январе-сентябре 2018 г. в сопоставимых
ценах увеличился на 5,5% по сравнению с январем-сентябрем 2017 г.
В номинальном выражении розничный товарооборот за январь-сентябрь составил
659,661 млрд грн. Оборот розничной торговли в сентябре-2018 по сравнению с августом
текущего года сократился на 5%, с сентябрем-2017 - вырос на 6,9%. Наибольший рост
оборота розничной торговли за 9 месяцев 2018г по сравнению с аналогичным периодом
2017г наблюдался в Луганской (на 27,9%), Донецкой (на 13,7%), Полтавской и
Закарпатской (на 11,1%) и Киевской (на 10,1%) областях. Лидерами по абсолютным
показателям объема розничного товарооборота за 9 мес. стали: г. Киев (125,35 млрд грн),
Днепропетровская (59,77 млрд грн), Харьковская (51,4 млрд грн), Одесская (49,0 млрд грн),
Киевская (47,75 млрд грн), Львовская (40,47 млрд грн) и Запорожская (27,6 млрд грн) обл.
Оборот розничной торговли в январе-сентябре т.г. >>>
По материалам bin.ua
Как сети мотивируют покупателей
тратить больше
17.10.2018

Дела у розничных сетей идут не очень. За девять месяцев продажи не
выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал
LIGA.net совладелец сети Таврия-В Борис Музалев.
"Это с учетом продовольственной инфляции", - отмечает он. В сентябре 2018 году
инфляция в Украине по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросла на
8,9%, говорится в отчете Государственной службы статистики. Некоторые продукты росли
в цене быстрее инфляции. Например, по данным ведомства, за этот период яйца
подорожали на 22,2%, а хлеб – на 19,2%. Конкуренция также растет. В первом полугодии в
Киеве появился 201 новый магазин, говорится в исследования консалтинговой компании
GT Partners Ukraine. "Конкуренция становится все более жесткой, магазины открываются
напротив друг друга", - признает совладелец сети Фуршет Игорь Баленко. Чтобы увеличить
продажи торговцы используют различные маркетинговые инструменты, которые
мотивирует покупателей не скупиться. Какие уловки используют ритейлеры, чтобы
поглубже залезть в карман потребителя?
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
Самые честные: топ налогоплательщиков
в ритейле Украины
18.10.2018

Больше всего налогов среди ритейлеров заплатил АТБ. Так в топ-100
налогоплательщиков Украины попали Эпицентр, Сільпо и Metro Cash&Carry
Ukraine. Об этом пишет rau.ua
Официальное издание Государственной фискальной службы Украины «Вестник.
Рейтинг» опубликовало список топ-100 крупнейших плательщиков налогов Украины. В
списке традиционно «правят бал» представители добывающей и энергетической отраслей
(Нафтогаз, Укргаздобыча, Укрнафта, Укртрансгаз, Укртатнафта, Энергоатом), табачные
компании (В.А.Т. Прилуки, Филлип Моррит, J.T. Украина), транспортные монополисты
(Укрзализниця, Администрация морских портов Украины) и другие. При этом в списке
присутствуют и шесть компаний, связанных со сферой розничной торговлей. Первое место
среди ритейлеров уже привычно занимает АТБ: по словам генерального директора
корпорации Бориса Маркова, за первые полгода 2018-го сеть заплатила в бюджеты всех
уровней около 3,2 млрд грн налогов и сборов. В то же время точную сумму платежей в
казну компания не публикует. Отметим, что за весь прошлый год, по информации ГФС, АТБ
перечислил в бюджет 3,39 млрд грн. Вторую строчку среди ритейлеров занимает сеть
строительных гипермаркетов и торговых центров Эпицентр К. За первые 6 месяцев
текущего года она уплатила в бюджет более 1 млрд грн налогов. Официальные данные по
налогам крупнейшего частного почтового оператора Украины – Нова пошта – отсутствуют,
но на сайте компании указано, что за «последние полгода группа перечислила в бюджет
страны около 1,5 млрд грн налогов и сборов». В этом случае речь идет, скорее всего, именно
о группе компаний Нова пошта, куда помимо службы доставки входят международное
подразделение Нова пошта Интернешнл, НП Логистик – компания, предоставляющая
услуги фулфилмента, и небанковское финансовое учреждение Пост Финанс. Несмотря на
хроническую убыточность, украинское подразделение немецкой корпорации Metro за
первое полугодие уплатило в госбюджет 468,8 млн грн налогов, что также позволило ему
попасть в топ-100 журнала «Рейтинг». Информацию об уплаченных в казну суммах также
предпочли не раскрывать Сільпо и McDonald’s Украина, ограничившись упоминаем, что
платежи год к году выросли на 36 и 35% соответственно. Стоит обратить внимание, что по
сравнению
с
прошлогодним
рейтингом
крупнейших
налогоплательщиков,
подготовленным Офисом больших плательщиков налогов Государственной фискальной
службой, по итогам I полугодия 2018-го, из топ-100 выпали Ашан Украина и Novus.
Читать полностью (инфографика) >>>
Читайте также! Новости FMCG за август:
АТБ Экспресс, Varus, Сільпо, Novus, Фора и
По материалам rau.ua
другие >>>
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Журнал ГФС «Вестник» представил список топ-200 работодателей
Украины. Десятую часть рейтинга заняли ритейлеры, а АТБ стал
крупнейшим негосударственным работодателем.
В очередном рейтинге «Топ-200 работодателей Украины», составленном изданием
ГФС «Вестник. Рейтинги», широко представлены все ключевые отрасли экономики страны.
Как и в случае с топом налогоплательщиков, значительную часть списка занимают
предприятия тяжелой промышленности, энергетики, добывающие и транспортные
компании. Но при этом важность ритейла для развития Украины подчеркивает тот факт,
что ровно десятую часть топ-200 занимают компании, прямо или косвенно связанные с
сектором розничной торговли. Более того: именно ритейлер стал крупнейшим в стране
негосударственным работодателем. Первые две строчки рейтинга заняли госкомпании —
Укрзализниця и Укрпошта, — а на третьей строчке, первой среди частных структур,
расположилась самая большая торговая сеть Украины АТБ. Согласно данным ГФС, в ее
штате насчитывается почти 52 000 сотрудников, и учитывая темпы роста сети, можно
ожидать и дальнейшего увеличения числа работников. Как в подавляющем большинстве
других рейтингов, сразу за АТБ расположился извечный конкурент днепровской сети –
Сільпо-Фуд, входящая в Fozzy Group Владимира Костельмана. Причем в топ-20
работодателей в ритейле присутствует сразу три компании холдинга: помимо Сільпо
представлены также Фора и Экспансия (Fozzy Cash&Carry). Впрочем, даже суммарно группа
вряд ли сможет сравниться с АТБ по количеству работников, хотя точных данных о штате
компаний ГФС не приводит, ограничившись весьма размытым диапазоном. В целом, в
рейтинге присутствуют все лидеры ритейла Украины. Сегмент продуктов питания
представляют, кроме АТБ и Сільпо, Varus, Novus, Metro, группа Евротэк, Ашан, Рукавичка.
Автозаправочные комплексы – две крупнейшие частные сети АЗС WOG и ОККО. Товары для
красоты и ухода – лидеры рынка drogerie EVA и Watsons. Магазины бытовой техники и
электроники – сразу три оператора: Фокстрот, Eldorado и Comfy. Сегмент DIY –
принадлежащие Александру и Галине Герега сети Эпицентр и Новая Линия. Само собой, в
топ-200 вошел и самый крупный частных почтовый оператор Украины, без которого
невозможно представить себе успешное развитие сферы электронной коммерции страны –
Нова пошта. Согласно информации ГФС, штат компании насчитывает почти 30 000 человек.
Также в рейтинг попал и один представитель ресторанного рынка – McDonald’s Ukraine – но
в наш мини-список на этот раз мы решили его не включать.
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам rau.ua

Читайте также! Новости FMCG за
сентябрь: АТБ, Сільпо, Metro, Varus,
Фуршет и другие >>>

Десятка лучших: топ-10 продуктовых ритейлеров
Украины по обороту
23.10.2018

Лидеры пока что неизменны, но уже в ближайшее время в топ-5
продуктовых сетей Украины по выручке могут произойти значительные
изменения. Об этом сообщает rau.ua
Ассоциация ритейлеров Украины презентует свою версию самых доходных
продуктовых сетей Украины за 2017 год. Чтобы собрать воедино данные о товарообороте
крупнейших ритейлеров, нам пришлось использовать различные методики, поэтому
полученные цифры могут отличаться от информации, представленной другими изданиями
и аналитическими компаниями. Найти достоверные данные о выручке украинских
ритейлеров сегмента FMCG – далеко не самая простая задача. Большинство компаний
достаточно закрытые, и неохотно открывают подобную информацию. Исключения:
международные компании, акции которых торгуются на бирже, и которым, согласно
корпоративным правилам, необходимо публиковать ежегодную отчетность. Но и тут есть
нюансы: к примеру, та же Metro Group традиционно отчитывается по итогам не
календарного, а финансового года: с 30 сентября по 1 октября. При этом сумму выручки
указывает, разумеется, в евро. Французский холдинг Auchan вообще не выделяет отдельно
Украину, ограничиваясь в отчетах регионом «Центральная и Восточная Европа».
Предоставить данные только по Украине и за календарный год в компании не смогли.
Впрочем, некоторые ритейлеры, работающие в нашей стране, добровольно публикуют или
предоставляют данные по обороту за минувший год. Так поступают АТБ, Fozzy Group,
Novus, Varus, ЭКО маркет. Но компании не всегда уточняют, имеется ли в виду выручка
только розничного подразделения группы, или всего холдинга в целом. И не всегда –
указана выручка с НДС или без этого налога. Третий путь добыть информацию о доходах
крупнейших продуктовых ритейлеров Украины – использовать данные Государственной
фискальной службы или составленные на их основе рейтинги крупнейших компаний
Украины. Есть ряд оговорок. С одной стороны, данные о выручке в налоговой отчетности
гарантированно даются без НДС. С другой – каждое юрлицо отчитывается отдельно, а
значит, несколько компаний, входящих в один холдинг, подают несколько отчетов. Так, к
примеру, три субъекта, входящие в Fozzy Group – Фоззи-Фуд (сеть Сільпо), Фора (Фора) и
Экспансия (Fozzy Cash&Carry) – подали три разных отчета. Кроме того, как и в случае с
отчетами международных компаний, непонятно – отображает ли графа «доходы» только
выручку от продажи товаров, или сюда включены и другие направления деятельности. И,
наконец, в случае, если никакой из предыдущих способов не оказался успешным,
приходится применять оценочные показатели. Иначе говоря, выручка ритейлера за
минувший период оценивается, исходя из доходов компаний сравнимого масштаба и
средних темпов роста товарооборота по рынку. В нашем рейтинге по этой методике указан
оборот сети Фуршет. Учитывая все эти нюансы, RAU ни в коем случае не претендует на
полную и абсолютную достоверность приведенных данных: к примеру, не исключено что
реальная выручка Ашан Украина уже больше, чем у Metro Cash & Carry Ukraine, учитывая,
что в прошлом году французская сеть закончила поглощение девяти гипермаркетов
Караван. Однако общее представление о первой десятке украинских продуктовых
ритейлеров на основе этого рейтинга составить можно.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
Опять двадцать пять: самые богатые ритейлеры
и девелоперы Украины
25.10.2018

Журнал Новое Время представил рейтинг «Топ-100 богатейших
украинцев». Более четверти фигурантов списка связаны с ритейлом и
девелопментом торговой недвижимости.
Анализ состояния самых богатых бизнесменов и политиков Украины журнал
проводил совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital. Сто состоятельных
украинцев по версии Новое Время богатеют в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны. Как
отмечает издание: «Темп прироста их состояний за последний год лишь увеличился: с
+33 % до 43 %. Теперь сотня богатейших соотечественников сконцентрировала в своих
руках $37,5 млрд. Иными словами, всего лишь 100 украинцев способны одним махом
погасить половину госдолга страны». Верхние строчки в рейтинге занимают привычные
лица: официальные долларовые миллиардеры уже не первый год. Среди них Ринат
Ахметов, Виктор Пинчук, Вадим Новинский, Игорь Коломойский, Петр Порошенко, Юрий
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Косюк, Константин Жеваго и другие. Все они владеют многопрофильными холдингами, и
их интересы сосредоточены в тяжелой промышленности, банковской сфере, производстве
и так далее. Но за пределами первой десятки в рейтинге расположились не столь
известные рядовым украинцам личности. В том числе, и непосредственно связанные с
ритейлом и девелопментом. RAU выбрала из списка топ-100 богатейших бизнесменов
страны тех, чьи ключевые активы связаны с розничной торговлей или коммерческой
недвижимостью. Справедливости ради стоит отметить, что часть самых богатых наших
соотечественников, также имеющих интерес в ритейле и девелопменте, мы в рейтинг не
включили. К примеру, Ринату Ахметову принадлежит розничная сеть Брусничка и
крупнейший торговый объект на Крещатике — киевский ЦУМ. Но очевидно, что по
сравнению с другими активами данное направление бизнеса особой роли не играет.
Аналогичная ситуация с партнером Ахметова — Вадимом Новинским. В его холдинг входит
сеть торговых центров Амстор, но вряд ли оказывает заметное влияние на стоимость его
активов. Александру Ярославскому, владельцу группы DCH, принадлежат ТРЦ Караван в
Киеве, Днепре и Харькове, однако при этом интересы бизнесмена настолько
разнообразные, что оценить вклад ТРЦ в общую оценку капитала Ярославского очень
тяжело. Василий Хмельницкий, хоть и выступает инвестором строительства ТРЦ Smart
Plaza KPI и Smart Plaza Obolon в Киеве, сейчас больше сосредоточен на развитии
инновационных кластеров UNITcity и инвестфонда KFund. С другой стороны, мы решили
включить в наш список не только классических ритейлеров и собственников торговой
недвижимости, но и предпринимателей, развивающих сферу электронной коммерции –
Владислава Чечеткина (Rozetka.ua), а также Вячеслава Климова и Владимира Поперешнюка
(Нова пошта). Высокие темпы роста онлайн-торговли в нашей стране (30-50% ежегодно)
обусловлены в том числе и их активностью. Даже поверхностный анализ рейтинга «Топ100 самых богатых украинцев» показывает, что в целом все ритейлеры и девелоперы
чувствуют себя неплохо, и продолжают активно богатеть. Большинство из них, по оценке
Dragon Capital, смогло нарастить свои состояния на 20 и более процентов. Рекордсмены –
Борис Музалев (Таврия В), стоимость активов которого выросла на 139%, и Владислав
Чечеткин – плюс 124%. Впрочем, не стоит считать, что Музалев или Чечеткин за год стали
вдвое богаче: скорее всего, речь идет о том, что инвестаналитики переоценили активы
бизнесменов. Уменьшилось богатство лишь у двух фигурантов списка топ-25 богатейших
ритейлеров и девелоперов: у владельца сети ЭКО маркет Святослава Нечитайло (-25%) и
собственника аутлет-городка Мануфактура и сети МегаМаркет Виктора Юшковского (-2%).
Практически не изменилось состояние Игоря Баленко (сеть Фуршет, +7%), что, впрочем,
учитывая стагнацию его розничного бизнеса, не удивительно. ...
Читать полностью (инфографика) >>>

Читайте также: Топ-5 самых влиятельных
украинок из сферы ритейла >>>

По материалам rau.ua
Темпы выхода новых зарубежных брендов
на рынок Киева сократились – JLL
26.10.2018

По данным компании JLL, в третьем квартале 2018 года на рынке
Киева появилось четыре новых международных игрока. Об этом сообщает
служба новостей портала malls.ua
В частности: шведский H&M открыл первый в стране магазин в ТРЦ Lavina Mall,
французско-немецкий магазин дизайнерской одежды Daniel Hechter — в ТРЦ Gulliver,
британский бренд одежды и аксессуаров Ted Baker и датский магазин ювелирных изделий
Trollbeads — в ТРЦ Ocean Plaza. В результате за первые девять месяцев 2018 года на
украинский рынок вышло 12 новых зарубежных ритейлеров. Динамика выхода ритейлеров
в текущем году несколько уступает показателям предыдущих двух лет, когда за первые три
квартала появлялось по 16 новых брендов. «Хотя мы и видим снижение количества новых
игроков, многие из знаковых дебютантов, включая уже открывшие первые магазины H&M,
Zara Home, DeFacto, Koton, а также грядущие IKEA и Decathlon, выходят на рынок напрямую,
а не через партнера. Инвестиции этих глобальных компаний говорят об их уверенности в
украинском рынке и являются важными сигналами для других ритейлеров об устойчивом
развитии локального рынка, — отмечает Екатерина Весна, руководитель отдела торговых
площадей компании JLL (Украина). — В ближайшие несколько лет можно ожидать выхода
таких брендов одежды, обуви и аксессуаров, как Steve Madden, The Kooples, Ralph Lauren,
Trussardi, Coin, Karl Lagerfeld, а также гастрономической сети фуд-холлов Eataly». Открытие
новых брендов вместе с высокой активностью существующих fashion-ритейлеров сегмента
и операторов сегмента электроники поддерживают тенденцию постепенного снижения
доли свободных площадей на рынке качественных торговых центров Киева. За 3-й квартал
показатель сократился на 0,5 п.п. и составил 3,7%. Высокий спрос со стороны локальных и
иностранных ритейлеров и растущие арендные ставки стимулируют увеличение
девелоперской активности. «До конца 2020 года в Киеве запланированы к реализации
около 500 000 кв. м торговой площади. Даже с учетом возможных переносов сроков ввода
некоторых объектов, рынок торговой недвижимости Киева может увеличиться на 30-40% в
ближайшие два года. Реализация этих проектов предоставит возможность для активного
развития как существующих в стране, так и новых брендов», — добавляет Екатерина Весна.
В настоящий момент в Киеве работают 36 качественных ТЦ совокупной площадью 1,04 млн
кв. м. В 3-м квартале новые объекты в городе открыты не были.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
Лучшие руководители в сфере ритейла и логистики
по версии журнала «Корреспондент»
27.10.2018

Журнал
«Корреспондент»
опубликовал
рейтинг
лучших
руководителей украинский компаний. В список вошли трое СЕО ритейлкомпаний, сообщает retailers.ua
Экспертами при составлении рейтинга выступили журналисты и аналитики, среди
них были: Алексей Янковой, Андрей Блинов, Даниил Монин, Елена Лысенко, Григорий
Кукуруза, Павел Харламов, Александр Крамаренко, Виктория Страхова, Виктория Руденко,
Борис Кушнирук. Первое место во всем рейтинге занял директор «Новой почты» Александр
Бульба, который возглавляет компанию с 2016 года и ранее занимал пост операционного
директора почтового оператора. Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский,
который также возглавляет компанию уже третий год, занял третье место в общем
рейтинге. Среди руководителей ритейл-компаний на первом месте стоит совладелец и
генеральный директор продуктовой компании Fozzy Group Владимир Костельман (8-е
место в общем рейтинге). За ним следует гендиректор сети электроники и бытовой
техники Comfy Игорь Хижняк (10-e место в общем рейтинге). Хижняк занимает пост
руководителя компании с января 2017 года. Третье место среди CEO ритейл-компаний и
18-е место в общем списке занял генеральный директор сети «Фокстрот» Геннадий
Выходцев, который возглавляет компанию с 2004 года.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Андрей Жук: Чем живёт украинский
ритейл
15.10.2018

О новой нише в фуд-ритейле, приходе глобальных игроков, big data и о
том, ожидают ли украинские ритейлеры кризис, специально для CEO Club
рассказал глава правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук.
Основное место шопинга для жителей современного мегаполиса — торговые
центры. Там они тратят своё время и деньги. Развитие этого тренда ещё 15 лет назад
позволяло делать смелые предсказания о том, что у нас вскоре исчезнет стихийная
торговля. Но пока что её доля остаётся крайне большой (около 50%), и мы, к примеру,
отстаём в среднем в два раза по количеству квадратных метров профессиональных
торговых площадей на душу населения по сравнению с соседними европейскими странами.
Для сравнения: этот показатель в Варшаве 700 кв. м, в Братиславе 1000 м², а в Киеве всего
400 м² на 1000 чел. Темпы строительства торговых центров остаются невисокими.
Риски ведения бизнеса остаются достаточно высокими, поэтому инвесторы не спешат
строить торговые центры в нашей стране. За последнее время в эксплуатацию ввели всего
несколько таких объектов: ТЦ Smart Plaza (15 000 м²), ТРЦ Rive Gauche, фаза 1 (22 000 м²),
«Ритейл Парк Петровка», фаза 1 (11 000 м²). Лидерами по прежнему остаются Ocean Plaza,
Gulliver, Skymall, Dream Town и с недавнего времени к ним добавился Lavina Mall. Всё
больше меняется поведение посетителей торговых центров. По последней статистике, уже
более 40% клиентов приходят в моллы не за покупками, а за lifestyle: провести время,
посмотреть кино, сходить в ресторан, иногда даже просто погулять. Значительно выросла
зона развлечения и фуд-корты. ТРЦ начинают меняться под эту тенденцию: увеличивают
зону фуд-корта, ресторанов и т. д. Лайфстайл становится важнее покупок.
В продуктовом ритейле зарождается новый сетевой формат магазинов.
Рынок супермаркетов и гипермаркетов стал достаточно конкурентным. В основном между
собой соревнуются сильные национальные операторы и несколько международных
игроков. На рынке всё ещё осталось место для развития, нет гиперконкуренции. Но и
текущее положение драйвит интересные кейсы. Яркий пример изменений потребления и
ориентации на lifestyle — это «Сільпо». Сеть реализовывает проекты, не похожие на другие.
В некоторых новых магазинах она интегрировала в торговые залы фуд-корты, и это очень
хорошо работает. Люди с удовольствием приходят в супермаркет как за покупками, так и в
ресторан. Также «Сільпо» проводят очень успешную рекламную кампанию: за каждые сто
потраченных гривен покупатель получает пластилин. Те, у кого есть дети, знают, что после
этого они просят ехать за покупками именно в «Сільпо». Ещё интересен пример Goodwine.
Это нишевый магазин, который продаёт миллион бутылок в год. Он создаёт культуру
потребления и винную культуру в Украине. Goodwine, как формат, очень успешный и
демонстрирует тенденции к росту: компания приобрела бывшие цехи завода Tetrapak и
уже в 2021 году может открыться в новом формате, с большой ресторанной зоной. Одна из
особенностей Goodwine — коммьюнити, лояльная база клиентов. Они посещают разные
мероприятия сети: курсы сомелье, дегустации, уроки и мастер-классы от шефа. Эта
аудитория очень лояльна к бренду и с удовольствием делает покупки во время этих
ивентов. В подтверждение этому, интересная история наблюдается в Киеве. На Крещатике
во все времена любили совершать покупки как киевляне, так и гости города. Но из-за
исторических событий эта улица, как торговая зона, потеряла половину былой
привлекательности, уступив пальму первенства таким торговым центрам, как Gulliver и
Ocean Plaza. Появились и явные лидеры среди дискаунтеров: «АТБ» и «Фора». Это
системные игроки, которые каждый месяц открывают множество магазинов. Причём
сейчас «Фора» пошла в увеличение формата. Если раньше их магазины имели площадь
300–400 м², то новый формат «Форы» - это 1000–1100 квадратных метров. Подчеркну, что
на рынке сейчас высокая конкуренция среди супермаркетов, гипермаркетов, дискаунтеров,
но практически не заполнена ниша магазинов у дома. Сетевые игроки только начинают
появляться. Например, такие как «Близенько» во Львове и «Коло» в Киеве. Что они из себя
представляют? Это торговые точки площадью до 100 м, которые находятся в центре города
и труднодоступных местах, где никогда не откроется супермаркет. К примеру, сейчас в
соседней Польше существует около 6 тысяч магазинов такого формата. Ближайшие 3–5 лет
мы будем свидетелями бурного роста магазинов у дома и в нашей стране.
Увеличивается спрос на fast fashion. Идёт смена поколений, и молодежь
становится активными покупателями. В отличие от людей постарше, для них не имеет
большого значения brand value. Поэтому сейчас активно развивается fast fashion, а в такие
магазины, как H & M, выстраиваются очереди. Это касается группы Inditex (Zara, Bershka),
LPP (Reserved, Mohito, Cropp) и такого нестандартного нового игрока для Украины, как ССС.
Это польская компания, практикующая крупные форматы. У них большая доля private label,
а с недавнего времени они начали выставлять Adidas и New Balance, которые создали
специальные коллекции под эту сеть. В ближайшем будущем можно ожидать, что ССС
станут очень популярными.
Большие данные помогают персонализировать
потребительский опит. Ритейл очень серьёзно анализирует своего покупателя и меняет
ассортимент под потребителя, мониторя при этом цены конкурентов. Многие сети,
допустим, продуктовые операторы, ежедневно проводят такой анализ. Хороший пример
качественной big data — Watson's. Это глобальная компания, у которой по миру имеется
около 20 тысяч магазинов. Она практикует единые стандарты, но ассортимент торговых
точек везде разный. К примеру, даже по Киеву: магазин возле метро «Дворец Спорта» будет
отличаться по товарной составляющий от точки продаж на «Дарнице». Огромное
преимущество по big data у интернет-магазинов: в онлайне легче анализировать трафик,
проще понять, откуда пришёл клиент, и узнать его предпочтения. В офлайне невозможно
заставить клиента раскрыть те или иные сведения, если он не захочет участвовать в
программе лояльности. Это его право, но оно усложняет работу «офлайновых» ритейлеров.
Онлайн-рынок. Сейчас онлайн — это самый быстрорастущий рынок. Темпы роста
зависят от категорий товаров, но мультиканальность и онлайн формируют тренд. К
примеру, в странах с наибольшим покрытием онлайн, вроде США, Великобритании, Китая,
мы можем увидеть shoes-ритейлеров, которые 40% своих продаж совершают через
интернет. В Украине же пока, на мой взгляд, в онлайне совершается около 10% всех
продаж. Здесь всё только начинается. Главная проблема онлайна — это возвраты. Они
могут доходить до 30–40%. Интересное решение придумала Kasta (бывшая modnaKasta):
они сделали точки выдачи с возможностью примерки. Таким образом они стали ближе
клиенту, и сейчас у них уже 100 таких отделений. Такой выход из онлайна в офлайн, шаг
навстречу клиенту, помог им серьёзно уменьшить возвраты. Хороший пример выхода из
онлайна в офлайн продемонстрировала Rozetka, открыв новый магазин площадью 6200
квадратных метров вместо «Мегамаркета» возле метро «Почайная» (бывшая «Петровка»),
по данным компании, новый магазин генерирует 10% от общих продаж ритейлера.
Decathlon и IKEA — игроки, приход которых может изменить рынок. Decathlon
ценен мощным private label, у них огромное количество дизайнеров и конструкторов,
которые разрабатывают свою продукцию. Вдобавок у них имеется классная специализация
и большая глубина. В «Спортмастере» нет такого количества SKU, как в Decathlon. На мой
взгляд, «Спортмастеру» придётся очень стараться, чтобы конкурировать с Decathlon.
Многое зависит от темпов развития французской сети, а также их стратегии: откроются ли
магазины в Киеве, Одессе, Харькове и Львове или пойдут ещё дальше и захватят, к примеру,
Кривой Рог? Не стоит забывать о факторе lifestyle: сейчас колоссальная популярность
занятий спортом. Так что, скорее всего, места хватит обеим сетям. С IKEA всё немного
сложнее: они будут тестировать в нашей стране новый формат. Мы с вами не увидим
привычную IKEA. Магазин сразу заявлен мультиканальным, в маленьком формате,
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площадью около 5000 квадратных метров, и больше будет походить на шоу-рум с акцентом
на онлайн-продажах. Возможно, после теста этого формата они откроют в Украине свои 20тысячники, но пока такого развития нет в планах. Украинский ритейл не ожидает
кризиса, но готов к нему. Мы все надеемся на лучшее и наблюдаем сейчас рост продаж на
20–40% like for like (прим. ред. — рост по отношению к прошлому году). Рынок позитивно
настроен, и у всех есть планы по развитию. Но у многих ритейлеров уже есть опыт, как
нужно действовать в экстренной ситуации: кто-то пережил два кризиса, а кто-то — три.
2014–15 года были менее эмоциональными, чем 2008 год. Хотя падение в этот период было
больше, кризис был пройден многими профессиональнее с точки зрения менеджмента. В
результате украинские компании адаптировались к постоянным изменениям и научились
постоянно передоговариваться. На стабильных рынках соседних государств этого нет. Если
есть контракт на 5–10 лет, то в 99% случаев ты будешь его выполнять. В Украине из-за
кризиса и постоянных изменений компании всё время между собой передоговариваются. В
этих условиях сложно вести бизнес, но даже международные компании адаптировались к
ним и во время кризиса 2014–15 годов вели себя так же, как локальные игроки. Но это —
огромная беда, ведь во многих компаниях уже сформирована культура невыполнения
обязательств. Подводя итоги, хочется сказать, что наш рынок ждёт глобализация, особенно
с приходом новых международных игроков и развитием локальных лидеров рынка.
Будущее украинского ритейла за стандартами в отрасли, трансформацией в
мультиканальность и прозрачностью в бизнесе.
Читать полностью >>>
По материалам ceoclub.com.ua
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

ЧАО "Фоззи групп" проведет внеочередное
собрание акционеров

Пчелка маркет открывает в Киеве свой
самый большой магазин
23.10.2018 35

Новый объект продовольственного ритейлера начнет работу 26
октября и станет крупнейшей торговой точкой бренда - со своим мясным
цехом, коптильней и пекарней.
Супермаркет будет расположен на бульваре Вацлава Гавела, 18, в Соломенском
районе Киева. Общая площадь 2160 кв. м, торговый зал - 1000 кв. м, будет работать 7 касс. В
самом маркете сети будет запущен большой мясной цех, который обеспечит мясными
полуфабрикатами и свежим мясом всю сеть. В торговом зале установят коптильный шкаф,
в котором на дровах фруктовых деревьев будет проходить процесс копчения натуральных
колбас и элитных копченостей в собственном соку. Также будет работать цех
хлебобулочных и кондитерских изделий. У покупателей есть возможность приобрести
горячий, ароматный хлеб, который только что вышел из печи. «Под собственной торговой
маркой Grand Gateau производиться эксклюзивная и изысканная кондитерская продукция.
А еще наши кондитеры приготовят торты на заказ различных размеров к любому
празднику. В зависимости от вкусов, начинка и оформление могут быть разными.
Надеемся, что покупателям все понравится!» — отметила Елена Гречишкина, управляющая
сетью Пчелка маркет. Справка. Магазины сети Пчелка маркет работают круглосуточно,
предлагая покупателям свежие продукты питания и товары первой необходимости для
ежедневного использования. Также есть продукты собственного производства. Действует
программа лояльности «СОТА CLUB». Основатель сети — Владислав Гельзин, известный в
Украине как президент ФК Олимпик (Донецк) и член Совета Профессиональной
футбольной лиги Украины. По состоянию на октябрь открыто 23 магазина Пчелка маркет в
Киеве и городах-спутниках. В штате предприятия работает более 1000 сотрудников.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua

25.10.2018

ЧАО "Фоззи групп" 31.10.2018 года проведет внеочередное собрание
акционеров, которое состоится по адресу г. Вишневое, ул. Промышленная,
5, Киевская обл.
Начало собрания в 14:00, сообщает Стокмаркет. ООО "Фоззи-Фуд" – структурная
единица ТПГ Fozzy Group – зарегистрировано в декабре 2002 года. Ранее занималась
развитием сети супермаркетов "Сильпо" в Украине. Как сообщалось ранее, развитием сети
"Сильпо" занимается ООО "Сильпо-Фуд" (Киев). По данным Единого госреестра юрлиц и
физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Фоззи-Фуд" являются ПАО "Закрытый
недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Ритейл
Капитал" (99,97%) и ООО "Сильпо-Фуд" (0,03%, оба – Киев). Зарегистрированный капитал
ООО "Фоззи-Фуд" составляет 1 млрд 976,8 млн грн. Конечным бенефициаром компании
выступает Владимир Костельман.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Сеть магазинов Novus дарит
к каждому товару пару
23.10.2018

Сеть Novus, совместно с независимым агентством Royal ® Advertising,
«запаковало» акционное предложение в storytelling, использовав в качестве
референса один из канонических сюжетов.
Говорят, все истории уже написаны, и в них лишь меняются персонажи. Вот и в день
рождения Novus, независимое рекламное агентство Royal ® Advertising рассказало одну из
самых известных в мире историй, поменяв персонажей на ассортимент сети. Акция сети
магазинов Novus предоставляет возможность покупателю взять один товар и практически
бесплатно получить второй. Такая выгодная возможность появится с 23 октября по 5
ноября. В поисках визуального объяснения происходящего, агентство деликатно обыграло
канонический сюжет, в котором животные, собравшись парами по рекомендации знающего
человека, отправились в ковчег, чтобы принести пользу новому человечеству. Так и Novus,
приговаривая с рекламных щитов - «Каждому товару - пару» - точно знает, что парой от
товаров будет больше пользы... Ну, как минимум, в два раза! Только форма современного
ковчега всё больше походит на корзину для продуктов, но то уже тонкости адаптации и
стереотипичность ритейл-сегмента.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
Сеть магазинов «Фора» закрыла сезон охоты
в новом ТВ-ролике

Не пропусти: когда откроются
в городе «черные» АТБ
02.10.2018

В управлении корпоративных коммуникаций корпорации «АТБ»
сообщили, что с 2017 года компания «АТБ-Маркет» открывает магазины в
новом, обновленном дизайне.
Открытие подобных торговых точек не является началом абсолютно нового
формата магазинов, это лишь развитие действующей концепции подобных магазинов. В
новых магазинах "АТБ" внедрены современные решения в сфере розничной торговли,
строительства и энергосбережения. В них установлено холодильное и морозильное
оборудование последнего поколения, а также новейшая система освещения, построенная
на базе LED-технологий. Она не только позволяет экономить электроэнергию, но и делает
более приятной атмосферу магазина. Примененные в строительстве технологии
утепления, отопления и рекуперации энергии сокращают до 70 проц. расходов на
отопление. В обновленных магазинах расширена площадь торговых залов, увеличена
выкладка товаров, создан больший комфорт для покупателей. Более широко представлен
ассортимент товаров среднего ценового сегмента и собственной торговой марки. В "АТБ"
нового формата будут продаваться также отдельные товары премиум-сегмента: вина,
сыры и другие. Большее внимание уделено фруктам, овощам, зелени и другим товарам
группы «фреш». Новые "АТБ" порадуют покупателей отделом «Свежая выпечка». Также в
супермаркетах будут работать машины для приготовления кофе, свежевыжатых соков,
мороженого. В компании «АТБ» уверяют, что внедренные изменения никаким образом не
повлияют на ценообразование. Цены в обновленных и старых магазинах - абсолютно
идентичны. В ближайшее время компания «АТБ-Маркет» не планирует пересматривать
ценообразование ни в старых по формату магазинах, ни в новых супермаркетах.
Читать полностью >>>
По материалам mv.org.ua
VARUS становится еще на несколько
шагов ближе к клиентам
15.10.2018

На данный момент во всех супермаркетах сети успешно запущен
новый Digital канал обратной связи для клиентов. Об этом сообщает служба
новостей портала allretail.ua
Зачем? И как это работает? Все просто — каждый покупатель, находясь в магазине,
сможет отсканировать QR-код или отправить бесплатное SMS с кодом отдела, если
обслуживание его не удовлетворило. После, с каждым таким обращением работает отдел
Клиентского сервиса VARUS. Для нас очень важна обратная связь, поэтому, плакаты и
наклейки с информацией мы разместили в популярных отделах нашей сети: Кулинария,
Мясной и Рыбный отделы, а также Гастрономия. Мы продолжаем внедрять новые каналы
сбора обратной связи, а также заботимся о комфорте наших клиентов, стараясь улучшать
наши сервисы каждый день. VARUS — национальная сеть супермаркетов, представленная
на рынке продуктовой розницы Украины компанией «Омега». Первый супермаркет сети
открылся в 2003 году в Днепропетровске. Сейчас сеть насчитывает 67 магазинов в Киеве,
Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Павлограде, Каменском, Никополе, Новомосковске,
Марганце, Долинской, Першотравенске, Вышгороде и Броварах. Общая торговая площадь
сети составляет 75 407 кв. м, а количество сотрудников достигает 5 000 человек. Последние
4 года (2014-2017 гг.) VARUS признается победителем Retail Awards, как лучшая сеть
супермаркетов Днепра. Сеть супермаркетов VARUS - входит в число крупнейших FMCGсетей по товарообороту по данным Ассоциации украинских ритейлеров.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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24.10.2018

Сеть «Фора» продолжила рекламную коммуникацию о продуманной
заботе в своих магазинах. В новом ТВ-ролике работники сети решают
проблему городских «охотников» за свежим качественным мясом.
«С 2017 года у «Форы» единый мясной цех, который сотрудничает с крупнейшими
украинскими производителями», – отмечает Оксана Мицкевич, маркетинг-директор сети
«Фора». «Все производство модернизировано. Благодаря этому с момента разделки мяса и
до того, как оно попадает на прилавки, проходит меньше суток, а у покупателей всегда есть
доступ к качественному свежему продукту». Кампания создана THINKMcCANN.
Читать полностью >>>
По материалам mmr.ua
Гендиректор Metro Cash & Carry Ukraine: Почему
товары в Украине дороже, чем в Польше
26.10.2018

Цены на некоторые позиции в Украине на 40-50% дороже, чем в
соседних странах. Генеральный директор компании Metro Cash & Carry
Ukraine Оливье Лангле рассказывает о том, как это можно изменить.
При подписании Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, включая
создание зоны свободной торговли со странами-членами ЕС, Украина взяла на себя ряд
законодательных обязательств , — пишет CEO Metro Cash & Carry Ukraine Оливье Лангле в
колонке для LIGA.net. Одно из них — имплементировать так называемый Регламент №608,
который касается работы таможни. На это Украине дали три года, поэтому правительство
настаивает на утверждении законопроекта №4614 в срок — до 1 января 2019 года.
Документ зарегистрирован в парламенте еще в мае 2016-го и сейчас его активно
обсуждают. В законопроекте есть один интересный пункт, который касается так
называемого параллельного импорта. Что это такое? Приведу пример на поставках
бытовой техники. Сейчас продавать импортную технику на территории Украины может
только официальный дистрибьютор, который завозит ее самостоятельно и продает всем
операторам — супермаркетам бытовой техники и электроники, фирменным магазинам и
даже продовольственным гипермаркетам. Поэтому и цены на один и тот же товар
примерно одинаковы во всех магазинах. Наценка на этой продукции выше, чем в странах
восточной Европы. Такая же ситуация с поставками одежды, обуви и прочим. Как
результат: в Украине наблюдается парадоксальная ситуация. Цены на товары выше, а
заработные платы — ниже по сравнению с ближайшими соседями. Почему мы не покупаем
и не завозим товаров напрямую? Если крупная сеть захочет завезти товар, его
гарантированно задержат на границе на 10 рабочих дней. Дополнительно может быть
выделено еще 10 рабочих дней на экспертизу. Все это время представители таможенных
органов будут выяснять у официального дистрибьютора, насколько легальной является
поставка. Именно этот фактор и сдерживает крупные компании, которые готовы
самостоятельно закупать товар, поставлять его на территорию Украины и затем проводить
гарантийное обслуживание. Таможенники нас поддерживают, поскольку не хотят тратить
время на выяснение отношений с официальными дистрибьюторами и импортерами. Нужно
признать, что и толку от такой работы немного. Например, в прошлом году они
задерживали товар на границе свыше 10 000 раз, и только 14 случаев рассматривали в суде
как контрафакт. Остальная продукция после длительного простоя все же попадает на
территорию страны. ...
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
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Юбилейный 30-й LC Waikiki в Украине открылся
в ровенском ТРЦ Злата Плаза

Сеть магазинов Prostor ведет переговоры
о покупке "Космо", – СМИ
22.10.2018

Владельцы днепропетровской сети Prostor ведут переговоры о
покупке конкурента - сети "Космо". Сумма сделки может составить $15 млн.
Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.
Днепропетровская компания "Стиль Д" (развивает сеть по продаже парфюмернокосметических товаров Prostor) близка к покупке бизнеса компании Суматра ЛТД (сеть
Космо) рассказали три источника: два директора торговых сетей и инвестиционный
банкир. Продавец - инвесткомпания SigmaBleyzr. Еcли соглашение будет подписано, Prostor
выйдет на второе место в Украине в сегменте магазинов по продаже парфюмернокосметической продукции после сети Ева. Договор купли продажи еще не подписан, сейчас
идет оценка стоимости бизнеса Космо, рассказывает директор торговой сети на правах
анонимности. Сделка может оказаться типичной для украинского розничного рынка:
собственник покупает договоры аренды, товарные остатки, торговое оборудование и при
необходимости - бренд сети. Речь идет только о продаже ≈ 110 парфюмерно-косметических
магазинов, аптечный бизнес Космо не входит в сделку, отметил он. Гендиректор сети
Космо Георгий Шейко сообщил, что ритейлер регулярно проводит переговоры о продаже
своего бизнеса. Информацию о проведении оценки стоимости активов он опроверг.
Американская SigmaBleyzer через компанию SBF Southeast European Holdings приобрел
компанию Суматра ЛТД в 2007 году. Тогда эксперты прогнозировали, что фонд выйдет из
бизнеса через три-четыре года, продав Космо международному оператору. Однако
несколько финансовых кризисов могли помешать планам фонда, и сейчаc покупку сети
рассматривают только ее украинские конкуренты. Приобретать сеть отказался Watsons,
рассказывает инвестбанкир. Совладелец сети Ева Руслав Шостак сообщил, что сейчас не
рассматривает покупку бизнеса Космо. SigmaBleyzer ранее заявляла о готовности
вкладывать в других виды бизнесы в Украине, в том числе в добычу углеводов. По
информации Государственной службы геологии недр, фонд готов вложить около $100 млн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Watsons Украина открывает магазин
в новом формате «beauty»
22.10.2018

Открытие торговой точки нового для Украины формата один из
лидеров отечественного рынка drogerie запланировал на 27 октября. Об этом
RAU сообщила пресс-служба компании Watsons Украина.
Магазин будет находиться в Киеве на ул. Гната Юры, 20, в ТРЦ Kvadrat Shopping Mall.
В магазине нового формата, помимо прочего, представлен ассортимент декоративной
косметики и косметики по уходу за кожей. В торговой точке особенно широко представлен
эксклюзивный ассортимент Watsons. Так, в нем представлена эксклюзивная органическая
косметика Naturals by Watsons. А также - множество новых брендов и наименований
корейской косметики, уже полюбившемся украинским покупателям. С кратким видеообзором можно ознакомиться по ссылке. Новая атмосфера для шопинга – часть стратегии
Watsons Украина предоставить украинцам клиентский опыт, уже внедренный в более чем
15000 магазинах Группы компаний A.S. Watson Group. «Быть клиентоориентированными
для нас – значит слышать желания и потребности наших клиентов, дарить им легкий и
комфортный формат шопинга, для того, чтобы они покидали наши магазины с улыбкой на
лице», - комментирует гендиректор Watsons Украина Томаш Вроблевски …
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
Сеть Eva планирует в 2019 году открыть
более 100 магазинов
23.10.2018

Компания «Руш» (Днепр), собственник сети drogerie-магазинов Eva в
Украине, намерена в 2019 году расширить сеть более чем на 100 новых
торговых точек. Об этом пишет commercialproperty.ua
Как сообщает Liga.net со ссылкой на Руслана Шостака, совладельца сети Eva, до
конца 2018 года ритейлер откроет 60-70 новых магазинов, а в следующем году – свыше 100
торговых точек. В настоящее время в Украине работает четыре drogerie-национальные
сети: Eva, Watsons, Prostor и «Космо», отметила Евгения Локтионова, директор
консалтинговой компании UTG. По ее словам, последние три года активнее всех
развивались сети Eva и Prostor. Лидерство держит сеть Eva (около 750 магазинов), на
втором месте – Watsons (около 400 торговых точек), на третьем – Prostor (около 350
магазинов), на четвертом – «Космо» (около 110 магазинов).
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
Сеть "Космо" открывает новый магазин
на Майдане Независимости
26.10.2018

Сеть магазинов КОСМО открыла новый магазин в центре Киева, на
выходе из станции метро "Майдан Незалежності". Об этом сообщает служба
новостей портала allretail.ua
Маркетинг директор Суматра-Лтд, Надия Ганулич-Манукян об открытии нового
магазина отметила: «В современном мире для людей самое главное - это время и удобство с
одной стороны и желание получать интересный опыт и новые впечатления с другой. Мы
старались открыть действительно хороший магазин, ведь это Майдан, самое сердце
столицы. А КОСМО на Майдане - это сердце нашей сети. Как видите, нам это удалось».
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
 HEALTH

В Киеве открылся второй в Украине
магазин H&M
18.10.2018

Открытие второго масс-маркета с мировым именем уже не вызвало
такого ажиотажа, как в Lavina Mall. Но, чтобы попасть в магазин, им нужно
было ожидать до 12:00.
H&M (Hennes & Mauritz) — шведский ритейлер. На данный момент это крупнейшая
розничная сеть одежды, обуви и аксессуаров в Европе. Компания позиционирует себя как
бренд доступной и качественной одежды масс-маркета. H&M сотрудничает с известными
модельерами и дизайнерами, с которыми время от времени выпускает совместные
коллекции. В магазинах была представлена одежда от Карла Лагерфельда, Стеллы
Маккартни, Сони Рикель, Александра Вэнга и Мэтью Уильямсона. Первые новости о том,
что в Украину зайдет эта популярная сеть магазинов появились еще в 2013 году. Но тогда
по ряду причин этого не произошло. Напомним, что открытие первого магазина H&M
состоялось 18 августа в ТРЦ Lavina Mall. Это вызвало сумасшедший ажиотаж. Чтобы не
создавать давку, людей в магазин пускали порциями, а очереди в шоу-рум заняли почти все
здание торгового центра. А перед официальным открытием, 16 августа, состоялась
закрытая презентация H&M с красной дорожкой, шампанским и звездами шоу-бизнеса.
Читать полностью >>>
По материалам kiev.informator.ua
Олег Гуминский, Спортмастер Украина: Запускаем
новую торговую сеть Brands To Go
22.10.2018

Директор управления дистрибуции Спортмастер Украина о развитии
франчайзинговых сетей Columbia, Weekender и Sportlandia, запуске новой
сети магазинов, ребрендинге Спортландии.
Компания Спортмастер — крупнейший оператор на рынке спортивных товаров
Украины. В портфеле ритейлера три франчайзинговых сети: Columbia, Weekender и
Sportlandia, которые включают более чем 50 магазинов во всех регионах страны. Каждая из
них имеет свои концептуальные отличия. Columbia –монобреновая сеть одежды и обуви
для активного отдыха и путешествий, с торговыми площадями от 80 до 120 кв. м.
Weekender – мультибрендовая сеть с товарным наполнением outdoor style и life style и
площадью торговых залов 200-300 кв. м. Sportlandia – спортивные супермаркеты с
магазинами площадью от 300 кв. м. В интервью RAU Олег Гуминский, директор управления
дистрибуции Спортмастер Украина, рассказал о методах работы с франчайзи, новых
вызовах для рынка, запуске сети обувных магазинов Sneakers—Shops, ребрендинге и
открытии крупнейшей в стране Sportlandia.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
Владельцы Helen Marlen Group могут остаться без 2000 кв.м.
недвижимости в центре Киева
22.10.2018

Владельцы Helen Marlen– супруги Михаил и Оксана Кавицкие – у которых
образовалась задолженность перед банками, через суды пытаются оставить в
собственности 2 000 м². недвижимости, расположенной в центре Киева.
Примечательно, что практически 1 500 кв. м. – это помещения в Пассаже. Указанная
недвижимость является обеспечением по кредитам обанкротившегося "Дельта банк",
говорят в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). "Группа Кавицких"
проиграла ключевое дело в суде, в котором просила признать недействительными
ипотечные и кредитные договора. В ФГВФЛ заявили, что сейчас принимаются меры в
других судебных делах с целью взыскания задолженности (≈ 460 млн грн ($16,2 млн)) или
продажи активов. Эксперты оценивают стоимость недвижимости в пределах $4-20 млн. Как
Кавицкие пытаются оставить в своей собственности недвижимость, и что значит для них
потеря этих активов, разбирался Retailers. О том, что один из заемщиков обанкротившегося
“Дельта Банка” пытается оспорить право собственности на залоговое имущество, в ФГВФЛ
заявили в прошлом году. В ведомстве заемщиков назвали – это “группа компаний
Кавицких”, а предмет спора – 2000 кв.м. недвижимости в центре Киева (Пассаж, ул.
Городецкого и ул. Владимирская), где размещены магазины luxury-брендов и офисы.
Очевидно, что речь идет о компаниях, связанных с супругами Михаилом и Оксаной
Кавицкими. Они являются собственниками Helen Marlen Group, которая специализируется
на продаже одежды, обуви и аксессуаров мировых брендов luxury-сегмента. C конца 2016
года “группа компаний Кавицких” пыталась в судах признать недействительными
кредитные и ипотечные договора с “Дельта Банком”. …
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua
У fashion-группы LPP Украина назначен
новый менеджер по аренде
25.10.2018

Сеть "Аптека Доброго Дня" выпустила
мобильное приложение
23.10.2018

Национальная сеть аптек «Аптека Доброго Дня» разработала новое
мобильное приложение, благодаря которому клиенты смогут заказывать
лекарства онлайн. Об этом пишет sostav.ua
«Новое мобильное приложение должно стать еще одним удобным инструментом
коммуникации клиента с сетью. Информация в приложении представлена в доступной
форме. В нем клиент сможет забронировать необходимые товары в ближайших к нему
аптеках с опцией моментального выкупа заказа; подключиться к Программе Лояльности и
сгенерировать виртуальную бонусную карту (даже если нет пластиковой) и следить за
балансом бонусной карты», - отметил руководитель отдела альтернативных продаж
компании Константин Костюшко. В приложении у каждого клиента есть личный кабинет,
где хранится его персональная информация, а также история покупок и начисления
бонусов, что должно помочь контролировать свои расходы и разумно использовать бонусы.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
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17.10.2018

Официальное открытие двухэтажной торговой точки турецкого
fashion-бренда состоялось 14 октября. Об этом сообщила пресс-служба
торгово-развлекательного центра.
Магазин LC Waikiki занял 940 м², и стал самым большим fashion-оператором в ТРЦ.
Торговая точка расположена на 1-м и 2-м этажах, соединенных эскалаторами внутри
помещения. В магазине применен самый новый концепт, выделена каждая группа товара с
большим количеством визуализации. Справка. LC Wаikiki - торговая марка, основанная в
1985 г. во Франции. В 1997 г. она была приобретена турецкой Taha Group. За это время
ритейлер стал №1 в Турции. Сеть насчитывает более 850 магазинов в 38 странах мира, к
2023 году в планах компании увеличить их количество до 1000.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua

Менеджером по аренде LPP Украина назначен Вадим Зинченко, пишет
rau.ua. Ранее он занимал аналогичный пост в девелоперской компании
Ceetrus Ukraine (экс-Immochan Ukraine).
На вопрос Reatailers о том, кто занимал эту должность ранее, Вадим Зинченко
ответил, что никто, а его назначение связано с расширением команды. Он также добавил,
что вопросами развития аренды в LPP Group занимались и продолжают заниматься
руководитель отдела развития группы LPP SA Мария Кокошкина и менеджер отдела
развития Екатерина Балакай. На новой должности, пишет rau.ua, Зинченко будет
заниматься развитием сети брендов группы LPP в Украине, среди которых Reserved, Mohito,
Cropp, House и Sinsay. Зинченко проработал в Ceetrus Ukraine (экс-Immochan Ukraine) около
2,5 лет, а его общий стаж в сфере коммерческой недвижимости составляет примерно 16 лет.
Ранее польский ритейл-оператор LPP Group заявил, что намерен в 2018 году открыть в
Украине 10 новых магазинов общей площадью около 12 000 кв. м, увеличив сеть до 98
торговых точек.
Читать полностью >>>
По материалам retailers.ua

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

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

 H&O (HOUSEHOLD)

Торговый комплекс Бахматюка на Шулявке
выставили на продажу

За 2 роки – в лідери ринку: як Епіцентр
нарощує продажі меблів
10.10.2018

Навіщо мережа торгових центрів «Епіцентр» змінює формат меблевих
відділів, за рахунок чого досягає дворазового зростання продажів і як
вийшов в лідери меблевого ринку України із часткою в 7%?
Про це та інше розповідає у своєму інтерв'ю Асоціації Рітейлерів України керівник
департаменту «Меблі» ТОВ «Епіцентр К» Олександр Лук’янченко. Загальновідомо, що
торгова мережа «Епіцентр» починала як класичні DIY-гіпермаркети з акцентом на
будівельні матеріали. При цьому, з меблів у магазинах компанії були представлені тільки
кухні та столові. Як зазначає Олександр Лук’янченко, через це багато споживачів не знали,
що компанія торгує меблями для інших кімнат. Однак, за останні кілька років ситуація
кардинально змінилася. Рішення активно розвивати меблевий напрямок Епіцентр прийняв
в 2014 році. За словами Олександра Лук’янченка, каталізатором стало відкриття
найбільшого у світі на той момент магазину DIY площею 105 000 кв. м в Києві. «По суті, це
був перший в мережі об’єкт, відкритий в форматі торгового центру, де були представлені
нові для компанії групи товарів, в тому числі – музичні інструменти, дитячі товари і
широкий асортимент меблів. Фактично, з будівництвом цього ТЦ, Епіцентр голосно заявив,
що виходить на ринок меблів», - говорить керівник департаменту. Уже до кінця 2015-го в
компанії прийняли рішення сформувати окрему команду фахівців, на яких було покладено
завдання істотно наростити продажі та частку Епіцентру на ринку меблів. Посаду керівника
департаменту зайняв Олександр Лук’янченко, який раніше розвивав інші напрямки в
структурі мережі «Епіцентр». Зараз в його підпорядкуванні знаходиться ще 12 осіб.
«Відпрацювавши в новому форматі останні 2 роки, розуміємо, що навіть меблеві відділи
площею 600-800 м² в невеликих регіональних містах потрібно переробляти в Центри
Меблів. Це буде трохи інший концепт, але його масштабування дозволить зробити бренд
більш впізнаваним», - говорить керівник меблевого департаменту Епіцентр. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Мережі «Епіцентр»
Магазин JYSK в новом формате 3.0 откроется
в винницком ТЦ Plaza Park
23.10.2018

Второй магазин датской сети JYSK в городе, и 44-й — по Украине,
начнет работу 25 октября в ТЦ Plaza Park по адресу: ул. Келецкая, 117 В, 1-й
этаж. Об этом RAU сообщила пресс-служба компании.
Общая площадь магазина составит 1209 кв. м, 950 из которых выделят под торговую
площадь. Размер залов нового формата позволяет создавать больше специальных
выставочных уголков, которые помогут представить различные варианты интерьера в
скандинавском стиле. В торговой точке будет представлен расширенный ассортимент
мебели для дома и сада, текстиля, товаров для сна и декора. Магазин расположится на 1-м
этаже ТЦ Plaza Park, который находится напротив рынка «Вишенка» и рядом с остановками
общественного транспорта. Plaza Park – это целый мини-городок для обустройства дома,
где посетители могут приобрести мебель, декор и многое другое. Евгений Иваница,
исполнительный директор JYSK в Украине, отметил: «Винница стала уже вторым городом,
где JYSK открывается в новом формате. Первый такой магазин работает в Одессе с начала
октября. В нем установлено более современное оборудование, новый дизайн облицовки и
кассовых зон, яркое освещение, предлагается широкий ассортимент». Справка. JYSK –
международная розничная сеть, предлагающая полный ассортимент товаров для дома.
Первый магазин открыт в 1979 году в Дании Ларсом Ларсеном, владельцем JYSK. Торговая
сеть является одним из европейских лидеров в категориях товаров для сна (матрацы,
подушки, одеяла и прочее), домашнего текстиля, товаров для ванной комнаты, жилой
мебели, а также садовой мебели и товаров для летнего отдыха. В состав группы JYSK входит
более 2500 магазинов в 50 странах мира. В Украине бренд JYSK представлен с 2004 года, и
присутствует в Киеве, Житомире, Одессе, Харькове, Днепре, Сумах, Херсоне, Виннице, Луцке,
Ровно, Хмельницком, Львове, Ивано-Франковске, Чернигове, Тернополе, Полтаве, Белой
Церкви и Кривом Роге и других, а также в формате онлайн-магазина.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
 ТОРГІВЕЛЬНА НЕРУХОМІСТЬ

Торгово-офисный центр Park Plaza
откроется на Осокорках
18.10.2018

В этот день начнут работу первые два арендатора объекта: магазин
плитки и сантехники Агромат и фирменный магазин производителя техники
и электроники Bosch.
ТОЦ Park Plaza расположен в Киеве по адресу проспект Бажана, 1 Л. Здание было
построено в 2017 году, сейчас комплекс находится на финальной стадии запуска: на фасаде
уже разместили вывески, и видно, что арендаторы делают ремонт. Согласно информации
на сайте торгового центра, общая площадь ТОЦ составляет 4645 кв м. Согласно данным
domik.ua, арендная площадь составляет около 2600 кв. м, стоимость аренды колеблется от
$17 до $26/кв. м/месяц в зависимости от этажа. Тераса, которая соседствует с офисными
площадями, согласно данным презентации, после окончания работ будет озеленена и
оснащена фонтаном/бассейном. ...
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua

25.10.2018

Исполнительная служба Минюста продает в системе СЕТАМ 68%
торгово-выставочного комплекса Квадрат-Шулявка (ТЦ Навигатор),
расположенного в подземном переходе на ул. Довженко в Киеве.
На продажу выставлены 889,6 кв. м торгового комплекса, что составляет 68%
площади ТЦ Навигатор. Стартовая цена объекта составляет 19,3 млн грн, гарантийный
взнос – 5% (966,7 тыс. грн), минимальный шаг – 1%. Аукцион состоится 19 ноября 2018
года. Согласно данным СЕТАМ, объект арестован как имущество должника. Согласно
Госреестру судебных решений, собственником комплекса является Станиславская торговая
компания Олега Бахматюка – имеет задолженность по кредиту от 2007 года перед
Укрсоцбанком в размере 698,4 млн грн. Уставный капитал компании составляет 3,5 млн
грн. Напомним, что в сентябре 2018 года исполнительная служба Минюста выставила на
продажу в системе СЕТАМ 89% торгово-выставочного комплекса Квадрат-Дружбы Народов
(ТЦ Навигатор), расположенного в подземном переходе в Киеве на бул. Дружбы Народов.
Читать полностью >>>
По материалам biz.nv.ua

 E-COMMERCE

Rozetka открывает мобильные точки выдачи
товаров на парковках Novus
17.10.2018

Крупнейший интернет-магазин Украины продолжает идти в офлайн и
осваивает новые форматы взаимодействия с клиентами. Rozetka тестирует
новый формат точек выдачи.
Две мобильные точки выдачи начали работуна Левом берегу, на парковках Novus по
адресам: Здолбуновская, 7 Г и Броварской проспект, 17. Точка представляет собой, по сути,
брендированный мини-бус. Клиенты могут получить свой заказ прямо с автомобиля с 10 до
21, как при доставке, но с условием, что им придется самим прийти к этой точке выдачи. В
компании отмечают, что новый формат точек выдачи, расположенных на парковках, пока
тестируется, и в случае, если он покажет свою эффективность, будет тиражироваться
дальше. Сейчас ритейлер ищет локации для следующих мобильных точек: планируется
разместить около 50 бусов в Киеве и области. Напомним, сейчас у компании один
полноценный магазин с линией точек выдачи работает в Киеве на Петровке, точка выдачи
площадью 400 кв. м в столичном ТЦ Шоколад, планируется открытие магазина в здании
Главпочтамта на Крещатике и открыты уже три точки в Одессе.
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
Маркетплейс Kasta.ua запустил собственный
сервис доставки
17.10.2018

Kasta.ua выделяет сеть региональных отделений в отдельный сервис
доставки посылок и обслуживания клиентов с новым названием KastaPost.
Об этом пишет allretail.ua
Проект также предусматривает запуск нового сервиса – доставку посылок от других
игроков рынка e-commerce. Как сообщила RAU пресс-служба Kasta.ua, запуск KastaPost, в
частности, позволит удешевить услугу доставки товаров для клиентов компании. «Одна из
ключевых задач оператора рынка электронной коммерции – это скорость и цена доставки.
Платная доставка – одно из неприятных ограничений, с которым сталкивается клиент на
этапе оформления заказа. Также стоимость доставки – составляющая конечной цены
продукта - и у разных операторов по-разному формируется. Учитывая перечисленные
факты, команда Kasta решила, что открытие собственных отделений поможет, во-первых,
сделать доставку либо бесплатной (при наличии карты лояльности Black), либо доступной 15 грн, а во-вторых, даст возможность клиентам примерять покупки», - отметили в прессслужбе компании. В Kasta.ua отмечают, что эти два фактора легли в основу проекта
развития первых центров обслуживания клиентов — сначала в Киеве, а потом и по всей
Украине. Уже сейчас в 40 городах Украины открыто около 100 центров обслуживания
клиентов. География точек присутствия учитывает растущий тренд покупок в интернете,
особенно в регионах: от Ужгорода на западе до Северодонецка на востоке, от Измаила на
юге до Чернигова на севере страны. Лидерами по количеству отделений являются Киев 28, Одесса - 9, Харьков - 8, Днепр - 6. Стремительный рост количества центров
обслуживания клиентов по Украине ускорил необходимость выбора простого и понятного
клиентам названия для отделений. Поэтому, в октябре текущего года было принято
решение назвать сервис доставки и сеть отделений - KastaPost. Выбор названия учитывает
нынешний перечень услуг в отделениях Kasta – получение посылок, примерка, оплата в
терминале, быстрый возврат посылки клиентом и моментальный (4 минуты) возврат
денежных средств на банковскую карту. Также проект предполагает запуск нового сервиса
– доставку посылок от других компаний операторов рынка электронной коммерции.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

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

В столице Украины откроют крупнейший
ТРЦ в стране
23.10.2018

В конце года в Киеве собираются открыть крупнейший в стране
торгово-развлекательный центр Blockbuster mall. Об этом сообщает
«Информатор», передает journalist.today
В сообщении отмечается, что площадь ТРЦ составит 450 тыс. кв. м. Ожидается, что
открытие состоится 1 декабря. Его месторасположение на пересечении проспекта Степана
Бандеры и улицы Набережно-Крещатицкой. «Формат нового Blockbuster mall предполагает,
что в ТРЦ будут представлены все виды развлечений и шопинга. Также в центре разместят
около 40 ресторанов и кафе. Парковка, которую разместят возле торгового центра, сможет
вместить до 7000 автомобилей», - говорится в сообщении. Также будет построена новая
дорога, мост и развязка. К Blockbuster mall обустроят заезд, удобный для жителей Оболони
и центра, а также заезд с улицы Электриков. Над автомобильной дорогой возведут мост для
пассажиров общественного транспорта. Ранее «Журналист» сообщал о том, что Киевсовет
выделил 4 га земли на пр. Победы под «новостройку» и ТРЦ.
Читать полностью >>>
По материалам journalist.today

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

cDonald’s открыл первый ресторан в Тернополе
в формате «опыт будущего»
24.10.2018

Во Львове открылся первый ресторан
сети «Белый налив»
18.10.2018

Бренд «Белый налив» от «Семьи ресторанов Дмитрия Борисова»
представил свое заведение на улице Гнатюка во Львове. Об этом сообщает
TradeMaster.UA со ссылкой на Thevillage.
С самого начала мы планировали, что «Белый налив» будет развиваться по
франшизе. В течение первых месяцев работы мы получили более ста заказов из разных
городов и стран. Львов был одним из первых. Мы рады, что нашли здесь партнера, с
которым планируем открыть пять сидерий в разных частях города. Мы достаточно
ответственно готовились к этому моменту: строили логистический центр, прописывали и
проверяли стандарты. Нам очень важно, чтобы каждый «Белый налив» имел свое
настроение, свою эмоцию, но одновременно четко соответствовал ожиданиям по качеству
и скорости. Сейчас мы в восторге от локации и очень надеемся на то, что это начало
фановой, популярной гастрономической истории» - рассказал Дмитрий Борисов. Стоит
отметить, что «Белый налив» до этого был только в Киеве и Луцке.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
ТЦ GLOBUS: место встреч и уникальных
фуд-форматов
19.10.2018

Расположение торгового центра GLOBUS в самом сердце киева
определяет его как место встреч для многих киевлян и гостей столицы. Об
этом пишет портал commercialproperty.ua
Поэтому создание в нем комфортной атмосферы и разнообразного фудпредложения, на фоне активного развития в украине культуры еды вне дома, является
одним из важных направлений управляющей компании – говорит петр хорошок,
коммерческий директор ТЦ GLOBUS. «Тенденция к питанию вне дома была вполне
прогнозируемой. В других странах стритфуд и небольшие семейные кафе пользуются
большой популярностью уже очень давно. Люди хотят общения и разнообразия, что вполне
естественно, когда ты в активном рабочем ритме. В Киеве такая тенденция стала
проявляться относительно недавно. Количество и качество открытых за последние
несколько лет заведений говорит об уже имеющейся высокой конкуренции. Сейчас важно
выделяться, иметь уникальную концепцию и достойный уровень сервиса. Безусловно,
потребитель стал более требовательным к еде. Ему уже важно не только ее качество, но и
подача, обстановка. Разумеется, это отражается и на требованиях к фуд-операторам,
рестораторам и их форматам в торговых центрах. Чтобы посетители возвращались в ТЦ
снова и снова, им должен нравиться каждый новый визит. Комфорт, приятная атмосфера,
сервис и, разумеется, разнообразная и вкусная еда по приемлемой цене – основные
критерии для этого», - говорит Петр Хорошок ...
Читать интерьвю полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
Фудкорт ТРЦ Ocean Plaza пополнится
новым заведением
22.10.2018

В ноябре этого года многочисленное семейство кафе и ресторанов в
самом популярном ТРЦ Ocean Plaza пополнится заведением «МОМО»
Naturally & fast.
Новый ресторан откроется на фудкорте торгового центра и представит набирающий
популярность в Украине формат Grab & Go, в котором создан тандем качественных,
здоровых и полезных продуктов и быстрого обслуживания. "Новая концепция ресторана это естественное развитие общепита, аналогами которой в мире являются такие заведения
как: Pret a Manger, Leon, ITSU. Ритм жизни в мегаполисе диктует свои правила, оставляя не
так много времени на употребление пищи. А в «МОМО» за считанные минуты каждый
может выбрать и купить неординарную, вкусную, а главное полезную еду", - рассказывает
маркетолог заведения Богдан Кривошея. Кроме этого, по его словам приятный интерьер
располагает к трапезе, а удобная упаковка блюд – забрать обед с собой и насладиться им в
любом месте (в парке, на работе, дома). Разработчиком дизайна «МОМО» является
компания Space Fair, которая удачно воплотила стиль урбан с натуральными и
естественными материалами, в выдержанном и минималистском стиле. Целевой
аудиторией «МОМО» являются продвинутые люди большого города, у которых нет
времени на ожидание приготовления еды, тем ни менее они хотят вкусно и полезно
перекусить. Поэтому основное направление ресторана - быстрое и здоровое питание с
позициями как для любителей мяса так и вегетарианцев. В заведении расположены две
витрины – холодная и теплая, благодаря чему салаты, роллы и сэндвичи всегда остаются
свежими, а основные блюда, супы и врапы – горячими. Свежесть продукции также
обеспечивается технологией приготовления блюд, при которой все меню делается в тот же
день (утром и в течение дня до 19:00).
Читать полностью >>>
По материалам UTG

McDonald’s в Тернополе работает в формате «опыт будущего»,
предусматривающий новый принцип работы кассовой зоны, терминалы
самообслуживания, услугу «Змінюй-Смакуй» и др..
Компания McDonald’s расширяет свое присутствие в Западной Украине. Как
сообщила RAU пресс-служба компании, 24 октября начал работу первый ресторан
McDonald’s в Тернополе по адресу: ул. Гетьмана Мазепы, 30. Ресторан разместился в
одноэтажном здании площадью 520 кв. м. В нем предусмотрено 240 мест: 112 в зале и 128
на открытой террасе. Для посетителей на автомобилях работает услуга McDrive. В
заведении работает около 100 сотрудников, которые ежедневно смогут обслуживать около
2000 гостей. Дети смогут играть на детской горке рядом с заведением. В пресс-службе
компании также отметили, что интерьер ресторана выполнен в стиле Alphabet. Этот дизайн
предусматривает использование крупных принтов с буквами, в которых графически
изображены блюда McDonald’s. В ресторане есть пандусы, а также туалетная комната для
людей с инвалидностью. «Мы часто получаем просьбы от наших посетителей из разных
городов открыть McDonald’s . Сегодня мы счастливы, что можем порадовать тех, кто
обращался из Тернополя. Жители Тернополя с первого же дня получат прогрессивное
обслуживания в McDonald’s с опытом будущего, что предусматривает сочетание
современных технологий и персональной заботы о посетителях», — отметил генеральный
директор компании McDonald’s в Украине Гжегож Хмелярский. ...
Читать полностью >>>
По материалам rau.ua
Salateira открыла третий ресторан
в Беларуси
26.10.2018

В субботу, 13 октября украинская сеть fast-healthy ресторанов
Salateira официально открыла новое заведение по франшизе в Минске. Об
этом RAU сообщила пресс-служба компании.
Ресторан расположен в новом ТРЦ Diamond Сity и стал третьим в Беларуси. Бренд
открыл первый ресторан в Минске по франшизе в декабре 2016 года. И уже в 2017-м
Salateira Belarus получила независимую награду «Открытие года». Благодаря схожим
вкусовым предпочтениям меню в Беларуси и Украине не отличаются. При этом в Минске
очень ценят возможность свободного выбора ингредиентов и часто формируют блюда
самостоятельно. Salateira Belarus, также как и в Украине, предлагает бесплатно угоститься
водой с лимоном и мятой, а так же комплиментами в неограниченном количестве , которые
ждут гостей в прикаcсовой зоне в качестве добавок к салатам: яблоки, микс семечек,
оливковое масло, бальзамический уксус и другое. Сеть намерена продолжать активное
развитие в Беларуси и радовать гостей новыми открытиями уже в ближайшее время. Сеть
ресторанов Salateira стремительно расширяется в Украине и за ее пределами, а также
активно подбирает новых партнеров по франчайзингу для выхода в новые страны.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua

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

Розвиток круїзного судноплавство у Чорноморському регіоні є одним
із пріоритетних завдань Міністерства інфраструктури
17.10.2018

Розвиток круїзного судноплавство у Чорноморському регіоні є одним
із пріоритетних завдань Міністерства інфраструктури. Про це повідомляє
сайт відомства.
Заступник Міністра інфраструктури Юрій Лавренюк виступаючи на міжнародному
засіданні Робочої групи представників портів Чорноморського регіону “MedCruise Black Sea
Working Group Meeting”, яке відбулось 17 жовтня ц.р. у м. Одеса, наголосив на необхідності
розвитку круїзного судноплавства у Чорноморському регіоні: «Одеса – перлина у Чорного
моря. Ми маємо докласти максимум зусиль для розвитку туризму і круїзного судноплавства
в Одесі. Після окупації Криму змінилась географія пасажирських перевезень. Тому наше
завдання спільно із Одеською облдержадміністрацією відновити круїзний туризм та
залучити додаткові круїзні лінії до Одеського регіону. Розвиток портів та створення
сприятливих умов для розвитку пасажирських і вантажних перевезень є одним із
пріоритетних завдань Міністерства інфраструктури України. І я вірю, що сьогоднішня
зустріч стане ефективним інструментом для досягнення наших спільних цілей». Учасники
зустрічі обговорили проблеми круїзної індустрії Чорноморського регіону та розробили
план заходів щодо їх вирішення. Участь у засіданні також взяли керівник АМПУ Райвіс
Вецкаганс та в.о. директора Постійного міжнародного секретаріату ОЧЕС Б. Дордевіка. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua

!FEST відкриє новий ресторан у
львівській Ратуші

Компания "Фарватер Тревел" запустила сервис по поиску
и бронированию пакетных туров онлайн

24.10.2018

Холдинг емоцій «!FEST» відкриє новий ресторан на першому поверсі
Львівської міської ради. Про це співзасновник «!FEST» Андрій Худо розповів
у інтерв'ю «Високому замку».
«!FEST» викупив фірму, яка орендує приміщення для ресторану «Ратуша». За
словами Андрія Худо, зараз у цьому приміщенні облаштовують нове кафе. «Попередні
власники робили бізнес переважно на банкетах, весіллях, – сказав «Високому замку» Андрій
Худо. – Їм стало нецікаво, зважаючи на ті заробітки, які тут мали… Будемо створювати своє.
Думаю, це буде потужне центральне гранд-кафе, як у Відні, де круті десерти. Але воно має
бути демократичне, щоб тут було багато людей». PR-менеджерка холдингу Оксана Ємець
розповіла, що «!FEST» викупив ТзОВ «Місто Лева» два тижні тому. Наразі невідомо, якою
буде нова концепція закладу. «Найближчий час воно працюватиме у форматі кав’ярні, тобто
кава і до кави. Ми також готові приймати бенкети, як це і відбувалось в «Ратуші». Стосовно
планів щодо зміни концепції, то ми ще не готові точно сказати, оскільки ще працюємо над
цим», – сказала Оксана Ємець. Ресторан «Ратуша» площею 648 м2 розташований на
першому поверсі Львівської міської ради. ТзОВ «Місто Лева» відкрило його у 2014 році, до
цього там була їдальня. За даними аналітичної системи YouControl, зараз власниками ТзОВ
«Місто Лева» є Дмитро Герасімов, Андрій Худо та Юрко Назарук. Нагадаємо, що до холдингу
«!FEST» входить 18 закладів з оригінальною концепцією: «Гасова лямпа», «Театр пива
«Правда», «Дім легенд», «Львівська майстерня шоколаду», «Мазох-cafe», «Реберня «Під
Арсеналом» та інші. Компанія також володіє закладами у Кракові, Києві, Празі та Баку.
Читати повністю >>>
За матеріалами zaxid.net
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23.10.2018

Компания "Фарватер Тревел" (Ужгород) запустила сервис по поиску и
бронированию пакетных туров онлайн, вложив около $300 тыс., сообщила
журналистам сооснователь компании Татьяна Поллак.
Сервис создан на основе модели Online Travel Agency и позволяет из 29 млн
актуальных предложений туроператоров самостоятельно выбрать подходящий турпакет
по списку параметров на сайте. "Мы (онлайн-сервис - ИФ) еще не окупаемся, нам нужно
вырасти еще в пять раз, чтобы стать прибыльными", - пояснила она, добавив, что компания
уже увеличила онлайн-продажи в пять раз за полгода. По ее словам, за этот год с помощью
данного сервиса забронировано более 1 тыс. туров стоимостью от EUR180 до EUR4,1 тыс.
(средняя стоимость одного тура - EUR1,17 тыс.). Компания планирует увеличить объем
обслуживаемой части украинского рынка пакетных туров с текущего почти 1% до 7% в
2020 г. Прибыль от сервиса компания получает по стандартной для турагентств схеме комиссия от цены, заявленной туроператором, отметила Т.Поллак. "Компания не в онлайне
на рынке уже давно, имеет существенное количество продаж, и из-за этого у нас
максимальная комиссия", - подчеркнул CEO агентства Андрей Швец. Туристическая
компания "Фарватер" работает с 2006 года. Первая версия сайта онлайн-поиска заработала
в октябре 2017, а в декабре появились первые клиенты. Компанией владеют Татьяна и
Фридрих Поллак в равных долях. Уставный капитал "Фарватер Тревелл" - 20 тыс. грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Мінекономрозвитку провело круглий стіл щодо підготовки
професійних кадрів для індустрії туризму
26.10.2018

За ініціативи Мінекономрозвитку на базі Київського національного
університету культури та мистецтв відбувся круглий стіл «Актуальні
питання підготовки кадрів сфери туризму».
Участь у заході взяли представники Мінекономрозвитку, представники ВНЗ України,
науковці, представники громадських організацій, бізнесу, регіональних структурних
підрозділів місцевих органів влади з питань туризму з Запоріжжя, Житомира, Львова,
Краматорська, Сєверодонецька, Сум, Кропивницького, Полтави, Херсону, Дніпра,
Мелітополя та Києва. Директор департаменту туризму та курортів Мінекономрозвитку
Оксана Сердюк у своєму виступі наголосила на важливості модернізації підходів до
професійної підготовки кадрів для туристичної індустрії в Україні. “Українські фахівці знані
не тільки на вітчизняному ринку але мають попит і закордоном, де вони працюють у
готелях, музеях, екскурсійних фірмах. В туріндустрії України безпосередньо чи
опосередковано працевлаштовано близько 1 млн людей, від яких залежить оцінка
туристами якості українського туристичного продукту та подальше зростання
туристичного потоку до нашої країни. Згідно зі Стратегією розвитку туризму та курортів на
період до 2026 року, організація та вдосконалення системи якісної підготовки фахівців
сфери туризму та курортів та інших сфер діяльності в туризмі, розробка програм
підвищення кваліфікації фахівців галузі є одним зі стратегічних завдань”,- зазначила вона.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку

ALOFT KIEV: Отель
в стиле casual
18.10.2018

Столичный ALOFT KIEV – первый украинский отель компании Marriott
International, А под самим брендом ALOFT HOTELS в целом работает около
240 объектов по всему миру.
Мы «заглянули за кулисы» и узнали у Левента Дженгиза, генерального менеджера
ALOFT KIEV, как он стал руководителем гостиницы, с какими сложностями столкнулся при
ее открытии, поговорили о ценообразовании, конкуренции и маркетинге. Отметим, 27
февраля в столице начал работу отель Aloft Kiev сети Marriott International. Этот отель стал
вторым объектом в украинской сети Marriott International, первым является дизайн-отель
11 Mirrors. Напомним, в 2016 году произошло самое крупное слияние гостиничных сетей ?
Marriott International купил Starwood Hotels & Resorts Worldwide. Таким образом, сейчас под
контролем Marriott International 30 отельных брендов и более 6,4 тысяч гостиниц в 126
странах. Если бы не кризис, то сейчас сеть Marriott International была бы представлена в
Украине гораздо шире. С 2011 года в Запорожье работала гостиница под брендом Four
Points by Sheraton, однако в конце 2015 собственники здания были вынуждены прекратить
сотрудничество с международным брендом. Теперь эта четырехзвездочная гостиница
работает под локальным брендом Khortitsa Palace. А в Киеве с 2012 года проводилась
реконструкция гостиницы "Лейпциг" рядом с Золотыми воротами, она должна была
открыться под названием Renaissance Kiev Hotel, однако в начале 2016 года собственник
здания Мохаммад Захур объявил о прекращении работ из-за проблем с финансированием.
Читать интервью полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
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МЕРТ акредитував 18 органів
сертифікації готелів
18.10.2018

Вместо кинотеатра «Кинопанорама»
откроют отель
11.10.2018

Киевский кинотеатр «Кинопанорама» снесут и на его месте построят
трехзвездочный отель. Об этом сообщает TradeMaster.UA со ссылкой на Kyiv
Post.
Как заявил основатель компании ISTIL Group Мохаммад Захур, «из уважения к
истории» в отеле оборудуют специальную комнату для просмотра кино, а также
конференц-зал. Более того, саму гостиницу назовут «Панорама». Справка ТМ: ISTIL Group
является инвестором разных проектов: недвижимости, медиа, производства и
кинодистрибуции, энергетический сектора и других направлений.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Тигипко купил в Киеве землю под
строительство отеля
12.10.2018

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение
компании Devisal, принадлежащей Cергею Тигипко, на приобретение акций
компании Lifaza. Об этом сообщает biz.liga.net
Как пишет Интерфакс-Украина, Lifaza, а также компания Доминант Альянс владеют
долями в 41% и 59%, соответственно, в уставном капитале компании Киев Житло-Инвест
Менеджмент. Эта компания в 2007 году получила 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.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
По соседству с аэропортом им. Сикорского
построят гостиницу
12.10.2018

Возле аэропорта им. Игоря Сикорского могут построить гостиницу. Об
этом сообщил основатель инвестиционной группы UFuture Василий
Хмельницкий, передает СтройОбзор.
По его словам, прежде чем строить отель, необходимо провести аналитическую
работу, однако если сделать упор на недорогое проживание, спрос на данную услугу
должен быть. "Это надо анализировать исходя из количества людей, которое аэропорт
пропускает. Надо смотреть, сколько летает киевлян и сколько иногородних - именно они
будут пользоваться услугами отеля. Но это точно должна быть трехзвездочная гостиница,
номер в которой стоил бы от 50 до 70 долл. за сутки", - отметил Василий
Хмельницкий.Напомним, в аэропорту реконструируют основной терминал А.
Читать полностью >>>
По материалам stroyobzor.ua

Національне агентство із акредитації України (НААУ), що перебуває в
підпорядкуванні Мінекономрозвитку, схвалив 18 установ для проведення
категоризації, сертифікації готелів.
Згідно з наданою НААУ інформацією на запит агентства "Інтерфакс-Україна",
акредитацію отримали ГС "Укрметртестстандарт", "УкрБУДСЕРТ" ТОВ "Ракурс ЛТД", ТОВ
"ПРОМСТАНДАРТ", ТОВ "Тестметрстандарт", ТОВ "Центр оцінки відповідності "Фактум", ПП
"Інфорсерт". Крім того, акредитація надана науково-виробничим центрам стандартизації,
метрології та сертифікації в Миколаєві, Черкасах, Рівному, Полтаві, Львові, Дніпрі, Харкові,
Херсоні, Тернополі, Запоріжжі, Одесі та Хмельницькому. Оцінка готелів і об'єктів, що
надають послуги тимчасового розміщення, проводитиметься відповідно до нормативних
документів, що містять встановлені законом показники. Як повідомлялося, присвоєння
зірок готелям було призупинено 1 січня 2018 року в зв'язку з припиненням існування
органу сертифікації УкрСЕПРО. Мінеконорозвитку пропонувало передати повноваження із
сертифікації готелів установам, які отримали акредитацію НААУ, що надає акредитацію
органів із сертифікації продукції, процесів та послуг.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Инвестфонд "Хантер" купил 66%
"Трускавецкурорт"
28.10.2018

ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный
инвестиционный фонд "Хантер" (Киев) приобрел 66,5% уставного капитала
ЧАО "Трускавецкурорт" (Львовская обл.)
Об этом "Трускавецкурорт" сообщил в системе раскрытия информации
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Как
сообщалось, владелец ЧАО "Трускавецкурорт" (Львовская обл.) - ООО "Полиинвестгрупп"
(Киев) сократил свою долю с 99,7% до 33,23%. В августе Антимонопольный комитет
Украины (АМКУ) разрешил ПАО "Хантер" приобрести более 50% в уставном капитале
оператора санаторно-курортного комплекса ЧАО "Трускавецкурорт". Согласно Единому
госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром инвестфонда
"Хантер" являлся Владимир Якубенко. Конечным бенефициаром ООО "Полиинвестгрупп"
является Максим Шапошников. В структуру ЧАО "Трускавецкурорт" входят санатории
"Весна", "Кристалл", "Алмаз", "Янтарь", "Рубин", "Березка" (все - Трускавец). Согласно
финансовой отчетности предприятия, выручка ЧАО в 2017 году составила 83,9 млн грн,
чистый убыток – 74,4 млн грн. Уставный капитал курорта составляет 174,8 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 WELLNESS & HEALTH (ІНДУСТРІЯ КРАСИ ТА ЗДОРОВ'Я)

НБУ выиграл у Коломойского кассацию
по курорту "Буковель"

 МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ
17.10.2018

Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу НБУ на решение
судов, которыми были расторгнуты договора ипотеки между НБУ и ООО
"Скорзонера". Об этом пишет kontrakty.ua
"Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу Национального банка Украины на
решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми были расторгнуты договора
ипотеки между НБУ и ООО "Скорзонера" ("Буковель")", - сообщили в пресс-службе НБУ в
ответ на запрос агентства. По результатам рассмотрения Верховный Суд отменил решения
предыдущих инстанций и принял новое, которым отказал в исковых требованиях ООО
"Скорзонера", - сказали в НБУ. Согласно сообщению, НБУ считает такое решение
Верховного суда одним из примеров обеспечения принципа верховенства права в
современных условиях реформирования правосудия в Украине и ожидает, что в
дальнейшем суды будут учитывать правовую позицию Верховного суда в подобных спорах.
Согласно данным Госреестра прав на недвижимое имущество, предметами ипотеки
является имущество по адресу г. Яремче, с. Поляница (Ивано-Франковская обл.), где
расположен горнолыжный курорт "Буковель". По данным Госреестра юрлиц, конечные
бенефициары ООО "Скорзонера" являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Читать полностью >>>
По материалам kontrakty.ua

МОЗ: Що змінилося за рік після прийняття закону
про медичну реформу
19.10.2018

Минув рік з дня голосування за медичну реформу в стінах Верховної
Ради. Тоді свій голос за зміни в системі охорони здоров’я і гарантований
державою пакет медичних послуг віддали 240 народних депутатів.
Повідомляємо, що змінилося в системі охорони здоров’я за рік. Рік тому
Верховна Рада України проголосувала за Закон «Про державні фінансові гарантії медичного
обслуговування населення» і таким чином дала «зелене світло» реформі фінансової
системи медицини. В грудні цей закон підписав Президент України. Вже з січня 2018 року
Міністерство охорони здоров’я розпочало впровадження змін в охороні здоров’я. А саме
першого етапу реформи - нового механізму фінансування медичних закладів, що надають
первинну медичну допомогу. Адже сімейні лікарі, терапевти і педіатри є медиками, до яких
найперше мають звертатися українці.
Реформа у 2019 році. Які зміни в охороні здоров’я чекають на українців наступного
року? Усі комунальні медичні заклади країни, де працюють сімейні лікарі, терапевти і
педіатри, з січня 2019 році перейдуть на оплати за послуги за контрактами з Нацслужбою
здоров’я. У 2018 році в електронній системі охорони здоров’я медзаклади можуть тільки
підписувати декларації про вибір лікаря та укладати договори із Нацслужбою здоров’я. У
2019 році сімейні лікарі, терапевти і педіатри перейдуть на електронний документообіг:
медична картка пацієнта, рецепти на «Доступні ліки», направлення до вузьких спеціалістів,
лікарняні листи. До кінця 2019 року сімейні лікарі працюватимуть без паперу. Наступний
етап після реформи первинної ланки розпочнеться з другої половини 2019 року - програма
«Безкоштовна діагностика». Це 80% потреби пацієнта з діагностики у сімейного лікаря,
терапевта або педіатра, найбільш необхідні безоплатні дослідження і аналізи, консультації
вузькопрофільних спеціалістів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Медхолдинг Medicover придбав український підрозділ
мережі лабораторій Invitro

Госаудитслужба выявила неэффективное использование
средств на поддержку кино
19.10.2018

Медичний холдинг Medicover, що володіє в Україні мережею
медичних лабораторій "Синево", підписав угоду про придбання мережі
лабораторій Invitro, що є українським підрозділом однойменної російської
мережі, за EUR6 млн.
Як повідомляється в прес-релізі холдингу, мережа Invitro включає в себе 61 пункт
забору крові і одну лабораторію. Мережа орієнтована на Східну і Центральну Україну.
Очікується, що бізнес буде консолідований на початку 2019 року. Станом на кінець вересня
2018 року Medicover в Україні мав в цілому 229 пунктів забору крові. "Придбання
українських лабораторій Invitro розширює наш географічний обхват для клієнтів, а також
показує нашу довгострокову прихильність надання населенню України медичних послуг", прокоментував угоду генеральний директор Medicover Фредрік Рагмарк. Медичний
холдинг Medicover працює в країнах Східної і Центральної Європи - Німеччині, Польщі,
Румунії, Білорусі, Туреччині, Україні, Грузії, Молдові, Сербії, Болгарії.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Медсеть "ДОБРОБУТ" открыла центр реабилитации для детей
с аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП
22.10.2018

Медицинская сеть "Добробут" открыла на базе своей клиники центр
реабилитации для детей с аутизмом, синдромом Дауна, детским
церебральным параличом (ДЦП), синдромом дефицита внимания и
гиперактивности (СДВГ).
Как сообщается в пресс-релизе сети, в центре будут работать 25 врачей и
психологов, которые прошли тренинги по коммуникации с пациентами с особенными
потребностями. Среди специалистов центра – психиатр, психолог, логопед-дефектолог,
коррекционный педагог, тьютор (педагог сопровождения ребенка), психотерапевт,
генетик, диетолог, реабилитолог, кинезитерапевт, массажист. В настоящее время в Украине
более 7,5 тысяч детей страдают расстройствами аутичного спектра (РАС). Ежегодно
рождается более 400 детей с синдромом Дауна, на данный момент в стране
зарегистрировано более 15 тысяч людей с этим заболеванием. Более 20 тысяч детей с
детским церебральным параличом (ДЦП). Синдром дефицита внимания и гиперактивности
наблюдается у 7% украинских детей. При этом официальная статистика не отображает
реальной картины и эти цифры на порядок выше. Напомним, медицинская сеть «Добробут»
намерена к 2020 году ввести в эксплуатацию новый медицинский корпус, инвестиции в
который составят около $20 млн.
Читать полностью >>>
По материалам pharma.net.ua
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Государственный финансовый аудит Госаудитслужбы показал
неэффективное использование средств по бюджетным программам
поддержки кино в 2015-2017 годах. Об этом сообщает РБК-Украина.
Как отметили в Госаудитслужбе, 90% государственных контрактов и 98% договоров
финансовой поддержки на производство национальных фильмов заключенные Госкино с
частными кинопроизводителями. “Однако большинство из них по данным
Государственного реестра производителей, распространителей и демонстраторов фильмов
на территории Украины не имеют собственной производственной базы для создания
фильмов и арендуют ее у других субъектов хозяйствования, а имеющееся у
государственных предприятий оборудование для производства кинофильмов почти на
100% морально устаревшее и физически изношенно и в основном непригодно для
дальнейшего использования”, – говорится в сообщении. Как следствие, частные
кинопроизводители за бюджетные средства арендуют оборудование и сценическипостановочные средства по договорным ценам, которые в большинстве случаев
необоснованны и выше рыночных, что приводит к завышению стоимости фильмов и
неэффективному использованию средств государственного бюджета, которые
направляются на их производство, добавили в ведомстве. Кроме этого, из-за
несовершенства порядка распространения и демонстрирования национальных фильмов,
созданных на условиях государственного заказа и финансовой поддержки, и отсутствия
контроля за ходом реализации исключительных имущественных прав на фильмы Госкино
не обеспечило распространение 54 национальных фильмов, на создание которых
использовано бюджетных средств на сумму 149,3 млн гривен, отметили в Госаудитслужбе.
Напомним, что Счетная палата за 22 года деятельности выявила неэффективное
использование средств государственного бюджета на общую сумму 310 млрд гривен.
Отметим, что в сентябре Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной раде
законопроект “Об основах деятельности органов государственного финансового контроля”.
Проектом закона предлагается предоставить Госаудитслужбе специальный статус.
Читать полностью >>>
По материалам finance.ua
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Одесскую киностудию пикетировали
противники ее приватизации
12.10.2018

Около десяти бывших сотрудников Одесской киностудии вместе с
активистами ВО «Свобода» провели пикет под зданием на Французском
бульваре с требованием не допустить приватизации предприятия.
По мнению протестующих, если Верховная Рада Украины отменит мораторий на
приватизацию государственной доли акций, то ее приватизирует нынешний инвестор
киностудии, гендиректор телекомпании «1+1» Александр Ткаченко с целью распродать
лакомый кусок земли в элитном районе города. «Сейчас в Верховной Раде хотят отменить
закон от 2011 года, который запрещал приватизацию государственной части киностудии,
— рассказывает юрист Гильдии кинематографистов Одессы Ольга Сивакова. — У нас есть
информация, что после приватизации Ткаченко продаст часть земли киностудии под
застройку. Эти деньги якобы собираются вложить в развитие киностудии, но заметим — за
10 лет под руководством Ткаченко на Одесской киностудии не было выпущено ни одного
фильма». В свою очередь, «свободовцы» заявили, что они начинают серию акций протестов
по недопущению приватизации киностудии.
Читать полностью >>>
По материалам dumskaya.net
В Киеве продают за 9 млн гривен
кинофабрику
23.10.2018

На аукцион выставлен основной офис государственного предприятия
«Укртелефильм». Об этом сообщает ProZorro.Продажи, передает портал
journalist.today
В сообщении отмечается, что комплекс недвижимости оценили в 9,2 млн. грн.
Находится он по адресу улица Кирилловская, 160. Стоит отметить, что торги продолжаются
уже с 23 сентября. Непосредственно сам аукцион состоится 24 октября. Ранее сообщалось,
что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит досудебное
расследование о возможной растрате имущества на государственном предприятии
"Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм". В связи с этим Соломенским
районным судом арестовано имущество госпредприятия. В чстности, детективами Бюро
установлено, что бывший генеральный директор "Укртелефильма" Виктор Подлесный 12
июня 2016 года заключил договор купли-продажи с ООО "Лодокс". Согласно условиям
договора госпредприятие должно передать "Лодоксу" имущественные права на 24
квартиры общей площадью 2704 кв. м., 7 нежилых помещений и 36 паркомест стоимостью
13,5 миллиона гривен. Также установлено, что 19 декабря 2017 года действия гендиректор
"Укртелефильма" заключил дополнительное соглашение к этому договору, в котором было
увеличено цену до 14,5 млн гривен. Также Подлесный подписал акт приема-передачи к
указанному договору, согласно которому передал в пользу ООО "Лодокс" имущественные
права на вышеуказанное имущество - 24 квартиры общей площадью 2704,2 кв.м., 7
нежилых помещений общей площадью 944,2 кв. м. и 36 паркомест. Согласно справке о
учете нематериальных активов "Укртелефильма", по состоянию на 1 декабря 2017 года на
балансе госпредприятия находились имущественные права жилых и нежилых помещений
на сумму почти 42,5 млн гривен. "Стоимость имущественных прав основывается на
заключении о стоимости, подготовленном ООО "Финансовая строительная компания
"Фиск" на заказ "Укртелефильма". Следует отметить, что оценка проводилась
исключительно по квартирах и нежилых помещениях, без учета 36 паркомест, то есть
общая стоимость отчужденных объектов недвижимости еще больше", - отмечает издание.
Детективы НАБУ имеют информацию, что согласно условиям указанного договора, без
учета цены за 36 паркомест, в среднем 1 кв м. недвижимости продано менее чем за 4000
гривен. На основании этих договоров была произведена регистрация указанной
недвижимости за физическими и юридическими лицами. …
Читать полностью >>>
Читайте также: ГП "Укртелефильм" лишилось
статуса госкомпании и превратилось в ПАО >>>
По материалам journalist.today
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З”їзд адвокатів України відбудеться на початку 2019 року незалежно
від того, чи буде прийнято законопроект “Про адвокатуру та адвокатську
діяльність” до цього часу чи ні.
“На початку наступного року у нас буде з”їзд адвокатів”, - сказала Голова НААУ Лідія
Ізовітова під час виїзного засідання РАУ. Голова НААУ нагадала про те, що адвокатура має
обрати представників до Вищої ради правосуддя, ВККС та Вищої кваліфікаційної комісії
прокурорів. Термін повноважень адвокатів, обраних до цих органів, наближається до
завершення. “На ці місця потрібно обирати людей, тому з”їзд неминуче буде і конференції
адвокатів регіонів неминуче буде”, - наголосила Лідія Ізовітова. Відповідно до порядку
денного, РАУ розглянула звернення голів рад адвокатів Волинської, Закарпатської,
Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Рівненської та Чернівецької областей
щодо проведення конференцій. Як відомо, 6 вересня 2018 року до Верховної Ради внесено
проект закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” №9055. Законопроект
визначений президентом як невідкладний, проте досі не пройшов етап обговорення в
комітетах парламенту.
Читати повністю >>>
За матеріалами НААУ
Астерс відкриває офіс
в Брюсселі
22.10.2018

Невдовзі після найбільшого об'єднання двох українських юридичних
фірм Астерс рада повідомити про відкриття свого офісу в Брюсселі у
листопаді 2018 року.
Разом із нещодавно відкритим вашингтонським офісом він органічно продовжить
зростання найбільшої юридичної фірми України, команда якої налічує вже 150 юристів.
Відкриття офісу в Брюсселі є складовою стратегії Астерс із встановлення присутності фірми
у найбільш важливих для українського ринку юрисдикціях. Присутність Астерс в серці
Європейського Союзу дозволить юристам різних практик фірми стежити за розвитком
європейського законодавства і правозастосування, пропонуючи українським клієнтам
актуальний погляд на питання, що впливають на їхню діяльність вже зараз або
впливатимуть у найближчій перспективі. "Україна прагне приєднання до Європейського
Союзу, і значна кількість правових норм ЄС вже впроваджується у національне
законодавство та практику. Більш того, Угода про Асоціацію між Україною та ЄС прямо
передбачає застосування законодавства та прецедентів ЄС, наприклад, у сфері державної
допомоги", - коментує Олексій Дідковський, співкеруючий партнер Астерс. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ЮФ «Астерс»
«Європейська січ»: АПУ починає співпрацю з міжнародним
проектом правової допомоги
22.10.2018

Міжнародний проект правової допомоги для українців незабаром
запрацює в країнах Європи. Започаткували його українські юристи,
повідомляє ВГО «Асоціація правників України»
Проект має назву «Європейська Січ», — розповідає автор ідеї Олександр Живаго,
виконавчий директор Асоціації випускників Інституту міжнародних відносин Київського
національного університету імені Т.Шевченка. «Це буде єдина мережа надання юридичних
послуг за кордоном громадянам України, які перебувають за кордоном і потрапили у якусь
несподівану ситуацію, — розповідає Олександр Живаго. — Проект передбачає надання
екстреної допомоги українцям, які мають юридичні неприємності за кордоном. Буде
єдиний номер телефону кол-центру (в м. Києві), і за цим номером людину вже з’єднають з
адвокатом у тій країні чи місті, звідки надійшов виклик. І він вже або виїде на місце, або
телефоном дасть консультацію, що саме потрібно робити у першу чергу. Зорієнтує
принаймні у перших кроках». Попередньо у ініціаторів проекту вже є домовленості по такій
співпраці з Італією і країнами Балтії. Навіть зараз, ще до старту проекту, у Естонії триває
юридичний супровід людини, яка є закордонним українцем. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ВГО «Асоціація правників України»
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 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ. ПОЛІГРАФІЯ & ДРУК

:: КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ

Телереклама подорожчала на 30%,
зовнішня - до 50%
23.10.2018

Вартість телереклами виросла 30% у річному еквіваленті, вартість
зовнішньої - на 40-50%, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" гравці і
учасники рекламного рику.
За словами провідного менеджера маркетингових комунікацій департаменту
комерції та маркетингу МХП Сергія Кості, ціни на телерекламу в річному еквіваленті зросли
на 35%, на зовнішню рекламу - на 30-40%. При цьому ціни на рекламу в інтернеті виросли
не більше ніж на 35%. "Ми йдемо від класичних інструментів. Будемо шукати
альтернативні рішення для ефективного використання медіабюджету без втрати контакту
зі споживачем", - наголосив він. Водночас, за словами С.Кості, на підприємстві не відчувають
змін рекламного ринку напередодні прийдешніх виборів, окрім стандартного скорочення
рекламних слотів. У свою чергу комерційний директор медіагрупи "1+1 медіа" Валерій
Варениця зазначив, група наразі не оголосила ціни на рекламу на 2019 рік, хоча в минулі
роки в цей час умови вже озвучувалися. "Для себе ми допускаємо інфляцію 25-40%, залежно
від рекламодавця. Що стосується ціни на рекламу, то підвищення очевидно. Аргументом
для цього є нинішній попит - солд-аут слотів холдингу у нас вже п'ятий місяць близько
100%", - наголосив він. Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі
провайдера "Воля", очікування щодо інфляції ринку ТВ-реклами загалом вище індексу
інфляції цього року, проте точної цифри не заявлено. "За нашими даними, ціни на ТБрекламу цьогоріч зросли на 30% у середньому на ринку. Крім цього, на цінову політику
майданчиків впливає співвідношення попиту-пропозиції. Наприклад, традиційно в період з
вересня і до кінця року попит перевищує пропозицію, що також значно впливає на
вартість", - заявив в.о. генерального директора AB InBev Efes в Україні Денис Хренов. Окрім
зростання цін на телерекламу він також відзначає стійку тенденцію зростання вартості
зовнішньої реклами - на 45-50% поточного року, переважно за рахунок скорочення
рекламної площі в містах після затвердження міськими радами концепції розвитку
зовнішньої реклами. В інтернет-рекламі, за даними AB InBev Efes, інфляція в середньому
досягає 50% для відео форматів і 25% - для інших форматів. "На сьогодні вагому частку
рекламних площ заповнює контент, створений у результаті передвиборних кампаній. Але,
на нашу думку, значного впливу на рекламний ринок бізнес-організацій ці обставини
наразі не чинять", - наголошує Д.Хренов. Він також зазначив, що з початку наступного року
ситуація може дещо змінитися, але наразі складно однозначно спрогнозувати, наскільки
критично вона відобразиться на можливості для комерційних рекламодавців. За словами
Д.Хренова, на ринку ТБ-реклами існує проблема, що може значно вплинути на нього під час
передвиборної кампанії. "При скороченні рекламної квоти на ТБ з 12 до 9 хвилин на годину
прибрали пункт, що зобов'язував на період передвиборних кампаній додавати до них три
додаткові хвилини для забезпечення рівних прав учасникам виборчого процесу. І наразі
незрозуміло, якою постановою ці додаткові хвилини повернуть", - наголосив він. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
ЗМІ & ВИДАВНИЧА СПРАВА

Неизвестный против Фирташа. Зеонбуд
банкротит активы Интера
17.10.2018

Единственный в стране цифровой эфирный провайдер Зеонбуд
выставил каналам группы Интер счет в общей сложности на 115,4 млн грн.
Об этом сообщает biz.liga.net
Компания потребовала рассчитаться за организацию вещания по договорам от 2011
года. Телеканалы пытались оспорить эти требования в судах. Но проиграли. Началась самая
жаркая стадия противостояния.
Раздача слонов. Зеонбуд в прошлом году подал в суд на каналы группы Интер Кино ТВ (Enter Film), Мульти Медиа Сервис (К2) и Мега с претензиями на сумму 44,5 млн
грн, 37 млн грн и 33,9 млн грн соответственно. В этом году цифровой провайдер одержал
победу в апелляционных инстанциях и начал добиваться расчета любым путем. Дело
дошло до крайностей. И Зеонбуд в начале октября инициировал процедуру банкротства
Мега. Был назначен распорядитель имущества, который до 3 декабря должен будет
провести инвентаризацию имущества должника. Мега пробовала получить отсрочку
платежа, но суд посчитал, что для этого нет оснований. “Заявитель (ходатайства об
отсрочке - Ред.) ссылается на тяжелое материальное положение, указывает, что
однократное взыскание задолженности по решению суда приведет к банкротству
ответчика…”, - говорится в решении суда. “На этой стадии (рассмотрения дела - Ред.)
арбитражный управляющий может получить полномочия директора в случае, если тот
нарушает требования законодательства”, - говорит управляющий партнер Jurimex Юрий
Крайняк. Условно говоря, невыплата долга является формальным основанием для
прекращения полномочий директора. То есть теоретически он может получить контроль
над операционной деятельностью канала. “Иногда процедуры банкротства - в интересах
самих должников,” - напоминает еще один юрист, партнер ЮФ Asters Юрий Котляров. Грубо
говоря, когда нужен повод, чтобы обанкротить актив. В К1 тоже недавно узнали о том, что
отсрочить оплату долга не удастся. Enter Film повезло больше - канал получил отсрочку на
1 год. Суд принял во внимание, что на банковских счетах должника отсутствуют средства
для исполнения решения суда, что подтверждается банковскими выписками. ...
Здесь начинаются версии. Один из управленцев на украинском медиарынке
говорит, что он слышал от первых лиц компаний: реальный долг группы Интер перед
Зеонбудом составляет около 200 млн грн. Комментарий у должника взять пока не удалось.
Здесь нужно напомнить, что Зеонбуд уже судился в 2016 году с одним из каналов группы
Интер - НТН. Провайдер выставил ему счет на 122 млн грн. Хотя чуть позже все
закончилось подписанием мировой и обязательством выплатить лишь половину суммы от
изначально указанной в иске. В этот раз мировой пока не пахнет. Собеседники LIGA.net
высказывают различные версии на предмет того, почему Зеонбуд выжимает деньги из
каналов Фирташа любой ценой - пусть даже через банкротство. Первая из них стандартная
- у Зеонбуда туго с финансами, а налоги платить приходится. Вторая - влияния Дмитрия
Фирташа (в любой из его форм) больше нет в Зеонбуде. “Я слышал об этой версии на
уровне разговоров первых лиц на одном мероприятии в конце прошлого года”, - говорит
один из собеседников издания. У Дмитрия Фирташа в последнее время складываются
очень сложные отношения с Ринатом Ахметовым. Причина - конфликт вокруг Укртелекома,
за который последний еще якобы должен доплатить. Поэтому нельзя исключать, что
конфликт перекинулся и на другие активы бизнесменов, которые могут входить в сферу их
влияния. И версия №3, о которой редакции сообщило сразу несколько собеседников на
медиарынке, - у Зеонбуда появился еще один распорядитель, якобы близкий к окружению
президента. Правда, место кого из трех старых бенефициаров он занял, пока не очень
понятно. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной
ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Читать полностью >>>
© Стас Юрасов
По материалам biz.liga.net
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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 >>>
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. Читать полностью >>>
7-9 листопада у Львові відбудеться HORECA SHOW LVIV 2018! найбільший в
Україні, наймасштабніший виставковий фестиваль, що змінить вашу уяву про
готельно-ресторанний бізнес. 112 спікерів, 60 експонентів, 847 учасників
барного та кулінарного конкурсів, 7000 відвідувачів, 4000м2 площа
виставкового залу . Читати повністю >>>
9 ноября 2018 года, традиционно в наиболее активный период для
проведения личных встреч, переговоров и распределения заказов, лидеры
отрасли транспортной и складской логистики, профессионалы и практики,
национальные и международные эксперты, операторы рынка, поставщики
услуг, решений, техники, оборудования и инноваций соберутся на деловую конференцию
Logistics Platform 2018. Тема мероприятия в текущем году – «ЛОГИСТИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА ДЛЯ БИЗНЕСА. Читать полностью >>>
13 - 15 ноября 2018 г. в Киеве (МВЦ) пройдет выставка FoReCH 2018! Главное
профессиональное событие сферы HoReCa в Украине – международный
экспофорум клининга и ресторанно-отельного бизнеса FoReCH. Ежегодно проект
собирает ведущие компании отрасли и в дни своей работы становится для них
надежной коммуникационной площадкой, где совершаются сделки, подписываются
контракты. 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 >>>
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 >>>
26 ноября бизнес-ассоциация URE Club совместно с издательством
Europaproperty.com, проведут традиционный Форум стран Восточной Европы
EE Real Estate Forum в четвертый раз. Мероприятие пройдет в новой локации
InterContinental Hotel Kyiv. Форум объединит профессионалов рынков
недвижимости Украины, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Беларуси, Молдовы.
Ожидается также и большая делегация иностранных инвесторов, которые следят за
потенциалом региона. В рамках мероприятия планируется организовать диалог между
бизнесом и представителями власти. 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 >>>
6 декабря Ассоциация ритейлеров Украины проведет VI-й международный
Retail&Development Business Summit. В этом году главной темой мероприятия
станет «Женщины в ритейле». Retail&Development Business Summit —
крупнейшее итоговое событие года рынка розничной торговли и коммерческой
недвижимости. Ключевои? продукт cаммита – информация о мировых
тенденциях и направлениях развития в сфере ритеи?ла и девелопмента, аналитика рынка
и прогнозы на ближаи?шие годы. На мероприятии ожидается более 500 гостей:
владельцев и топ-менеджеров компаний сфер ритейла и девелопмента Украины и
зарубежья. Читать полностью >>>

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

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

