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Chrematistic
Хрематистика (от др.-греч. χρηματιστική - обогащение) - термин, которым Аристотель обозначал
науку об обогащении, искусство накапливать деньги и имущество …
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Більшість українських стартапів працюють
на “чужого дядька”. Але це поки що…
04.02.2019

Одразу два фонди з підтримки українських інновацій запобігатимуть “відтоку мізків” закордон, стимулюючи інноваційний розвиток
вітчизняної економіки. Про це пише Владислав Обух на сайті ukrinform.ua
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Державна інноваційна
фінансово-кредитна установа оголосили конкурс проектів/стартапів, переможці якого
зможуть отримати низку послуг, пов’язаних із започаткуванням бізнесу вартістю до 500
тис. грн.. і до 2 млн. внеску у статутний капітал своєї компанії від “зацікавленого” інвестора.
Це – перший проект, що втілюється у рамках роботи щойно створеного Фонду підтримки
винаходів Мінекономрозвитку. Заявки на участь у конкурсі приймають до 31 березня за
різними напрямами, з-поміж яких: освоєння альтернативних джерел енергії, нові технології
розвитку транспортної системи, розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніка тощо. Як розповів заступник міністра економічного розвитку і
торгівлі Юрій Бровченко, створенню Фонду передувала копітка робота над формуванням
законодавчої і нормативно-правової бази, а також над пошуком фінансового ресурсу для
підтримки інноваційних проектів. “Наше завдання – створити належні умови для розвитку
українських інновацій. Зокрема, і через фінансову підтримку інноваційних стартапів – від
ідеї до створення спільного підприємства за участі держави та інших інвесторів. Глобальна
мета – зупинити відтік “мізків” – талановитої творчої молоді – з України”, – наголосив
посадовець. Перший етап конкурсу передбачає підтримку авторів проектів-переможців у
створенні бізнес-моделей, презентаційних матеріалів, проведенні необхідних досліджень.
Загалом передбачено надання послуг на суму до півмільйона гривень. Другий етап – участь
у формуванні статутного капіталу стартап-компанії, із залученням до нього до 2 мільйонів
гривень від держави і приватних інвесторів.
Держфонд розвитку інновацій: від $25000 до $75000 “в одні руки”
Тим часом завершується підготовка до створення Українського фонду розвитку
інновацій (інша назва – “Український національний фонд стартапів” – Ukrainian National
Startup Fund (UNSF)). Рішення про заснування державної структури, яка надаватиме гранти
на розробку і впровадження інновацій, Кабінет Міністрів України ухвалив у листопаді. У
Держбюджеті-2019 на ці цілі передбачили 50 млн грн. Додаткові кошти залучатимуть від
приватних інвесторів. Координаторкою проекту призначили Дебору Фейрлам. Вона має
понад 20 років досвіду роботи у міжнародних компаніях, серед яких Merrill Lynch, UBS та
банк Грузії. Кілька останніх років мешкає в Україні, півтора року обіймала посаду
заступника директора UkraineInvest. Головні умови підтримки стартапу через цю установу
– офіційна реєстрація компанії-розробника, більша частина команди якої повинна
працювати в Україні. “Найцікавіші” для Фонду сфери – агротехніка, медицина, біотехнології,
кібербезпека, енергетика, інтернет речей, штучний інтелект, big data, блокчейн. Фонд
готовий інвестувати у кожен стартап від $25 000 до $75 000 (у гривнях) – залежно від
запитів компанії і рішення експертного комітету. Проекти обиратимуть в рамках конкурсу.
Для участі у ньому потрібно оформити заявку, додавши презентацію і відео з пітчем
тривалістю до хвилини. Після експертних (зокрема, юридичних) оцінок заявки розгляне
комітет Фонду, який проведе співбесіди з командами розробників. “Фонд надаватиме
консультації командам стартапів з урахуванням стадії розвитку, на якій перебуває
компанія. Якомусь стартапу потрібно буде допомогти виявити цільовий ринок, комусь
знадобиться допомога із розробки маркетингового плану, а комусь потрібні будуть
закордонні контакти для наукового партнерства і так далі”, – розповіла Дебора Фейрлам.
Зі світу по нитці – українцям на стартап
Вітчизняні розробники активно користуються і грантовою та інвестиційною
підтримкою, що надається міжнародними інституціями. З-поміж них, зокрема, масштабна
програма ЄС “Horizon 2020. Інструмент для Малого й Середнього Бізнесу” з бюджетом у
майже 80 млрд євро. Мета – підтримка інновацій на європейському континенті. Першою з
українських компаній, яка отримала грантову підтримку від Horizon 2020 (1,2 мільйона
євро), стала Polyteda Cloud – розробник програмного забезпечення для фізичної верифікації
інтегральних мікросхем (розвиває кращий у світі нішевий продукт PowerDRC/LVS, що має
найвищу в галузі точність та швидкість верифікації (підтвердження). Також Україна –
перша держава, де започатковано ініційовану Європейським банком реконструкції та
розвитку програму «Кліматичні Інноваційні Ваучери». Мета проекту, що фінансується
Євросоюзом, – підтримка розробки та впровадження інноваційних рішень у сфері
кліматичних технологій. Завдання проекту – допомога молодим компаніям, які працюють
над інноваційними проектами, отримати професійні послуги, перейти так звану «долину
смерті» та прискорити час виходу на ринок. Вкладають кошти у перспективні українські
розробки і приватні інвестиційні та венчурні фонди. Приміром, три польські фонди вклали
в український стартап CallPage 17 млн злотих (приблизно $4,5 мільйонів). CallPage – це
віджет, який встановлюється на сайті і дозволяє швидко зв’язати клієнта й торговця за
допомогою телефону. Сервісом послуговуються вже більш ніж 3000 компаній по всьому
світу. Ще один із варіантів залучення коштів для стартап-проектів – краудфандинг.
(громадське фінансування через Інтернет). В Україні працюють кілька платформ для збору
коштів методом “народної толоки”: Спільнокошт, На-Старті, GoFundEd. Також наші
новатори активно користуються міжнародними краудфандинговими платформами.
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Наші стартапи “зібрали” мільйони доларів
Серед українських розробок, які викликали найбільший інтерес і спромоглися
назбирати найбільше коштів, – Petcube (ґаджет для дистанційного спостереження за
домашніми тваринами, що зібрав понад $250 тисяч); Lametric (універсальний годинник, що
окрім часу демонструє іншу корисну інформацію з Інтернету – зібрано майже $260 тисяч);
iBlazr (спалах для смартфонів, на виробництво якого люди пожертвували майже $60 тисяч);
FORCEemotion (“розумний” браслет, що відстежує фізичний стан людини); Phonster (кобура
для телефону); KrakenFix (кріплення для лиж, сноубордів або лонгбордів, що дозволяє
зручно носити їх на плечах), GreenNanny (пристрій, що забезпечує індивідуальний полив
рослин); Planexta (“розумний” браслет, що відслідковує емоційний стан); GearEye (система
пошуку загублених речей). І кілька “свіжих” прикладів. Восени минулого року український
стартап Hushme зібрав на японському майданчику для краудфандингу Kampfire мільйон ієн
(близько 9 тисяч доларів). Перед цим створена нашими розробниками гарнітура Hushme,
яка робить розмови по телефону нечутними для оточуючих, назбирала понад $70 тисяч на
сайті фінансування творчих проектів Kickstarter. До речі, про винахід українців писали такі
впливові у світі видання як TIME, Daily Mail, The Telegraph, BBC, Mashable, Engadget. А
розробникам українського стартапу Ugears, який став відомим завдяки вигадливим
дерев'яним конструкторам, лише за 4 години вдалося зібрати на згаданій уже
краудфандинговій платформі Kickstarter $20 тисяч. Загалом на різні проекти команда
Ugears зібрала вже більше $275 000! Тим часом EnjoyTheWood – сімейний бізнес української
родини Фостенків – запустив на Kickstarter кампанію під новий проект – 3D карти міст зі
всього світу із дерева. За кілька днів кампанії вдалося зібрати майже $60 тисяч. А
попередній проект цих же розробників зібрав більше $100 тисяч! Одеська команда збирала
на Kickstarter кошти на виробництво оригінальних настільних органайзерів Hero Organizer.
І за два дні акумулювала $9000 – вдвічі більше необхідної суми. Hero Organizer – кольорові
вази, виготовлені у формі фігурок легендарних особистостей: Давида, Будди, Альберта
Ейнштейна, Стіва Джобса. Зроблені вручну з еко-гіпсу і нетоксичних фарб Hero Organizer
можна використовувати як настільний органайзер для канцелярії, вазу для квітів, футляр
для аксесуарів для макіяжу, підставку для свічок, пенал для ювелірних виробів або просто
як інтер’єрну прикрасу. Харків’янин Роман Ландик зібрав понад $185 000 для виробництва
навушників Verum, розроблених на основі технологій, які раніше не були представлені на
масовому ринку. І таких прикладів – дуже багато. Українці мають чим здивувати світ...
Вчімося заробляти... для себе і для держави
Утім, поки що лише невелику частину запропонованих нашими співвітчизниками
ідей вдається втілювати безпосередньо в країні. Дуже часто, навіть погоджуючись вкласти
кошти в український стартап, інвестори ставлять умову щодо розташування виробництва
поза українськими теренами. Приміром, троє українців, авторів проекту CallPage, який
залучив $4,5 мільйонів, вже кілька років мешкають у Польщі... Переїхали закордон і десятки
інших наших успішних “стартаперів”. “Не в останню чергу це пов’язано із побоюваннями
інвесторів через продовження російської агресії проти нашої країни, – пояснює директор
Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський, – і тому дуже важливо,
що Україна знаходить власний (нехай поки що і незначний) ресурс для підтримки
вітчизняних інновацій. По-перше, це справді допоможе запобігати “витоку мізків” за
кордон. А по-друге, буде хорошим психологічним стимулом для зарубіжних інвесторів.
Адже Україна демонструє, що довіряє своїм розробникам та їхнім проектам. І бере на себе
частину відповідальності за втілення їхніх ідей”. Водночас Ілля Несходовський вважає, що й
самі автори інноваційних проектів повинні нести частину фінансової відповідальності за
своє “дітище” – взяти на себе хоча б частину витрат. Ще частина – має бути внеском
приватних інвесторів. Решту – нехай фінансує держава. Окрім відповідальності, це ще й
дозволить збільшити кількість проектів, які можуть одержати державну підтримку. “При
цьому розподіл коштів має бути прозорим, конкурси проектів повинні проводитися за
участі громадськості. З подальшим контролем їх використання”, – каже Ілля Несходовський.
Економіст нагадує, що успішно втілені стартапи сприятимуть наповненню бюджету і
пришвидшенню темпів економічного зростання України. Адже, йдеться, як правило, про
виробництво продукції із високою доданою вартістю (на відміну від нашого “сировинного”
експорту). І це наочно демонструє стрімкий розвиток вітчизняної ІТ-сфери. Нагадаю, за
даними галузевих асоціацій, у 2018 році 184 тисячі українських програмістів забезпечили
експорт IT-продукції на $4,5 мільярда. Це на $900 мільйонів більше, ніж у 2017-му.
Читати повністю >>>
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Відкрилася десята сесія Верховної Ради України восьмого скликання. докладніше
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
06.02.2019



Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
07.02.2019




Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
08.02.2019





Вибори мають відповідати європейській політичній
культурі і наблизити нас до ЄС

НА ПОЧАТОК

:: ВЛАДА

Година запитань до Уряду (відео).докладніше
Відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України. докладніше
Протягом тижня народні депутати працювали на пленарних засіданнях, у комітетах,
взяли участь в інших заходах. докладніше

Під час виступу на форумі «Відкритий діалог» Президент Петро
Порошенко наголосив на важливості неухильного дотримання
стандартів чесних виборів, букви і духу виборчого законодавства.
«Вибори мають цілковито відповідати європейській політичній
культурі і наближувати нас до Євросоюзу. Вони – теж частина нашої
П.ПОРОШЕНКО
європейської та євроатлантичної стратегії. Вибори – це наш з вами
відповідальний тест на нашому шляху до ЄС та НАТО. Переконаний — ми здамо цей тест на
відмінно», - сказав Петро Порошенко. «Україна йде своїм шляхом. Власний шлях розвитку –
це звільнення від колоніальної залежності від Росії, послідовний курс на набуття членства в
ЄС і НАТО та опертя на власні сили. Це – рішуча відсіч планам Росії знищити незалежність
України. Це – відстоювання наших національних інтересів», - підкреслив Президент.
«Україна – одна з найбільших країн Європи, багата на ресурси, з унікальною
геостратегічною позицією. Ми можемо використати весь цей потенціал на благо всього
українського народу й кожного українця, лише якщо будемо вільними й незалежними. Бо
воля для українця понад усе», - підсумував Петро Порошенко. Відзначимо, Президент Петро
Порошенко наголошує, що Європейський Союз є стандартом, який визначає рівень життя
людей. Україна рухається до членства в ЄС та НАТО, забезпечуючи розвиток економіки та
підвищення соціальних стандартів. Про це сказав Глава держави в ефірі телеканалу ICTV у
програмі «Свобода слова». Президент наголосив, що реальна стратегія розвитку та
забезпечення економічного зростання в Україні має відбуватись за п’ятьма напрямками:
агропромисловий комплекс; ІТ-сектор; індустріалізація та прихід на український ринок
технологій, які працюють на світовий експорт; інфраструктурні проекти та логістика;
розвиток туризму. «Кожен з цих напрямків забезпечує зростання ВВП. Для того, щоб
Україна перетворилася у велику країну – регіонального лідера, який впливає на події в
Європі», - сказав Петро Порошенко.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Зростання економіки, покращення інвестиційного клімату та
розвиток інвестицій є рекордним за останні роки

 КЕРІВНИЦТВО ВРУ
 ГОЛОВА (СПІКЕР)

А.Парубій підписав Розпорядження про створення
Офісу парламентської реформи
15.02.2019

Взаємовідносини між Верховною Радою та Урядом за останні
роки вийшли на якісно новий рівень - в деяких аспектах ми змогли
піти суттєвими кроками вперед. Зокрема, відбулася зміна в цілому
всього законодавчого процесу. Про це заявив Голова Верховної Ради
України Андрій Парубій.
А.ПАРУБІЙ
А.Парубій, під час засідання «круглого столу» на тему: «Ефективна реалізація Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС як основний елемент європейської інтеграції України»,
коментуючи співпрацю з Урядом під час бюджетного процесу, зауважив: «Співпраця між
Парламентом і Урядом дала нам можливість – наголошую – вже другий рік поспіль згідно із
передбаченими законом процедурами в публічній широкій дискусії проходити прийняття
бюджету. І я вважаю, це новий етап, новий крок у взаємодії між Парламентом і Урядом».
Голова Верховної Ради наголосив на якісних змінах в аспекті взаємовідносин з
Європейським Союзом: «Ми сьогодні можемо стверджувати, що Європейський Союз став
найбільшим торговим партнером України. Це цілковито відмінно від того, як було п’ять
років тому, коли Російська Федерація безальтернативно була ключовим торговим
партнером України. І очевидно, імплементація тих законів, підписання Угоди, безвізовий
режим і стали тією платформою, яка просто змінила економічні взаємовідносини України».
Він висловив подяку представникам Європарламенту за поради і підтримку, а також «за
реалізацію однієї з тих ініціатив, яку ми проговорювали на діалогах Моне у співпраці з
Європейським Парламентом і Європейською Комісією – це створення Офісу парламентської
реформи, який допоможе нам більш детально супроводжувати законодавчу підготовку
законів, необхідних для Угоди про Асоціацію». Пояснюючи процедуру подання
законопроектів від Президента, Уряду та народних депутатів для розгляду у Парламенті,
А.Парубій зауважив: «Нам треба скоординувати ці дії, щоб був один центр, який міг би
аналізувати, консультуватись з Європейським Парламентом і, відповідно, коли виноситься
законопроект на розгляд Верховної Ради, щоб була дана оцінка і нашими європейськими
партнерами». Водночас, наголосив А.Парубій, «вкрай важлива і комунікація з суспільством»,
враховуючи реформування Верховної Ради України, зокрема, запровадивши збори голів
Комітетів, блоковий розгляд законопроектів, який дав нову якість обговорення у
Парламенті. Коментуючи напрацювання щодо введення електронної картки народного
депутата, Глава Парламенту підкреслив: «Введення електронної картки – це буде дуже
великим кроком, який зможе і оптимізувати, і зробити більш прозорою Верховну Раду
України. І тут теж надзвичайно важлива буде участь і значення Офісу парламентської
реформи». Він повідомив, що для цієї роботи планується залучити 15 співробітників
відповідно до напрямків парламентської роботи, в якій підтримка законодавчого процесу
та парламентського контролю будуть одними з головних завдань. «Фактично, вже через
місяць Офіс парламентської реформи зможе запрацювати, і я сьогодні з великою честю
підписую Розпорядження про створення Офісу парламентської реформи і хочу подякувати
вам за неймовірно активну підтримку у створенні цього Офісу. Я впевнений, він відіграє
свою значну роль на шляху і в процесі не тільки імплементації Угод, але й у підвищенні
спроможності Верховної Ради України. І цей крок – ще один дуже великий і значний крок на
шляху України до ЄС, до всеєвропейських стандартів», - наголосив Голова Верховної Ради
України А.Парубій. Офіс парламентської реформи буде створено за підтримки проекту з
парламентської реформи,що фінансується Європейським Союзом та впроваджується
Програмою розвитку ООН в Україні.
Читати повністю >>>
Читайте також: Голова ВРУ выдкрив роботу
10-ї сесії Парламенту VIII скликання >>>
За матеріалами прес-служби Апарату ВРУ
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І зростання економіки, і покращення інвестиційного клімату, і
подальший розвиток інвестицій є рекордним за останні роки. Про це сказав
Президент Петро Порошенко під час виступу на 15-й щорічній конференції
інвесторів Dragon Capital.
Він зазначив, що сьогодні Україна має інфляцію «одного знаку», яка раніше
здавалася недосяжною під час війни, а економіка держави демонструє зростання. Петро
Порошенко зазначив, що російську агресію українці відбили не лише завдяки армії, не лише
завдяки волонтерам. «Кремль весь час намагався і продовжує намагатися задушити нас
економічно, користуючись колишньою нашою залежністю від російського ринку. Ми точно
не дамо їм цих можливостей. Кремль спровокував економічну кризу. Але українці вистояли,
відновили зростання і зараз ми переходимо до сталого розвитку», - наголосив Президент.
Глава держави подякував всім, хто у 2014-му, 2015-му і 2016-му роках не втратив віру в
Україну. «З усіх боків вам нашіптували - дефолт є невідворотним, курс падає у глибоке піке і
ось-ось досягне 40 грн за долар, банківська система в колапсі, кількість прострочених
кредитів становить 80%, ніхто і ніщо банківську систему не врятує. І це не лише через
російську агресію. З 2008 року у нас проблеми банківської системи лише нарощувались. І в
цей час ви продовжували інвестувати в Україну», - звернувся він до учасників конференції.
Справді, в наслідок російської агресії, в наслідок економічної блокади у 2014 році Україна
втратила 16 % свого ВВП, констатував він. Уряди Арсенія Яценюка і Володимира Гройсмана
змушені були прийняти чимало непопулярних заходів, так само, як і Президент, який
«ніколи не ухилявся від відповідальності». «Дванадцять кварталів поспіль зростає
економіка. 3,4% ВВП - зростання за останній рік. І це є найбільше за останні 7 років
економічне зростання. Банківська система стабільна і сьогодні показує рекордні прибутки.
Гривня, при збереженні і нарощуванні золотовалютних резервів, укріплюється. Це
спокійний процес, але ми точно можемо сказати, що іде таргетування інфляції», - наголосив
Глава держави і додав: «Двадцять три роки про це говорили, а на сьогоднішній день ми
переконливо демонструємо зазначені процеси». Президент підкреслив, що у економічному
зростанні нашої держави значну роль відіграла Угода про асоціацію з ЄС, ратифікацію якої
так намагалася заблокувати Російська Федерація, та поглиблена і всеохоплююча зона
вільної торгівлі. «Сьогодні, і я пишаюся цією цифрою, частка Євросоюзу в структурі
українського експорту складає 42,6%, а частка експорту в РФ складає 7,7%. В 2018 році ми
продали в Євросоюз товарів більше, ніж будь-якого іншого року в історії економічних
відносин між Україною і ЄС. Обсяг нашої торгівлі з Євросоюзом за останні три роки зріс на
55%. І це вже якір, це вже там, де ніхто в один день, в одну мить не виключить, не закриє, не
оголосить ембарго. Не буде використовувати взаємну торгівлю для зовнішньополітичного
тиску на мою державу», - підкреслив Президент. Відзначимо, Президент Петро Порошенко,
під час виступу на 15-й щорічній конференції інвесторів Dragon Capital, назвав кілька
ключових напрямків, в які варто інвестувати. «Сьогодні вже очевидно — не інвестувати в
Україну неможливо», — сказав Глава держави. «Курс вже точно дає нам можливість на
середньострокові і довгострокові інвестиційні прогнози. Ми впевнені в тому, що маємо
найбільший обсяг міжнародних резервів – зараз наші резерви більші, ніж до війни. І я хочу
наголосити – ми з впевненістю дивимося у наше майбутнє. Ніхто нас не зупинить», —
заявив Петро Порошенко. Президент нагадав про останні домовленості щодо інвестицій в
Україну. Зокрема, про підписані під час останнього економічного форуму в Давосі угоди – на
200 мільйонів доларів для інвестицій в малий та середній бізнес в Україні та підписані
документи щодо інвестицій у відновлювану енергетику на суму понад 450 мільйонів
доларів. «Сума Чакрабарті, мій друг і великий друг України, назвав Україну майбутнім
регіональним лідером в системі відновлюваної енергетики», — зауважив Глава держави.
Також серед привабливих для інвестицій галузей, на думку Петра Порошенка, є розвиток
аграрного сектору. Він нагадав, що минулого року Україна зібрала рекордний у своїй історії
урожай — 70 мільйонів тонн зерна. «Ніколи ми не мали таких кількостей. І сьогодні, коли
ми увійшли в десятку найбільших виробників і в трійку найбільших експортерів – Україна
стала потужним гравцем на цьому ринку. Але моє принципове завдання, і я впевнений в
тому, що ми вийдемо на це – це є переробна промисловість. І аграрний сектор має
експортувати продукцію з високою долею переробки. Для цього є всі, безумовно, умови», —
переконаний Президент. Наступним важливим напрямком Глава держави назвав інвестиції
в IT-сектор. «Уже сьогодні Україна має 150 тисяч працівників IT-сектору з надзвичайно
високою заробітною платою, з формуванням середнього класу. Але я наголошую на тому,
що це буде зростати і вже через півтора роки ми очікуємо, що ця кількість зросте до 200
тисяч», — сказав він. Також Петро Порошенко переконаний, що одним із напрямків
розвитку України буде використання її вигідного географічного положення і розвиток
української логістики. На його думку розвиток портів, української залізниці, створення
унікальних можливостей для транзиту — точно виправдають інвестиції у цей напрямок.
Так само, як і залучення новітніх технологій та інвестицій у розвиток машинобудування.
Читати повністю >>>
Читайте також: Креативна індустрія
України має відкрити ринки Європи >>>
За матеріалами president.gov.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР. ЗАСІДАННЯ & РІШЕННЯ КМУ

Координаційний центр та «ОПОРА» разом
інформуватимуть про виборчі права

Економічне зростання, ефективне урядування, розвиток
людського капіталу - пріоритети роботи Уряду
13.02.2019

Економічне зростання, ефективне урядування, розвиток
людського капіталу, верховенство права та фінансування сектору
безпеки стали пріоритетами роботи Уряду у 2018 році. Про це сказав
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання
В.ГРОЙСМАН
Кабінету Міністрів.
Однією з тем засідання став звіт роботи Кабінету Міністрів за минулий рік.
Представляючи його основні положення, Глава Уряду наголосив, що подібна презентація
стала традиційною. Три роки поспіль Уряд вчасно інформує громадськість про зроблене і
звітує перед Парламентом. Сьогоднішній звіт Кабінету Міністрів так само вчасно буде
переданий до Верховної Ради. Як зазначив Володимир Гройсман, звіт – це не просто перелік
виконаних проектів, а своєрідна ретроспектива змін в Україні. Їх результатом стало
стабільне зростання економіки 12 кварталів поспіль, уповільнення інфляції та збільшення
капітальних інвестицій. Так, за рік 957 об’єктів промисловості були побудовані або
реконструйовані. «Ми маємо збалансовану бюджетну політику. Дефіцит бюджету минулого
року склав 1,7%, державний борг знизився до 60,9% ВВП. Валютні резерви країни –
найвищий показник за останні 5 років», – сказав Володимир Гройсман. Важливий елемент
змін – формування сприятливого ділового клімату. Так, рішеннями Уряду скасовані понад
700 застарілих нормативних актів, які лише створювали бар’єри розвитку для підприємців,
а також запроваджено ризикоорієнтований підхід до системи нагляду. В дію введені нові
будівельні норми. Сформовано план дій щодо зміцнення позицій у рейтингу Світового
банку Doing Business. Значну увагу Уряд приділяє питанням просування українського
продукту на світовий ринок. За підсумками 2018 р. обсяг експорту перевищив 53 млрд дол.,
а частка ЄС у загальному обсязі зовнішньої торгівлі зросла до 43%. Українські виробники
користуються можливостями режимів вільної торгівлі. Нещодавно до переліку країн, з
якими Україна має вільну торгівлю, доєднався Ізраїль. Зрозуміло, що просування експорту
вимагає і реформування роботи митної служби. Минулого року в Україні стартували
комплексні зміни в роботі митниці, почала працювати кампанія #УкраїнаБезКонтрабанди.
Це дало результат: за рік митні платежі зросли на 53,2 млрд грн. Фундаментальною, за
словами Володимира Гройсмана, стала політика зміцнення енергонезалежності України.
«Ми не маємо закупівель російського газу, диверсифікована система отримання палива. І
зараз маємо розвивати власний видобуток. Ситуація з виконанням плану поки що викликає
занепокоєння, і треба зробити все, аби ситуація змінилася», - сказав Володимир Гройсман. У
контексті оновлення енергетичної політики Уряд змінив систему надрокористування. Дані
родовищ відтепер відкриті, а їх класифікація відбувається за міжнародними стандартами. У
березні-квітні поточного року пройдуть перші прозорі електронні аукціони на отримання
ліцензій у сфері надрокористування. Значним попитом користуються ініціативи Уряду
щодо ефективного споживання ресурсів. Так, минулого року обсяг «теплих» кредитів, які
видаються домогосподарствам на реалізацію проектів енергозаощадження, склав 1,1 млрд
грн. Цього року стартує Фонд енергоефективності. Він стане ще одним інструментом
запровадження сучасних технологій економного та ефективного споживання. «Ще один
пріоритет – дороги. Я знаю, в якому стані ті дороги, які держава відремонтувала останніми
роками. Загалом це близько 3800 км. І цього року ми маємо амбітні завдання, – сказав
Володимир Гройсман. – Ми реалізували низку інфраструктурних проектів і збільшили свої
логістичні можливості». Глава Уряду звернув увагу на урядові програми підтримки
агропромислового комплексу. Саме АПК формує майже 40% валютної виручки країни, а
минулого року агровиробники зібрали рекордний для нашої країни врожай у 70 млн тонн.
Попитом користувалися програми підтримки виробництв. Серед них: здешевлення техніки,
відновлення тваринництва, допомога садівництву і пряма підтримка фермерів. Минулого
року понад 7,5 тис. фермерських господарств отримали в якості такої підтримки 764 млн
грн. «Нові технології, які сьогодні приходять в АПК, дають нам можливість бути
рекордсменами», – сказав Володимир Гройсман.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
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Спільно інформувати громадян щодо виборчих прав. Це головна мета
меморандуму між Координаційним центром з надання правової допомоги та
ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА».
«Право обирати і бути обраним – одне з ключових конституційних прав громадян.
Наше завдання – розповісти кожному українцю, яким чином реалізувати та захистити свої
виборчі права», – підкреслив директор Координаційного центру з надання правової
допомоги Олексій Бонюк. Співпраця з мережею «ОПОРА» передбачає проведення спільних
інформаційних та правопросвітницьких кампаній щодо виборчих прав громадян. Для цього
буда налагоджена взаємодія між центрами з надання безоплатної вторинної правової
допомоги та регіональними організаціями «ОПОРИ». Фахівці «ОПОРИ» проводитимуть
тренінги для адвокатів та працівників системи БПД щодо захисту виборчих прав. Також у
спільних планах – проведення різноманітних заходів для різних категорій виборців. У тому
числі, для молоді, яка голосує вперше, людей з обмеженими можливостями, внутрішньо
переміщених осіб, військовослужбовців, засуджених тощо. Таким чином, кожна категорія
виборців отримає інформацію щодо того, як взяти участь у виборах, як захистити своє
право обирати та бути обраним, як проконтролювати, щоб голос було належним чином
враховано. Виготовлятимуться також друковані, графічні та відео матеріали про виборчі
права громадян. Вони також будуть адаптовані під окремі категорії громадян. Ці матеріали
розповсюджуватимуться через систему БПД та мережу «ОПОРА» на місцях.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінюсту України
Мінекономрозвитку ініціює реформу державного
стратегічного планування
15.02.2019

Мінекономрозвитку (МЕРТ) ініціює внесення змін до Порядку
розроблення прогнозних, програмних документів та бюджету, визначеного у
Постанові Кабінету Міністрів України №621.
“Наша мета - запровадити на практиці середньострокове бюджетування та
планування діяльності головних розпорядників бюджетних коштів. А також формування
стратегії діяльності на середньостроковий період із визначенням основних цілей, завдань,
індикаторів їх досягнення і узгодження їх з можливостями бюджетного ресурсу. Ці зміни
будуть мати позитивний ефект як для бізнесу, так і державного сектору, бо дозволять
створити більш передбачуване бізнес-середовище та більш ефективно використовувати
бюджетні кошти на досягнення стратегічних цілей”, - коментує ініціативу Перший віцепрем’єр-міністр Степан Кубів. Мінекономрозвитку відповідає за розробку прогнозу
економічного і соціального розвитку країни. На основі даних цього прогнозу у подальшому
відбувається формування Державного бюджету та інших програмних документів. Так,
відповідно до нової редакції Бюджетного кодексу України, що передбачає запровадження
середньострокового бюджетування, згідно з пропозиціями МЕРТ, одночасно з прогнозом
економічного і соціального розвитку країни на період у 3 роки Уряд буде розробляти та
ухвалювати Бюджетну декларацію на аналогічний період - 3 роки. Бюджетна декларація,
яка міститиме стелі видатків бюджету, після ухвалення змін до Порядку розроблення
прогнозних, програмних документів та бюджету, базуватиметься на цілісній системі
взаємоузгоджених детальних прогнозних розрахунків - це понад 400 показників,
представлених у прогнозі на 3 роки. В процесі планування бюджету вона замінить основні
напрями бюджетної політики, що наразі визначаються на період 1 року на базі прогнозу 7
макропоказників. На основі Бюджетної декларації та плану діяльності розпорядників
бюджетних коштів на середньостроковий період, який так само має розроблятися на 3
роки, будуть формуватися бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку
 СЛУЖБИ. АГЕНТСТВА. ІНСПЕКЦІЇ. ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ

Українські інститути державного управління
модернізують

 МІНІСТРИ. МІНІСТЕРСТВА & ВІДОМСТВА
 МІНІСТЕРСТВА.

Кабмін змінив в. о. голови
Мінагропроду

05.02.2019

06.02.2019

Кабінет міністрів звільнив виконуючого обов'язки міністра аграрної
політики і продовольства Максима Мартинюка і призначив на цю посаду
заступника міністра з питань європейської інтеграції Ольгу Трофімцеву.
"Мартинюка звільнили з МінАПК згідно з поданою заявою. Призначили в.о. міністра
Трофімцеву", – сказав повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко після засідання уряду
6 лютого. Нагадаємо, Мартинюк був призначений на посаду в. о. міністра агрополітики і
продовольства в грудні 2018 р. До цього посаду глави Мінагропроду займав Тарас Кутовий,
але навесні минулого року він заявив, що хоче подати у відставку через бажання
повернутися в бізнес. У листопаді Верховна Рада прийняла його відставку. Крім того, 5
лютого 2019 р. Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати
обов'язки міністра охорони здоров'я через її подвійне громадянство і перебування в статусі
в. о. з 2016 року. Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що рішення суду буде оскаржене.
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua
У Мінветеранів досі працює
одна людина
08.02.2019

У Міністерстві з питань ветеранів досі працює одна людина – міністр
Ірина Фріз, решту працівників будуть набирати тільки після вступу на
посаду держсекретаря. Про це повідомили в прес-службі Міністерства.
"У Міністерстві працює наразі тільки Ірина Фриз. Вона чекає затвердження штатного
розкладу і можливість брати на роботу людей. Наразі це все регулюється бюрократично.
Цього тижня завершився конкурс на посаду держсекретаря, міністерство чекає, коли
нарешті дадуть цього держсекретаря", - зазначили в прес-службі відомства. За даними пресслужби, тільки за тиждень переможець конкурсу буде затверджений на посаді
держсекретаря Міністерства, і зможе, у свою чергу, затверджувати штатний розклад
працівників Міністерства. У той же час, як пояснили у Міністерстві, близько півтора десятка
областей в Україні вже мають своїх представників у Раді ветеранів – їх затвердила міністр
за поданням голови Ради ветеранів Володимира Лагоди. Крім того, у прес-службі
зазначили, що Міністерство розпочне повноцінну роботу після того, як буде заповнено
щонайменше 30% штатних вакансій і буде затверджений його кошторис. Усього
передбачається затвердити до штату Міністерства 325 осіб, з них 200 до центрального
апарату, а решта – до територіальних органів. Нагадаємо, раніше міністр Ірина Фріз
розповіла УНН, що Міністерство у справах ветеранів налічує два працівника з 325
необхідних, маючи на увазі себе і голову Ради ветеранів Володимира Лагоду, який, власне,
представляє не Міністерство, а дорадчий орган при ньому. …
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
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Національне агентство України з питань державної служби (НАДС)
підписало контракт на суму $1,5 млн на постачання та встановлення
інформаційної системи (ІСУЛР) для українських державних установ.
ІСУЛР - це сучасне програмне забезпечення, яке поєднує і автоматизує низку
функцій управління персоналом і аналітичних інструментів, таких як зберігання даних про
працівників, управління зарплатами, підбору персоналу та адміністрування пільг. Вона
також забезпечує доступ громадськості до відкритих даних, пов'язаних із кількістю
працівників та заробітною платою в установах державного управління. «Підписання
контракту на впровадження інформаційної системи управління – це важливий крок у
модернізації державної служби в Україні. Вперше всі державні службовці в Україні будуть
зареєстровані», - говорить Сату Кахконен, директор Світового банку у справах Білорусі,
Молдови та України. - "Успішна реалізація системи допоможе підвищити якість,
ефективність і прозорість української державної служби". ІСУП закуповується в рамках
проекту «Посилення управління державними ресурсами», який є частиною великої
програми, що фінансується ЄС і підтримує Стратегію реформи державного управління
України на 2016-2020 роки, прийняту в 2016 році. Стратегія РДУ та Концепція ІСУЛР
прийняті урядом України у грудні 2017 року. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами worldbank.org
Національне агентство створило і відкрило
Реєстр корупціонерів
06.02.2019

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочло роботу
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення.
Реєстр містить інформацію про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних
або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких
застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку із вчиненням корупційного
правопорушення. Довідка стосовно юридичних осіб формується на основі даних, вказаних в
ЕЦП юридичної особи, шляхом пошуку в Реєстрі за найменуванням юридичної особи, кодом
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань, ідентифікаційним кодом юридичної особи іншої країни (для нерезидентів).
Зареєстрований користувач може отримати довідку стосовно себе на основі персональних
даних, вказаних у його ЕЦП (кваліфікованому електронному підписі).
Читати повністю >>>
За матеріалами НАЗК
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
 МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

Три закордонні посли стали до
обов'язків в Україні

ДП "СЕТАМ" перейшло під
управління АРМА
07.02.2019

ДП СЕТАМ, що займається реалізацією арештованого та конфіскованого майна відтепер підпорядковуватиметься Нацагенству з питань
розшуку та менеджменту активів замість Міністерства юстиції.
"Міністерство юстиції відмовляється від непритаманних для себе функцій", - заявила
з цього приводу заступниця міністра юстиції Олена Суманова. Вона зазначила, що АРМА уже
неодноразово зверталася до уряду з проханням передати їм держпідприємство, яке має
потужності зі зберігання арештованих активів. Голова АРМА Антон Янчук додав, що АРМА
уже давно зацікавлена в унікальній комплексній логістичний послузі, яка включатиме в
себе ідентифікацію, інвентаризацію та зберігання майна. Створювати нове підприємство
було б дуже затратно і за часом, і за грошима, тож АРМА вийшла з ініціативою, передати їм
в управління одне з існуючих підприємств, які мають подібні або дотичні функції. "Ми
впевнені що у СЕТАМу достатньо потужностей, щоб виконувати таку функцію. Інтерес
АРМА в СЕТАМі полягає в логістичний інфраструктурі, а не в самих торгах", - зазначив
Янчук. Водночас, Мінюст залишається органом, який формує політику і правила гри в
сферах організації процесу продажу арештованого і конфіскованого майна. А передача
СЕТАМу АРМА не змінює нічого у правилах реалізації держмайна. Гендиректор ДП "СЕТАМ"
Віктор Вишньов заявив, що підприємство у 2018 році досягло піку розвитку електронних
торгів. "Маючи такі здобутки, ми прагнемо до розширення сфер діяльності, маючи великі
логістичні потужності", - зазначив він.
Читати повністю >>>
За матеріалами aspi.com.ua

11.02.2019

Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів
низки іноземних держав: Пакистану – Західа Мубашір Шейха, Турції – Ягмура
Ахмета Гюльдере, Японії – Такаші Кураї.
Під час спілкування з послом Пакистану йшлося про можливі шляхи розширення
економічної складової українсько-пакистанських відносин. Зокрема, щодо започаткування
діяльності Спільної міжурядової українсько-пакистанської комісії з питань економічного
співробітництва. Під час розмови з послом Туреччини Порошенко висловив вдячність за
невизнання офіційною Анкарою російської окупації території Криму, а також відстоювання
прав кримськотатарського народу. Крім того, наголошувалось на необхідності завершення
роботи з укладання Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Президент
України під час бесіди з послом Японії обговорив перспективи поглиблення політичного
діалогу на найвищому рівні. Йшлося також про посилення взаємодії у сферах безпеки і
оборони, активізацію торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Своєю чергою
японський посол поінформував про нещодавнє рішення Японії виділити додаткові
фінансові ресурси на програми гуманітарної допомоги Донбасу. Окрему увагу було
приділено подальшій лібералізації візового режиму для українських громадян.
Читати повністю >>>
За матеріалами tsn.ua
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Україна заявила про недотримання Росією своїх зобов’язань
стосовно свободи транзиту в рамках СОТ

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

14.02.2019

 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Міністр оборони України взяв участь у зустрічі з міністрами оборони
США, Канади, Великобританії, Литви та Польщі
14.02.0219

Міністр оборони України Степан Полторак під час робочого візиту до
Брюсселя взяв участь у п’ятисторонній зустрічі з міністрами оборони США,
Канади, Великої Британії, Литви та Польщі у форматі QUINT.
На зустрічі з очільниками оборонних відомств, які найбільш вагомо допомагають
Україні, узгоджені головні зусилля для підтримки п’яти системоутворюючих елементів
оборонної реформи: оборонного менеджменту, оборонного планування на засадах
спроможностей, оборонних закупівель в Україні на засадах вимог європейських директив
та операції на зовнішніх ринках, оптимізації структури сил та спроможностей, інтеграції
«м’якої та жорсткої» сили України для захисту національних інтересів України. «Ми станемо
сильнішими у взаємодії з нашими друзями та союзниками на усіх міжнародних
майданчиках та через впровадження міжнародних моніторингових інструментів для
контролю безпекової ситуації навколо України, особливо у регіонах Чорного та Азовського
морів», – наголосив під час заходу Міністр оборони України Степан Полторак.
Читати повністю >>>
За матеріалами МОУ
НОВИНИ РЕГІОНІВ
 КИЇВ

Кличко прозвітував перед Київрадою про підсумки
роботи столичної влади за 2018 р.
07.02.2019

Мер Києва Віталій Кличко на засіданні Київради прозвітував перед
депутатами про підсумки роботи столичної влади за 2018-й рік та окреслив
плани, які втілюватимуть у Києві цього року.
За словами мера, минулого року плани щодо наповнення бюджету столиця
перевиконала. Якщо при ухваленні кошторису доходи в 2018-му планували на рівні 51,5
млрд грн, то, за результатами року, фактично отримали 57,1 млрд. «У 2018-му більшість
коштів – майже дві третини - ми традиційно спрямували на соціально-культурну сферу.
Освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, культуру та спорт", - відзначив Кличко. Він
підкреслив, що на початку вересня в столиці відкрили найкращу, першу енергоефективну
та «розумну» школу в Україні (номер 334 в Дарницькому районі). Загалом же за 4 роки в
Києві побудували або повністю реконструювали 7 шкіл та 22 дитсадки. Тільки в 2018-му в
столиці додалося 5 збудованих та реконструйованих дитсадків. Також відновили 32 групи в
садках, що працюють. Другою найбільшою статтею витрат бюджету була столична
медицина. Видатки на неї становили 9,7 млрд грн. За словам мера столиці, минулого року
капітально відремонтували відділення у 5 лікарнях та 2 пологових будинки. «Закупили для
медзакладів найсучасніше обладнання на загальну суму 627 млн. грн. Вперше за кілька
десятиліть усі пологові будинки столиці забезпечені сучасним обладнанням. Ми також
придбали 24 авто швидкої допомоги для Центру екстреної медичної допомоги. Усього ж, за
кілька останніх років, місто закупило 140 спецавто медичної допомоги», - зазначив Кличко.
Одним з головних досягнень минулого року він назвав повернення під контроль громади
теплоенергетичного комплексу міста. - Київ завершив 17-річну угоду з ПАТ «Київнерего». У
2018 р. столиця продовжила глобальний ремонт доріг. Зокрема, капітально відремонтували
11 великих вулиць. В межах середнього ремонту оновили 43 об’єкти. За кілька останніх
років у Києві повністю оновили понад 830 кілометрів доріг. Відремонтували 26 мостів та
шляхопроводів. «Також хочу сказати, що ми продовжуємо оновлення парку спецтехніки
столичних дорожників. Так, тільки в 2018-му за кошти міського бюджету закупили 78
одиниць нової техніки. Зокрема 44 трактори та 10 міні-навантажувачів. І сьогодні в Києві з
понад 400 одиниць спецтехніки половина авто - нові і сучасні», - підкреслив Кличко. Він
наголосив, що за останніх кілька років вдалося оновити і рухомий склад громадського
комунального транспорту. Місто закупило 103 нових тролейбуси, 45 сучасних трамваїв та
100 нових автобусів. На базі ДЕПО імені Шевченка облаштували сервісний центр з
обслуговуванню трамваїв PESA, на базі якого в перспективі планують налагодити спільне
виробництво сучасних трамваїв. Також, як зазначив Кличко, місто нарешті розпочало
будівництво метро на Виноградар. Київ — перше місто в Україні, яке системно втілює
«розумні» технології та активно створює міську цифрову інфраструктуру. Продовжила
столиця втілювати проекти «розумного» міста і минулого року. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kiev.klichko.org
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Читайте також: Завантажити
презентацію (PDF, 27.9 Mb) >>>

У рамках засідання Комітету СОТ з питань спрощення процедур
торгівлі 12-13 лютого ц.р. українською делегацією виголошено заяву щодо
недотримання Росією своїх зобов’язань стосовно свободи транзиту.
Зокрема, представники української делегації звернули увагу членів Комітету щодо
запровадження Росією заборони на ввезення на її територію окремих товарів, які переміщуються транзитом через територію України з третіх країн, які є членами СОТ. Подібні
заходи, на думку української сторони, не узгоджуються з положеннями статей V:6 ГАТТ
1994 та 11.4 Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі та, як наслідок, створюють
додаткові перешкоди для транзиту. Довідково: 29 грудня 2018 року постановою Уряду РФ
№ 1716-83 “Про заходи з реалізації Указу Президента Російської Федерації від 22 жовтня
2018 р. No 592? серед іншого забороняється ввезення на митну територію РФ товарів згідно
переліку, які переміщувалися транзитом через територію України.
Читати повністю >>>
За матеріалами me.gov.ua
Україна розпочне роботу з приєднання до Організації
економічного співробітництва та розвитку
14.02.2019

Україна розпочне діалог з Організацією економічного співробітництва
та розвитку (ОЕСР) з підготовки дорожньої карти для вступу до цієї
організації, про що заявив Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко.
«Україна має стати членом ОЕСР. Це непростий виклик для нас, однак він стане
поштовхом до розвитку рівноправного партнерства з Україною для інших країн ОЕСР», зауважив Міністр, який також є заступником голови Координаційної ради у зв'язках з ОЕСР,
під час виступу на презентації звіту «Оцінка ОЕСР реформи державних підприємств у
секторі вуглеводнів України». Уряд наразі розглядає можливість централізації певних
функцій корпоративного управління і створення професійного органу з функцією
координації державних підприємств. «Ми маємо створити методологічний центр в Уряді,
який зможе допомагати профільним органам управління правильно формувати завдання
для менеджменту і наглядових рад підприємств, допомагати з методикою оцінки їх роботи.
Ще одним важливим завданням цього органу буде розбудова ефективної зв’язки між
органом управління та наглядовою радою з менеджментом підприємства для досягнення
балансу між відповідальністю і повноваженнями», - додав Міністр. Відповідно до кращих
практик країн-членів ОЕСР і керівних принципів цієї організації з корпоративного
управління на державних підприємствах така інституалізація функції власника сприятиме
просуванню реформи управління державною власністю, підвищить рівень експертності
Уряду, допоможе вчасно виявляти та вирішувати проблеми, підвищить якість послуг з
корпоративного управління на замовлення держави.
Читати повністю >>>
За матеріалами kmu.gov.ua
Порошенко виступить з доповіддю по Донбасу
на Генасамблеї ООН
14.02.2019

Президент України Петро Порошенко під час візиту до Харкова
заявив, що на наступному тижні виступить на сесії Генеральної асамблеї ООН
в Нью-Йорку. Про це повідомляє segodnya.ua
За його словами, перед світовою спільнотою він буде говорити про ситуацію на
окупованих територіях Донбасу. "Менше ніж через тиждень з трибуни Генасамблеї ООН
буду вперше доповідати про ситуацію на окупованих територіях, вимагаючи захисту
територіальної цілісності та незалежності України. Оскільки за цю окупацію Україна
заплатила найвищу ціну – життям своїх героїв", - заявив Порошенко. Глава держави
зазначив, що російська анексія Криму та окупація частини Донбасу завдали важкого удару
по українській промисловості. "Але хотів би нагадати, що планомірне і цілеспрямоване
витіснення українських підприємств з російського ринку почалося ще з початку 2000-х
років", – підкреслив президент України. Відзначимо, Генеральна асамблея ООН 20 лютого
обговорить ситуацію на окупованих Росією територіях України. Про це речник Міністерства
закордонних справ України Катерина Зеленко сказала на прес-конференції у Києві. «Я
думаю, що своє ставлення до російської позиції світова спільнота чітко продемонструє вже
20 лютого, коли відбудеться обговорення на порядку денному Генеральної асамблеї ООН
ситуації на окупованих територіях України», − заявила Зеленко. «Ми сподіваємося почути
там багато заяв країн-членів ООН на підтримку України», − заявила вона і додала, що
обговорення відбудеться з ініціативи української сторони. «Це фактично перший раз, коли
до порядку денного засідання Генеральної асамблеї буде винесено обговорення − дебати на
тему ситуації на окупованих територіях. І це буде надійний майданчик, який
продемонструє те, наскільки світова спільнота готова підтримати Україну», − сказала вона.
«Це буде додатковим сигналом з боку наших міжнародних партнерів на підтримку України
у відновленні суверенітету над окупованими територіями та припинення агресії», −
заявила Зеленко. …
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua, glavcom.ua
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 ЗАХІДНА ЄВРОПА

Президент України у Мюнхені провів переговори з
Канцлером Німеччини
16.02.2019

Президент України провів зустріч з Генеральним
секретарем НАТО
15.02.2019

У Мюнхені Президент України Петро Порошенко провів зустріч з
Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це повідомляє
прес-служба Глави української держави.
Петро Порошенко подякував НАТО за консолідовану підтримку суверенітету і
територіальної цілісності України та рішуче засудження агресивних дій Росії. Петро
Порошенко високо оцінив масштабну практичну допомогу НАТО у реформуванні сектору
безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО. Було відзначено значний
прогрес досягнутий українською стороною на цьому шляху. Президент України підкреслив
незмінність державного курсу євроатлантичної інтеграції
України, який віднині
закріплений у Конституції. Генеральний секретар позитивно відзначив ухвалення цього
рішення та підтвердив, що Альянс продовжує дотримуватися політики відкритих дверей.
Окремо обговорено шляхи посилення співпраці України з Альянсом у відповідь на існуючі
загрози в акваторії Чорного та Азовського морів, зокрема з метою зміцнення потенціалу
українських ВМС. У цьому контексті відзначено важливість очікуваного візиту в Україну
Північноатлантичної Ради НАТО, який також має продемонструвати незмінну підтримку
Альянсом України у протидії агресії Росії. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
проінформував про результати зустрічі з Міністром закордонних справ РФ, на якій він
зокрема закликав Росію звільнити українських моряків. Відзначимо, під головуванням Віцепрем`єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни
Климпуш-Цинцадзе відбулося засідання Комісії з питань координації євроатлантичної
інтеграції України. Під час засідання було обговорено успішне виконання Річної
національної програми за 2018 рік, проекти РНП на 2019 та 2020 роки, плани щодо
організації другої міжнародної конференції в межах Платформи НАТО-Україна з протидії
гібридній війні, заходи з інформування громадськості щодо євроатлантичної інтеграції,
кадрове забезпечення діяльності міністерств і відомств у рамках впровадження державної
політики євроатлантичної інтеграції, а також питання створення національної системи
стійкості в Україні. Відкриваючи засідання Комісії, Віце-прем`єр-міністр зазначила, що
закріплення у Конституції прагнення України стати членом НАТО та ЄС виводить питання
членства у Північноатлантичному альянсі на перший план порядку денного Уряду та
Парламенту. Практичне завдання сьогодення – підготовка до членства. Маємо для цього
політичну волю та безпрецедентну підтримку суспільства, додала вона. «Сьогодні ми
вперше в українській історії маємо унікальну ситуацію, коли в суспільстві є консенсус щодо
євроатлантичного вибору України. Разом з тим маємо добре налагоджену координаційну
міжвідомчу роботу, а також потужний інструмент – Річну національну програму взаємодії
між Україною та НАТО, яка побудована за принципами Плану дій щодо членства в НАТО», –
підкреслила Іванна Климпуш-Цинцадзе. Також Віце-прем`єр-міністр наголосила, що попри
всю позитивну динаміку взаємодії з НАТО, Україна не буде розглядатися реальним
кандидатом на членство в Альянсі за відсутності серйозного прогресу в усіх сферах
розвитку держави. «Успіх неможливий без реформи сектору безпеки та оборони відповідно
до стандартів НАТО, рішучої боротьби з корупцією, забезпечення належного врядування,
дотримання прав людини та верховенства права. Тому маємо працювати активніше», –
зазначила вона. Іванна Климпуш-Цинцадзе подякувала учасникам за минулорічну роботу у
контексті виконання РНП–2018 та зусилля спрямовані на підготовку Річної національної
програми 2019. «Маємо доволі позитивну оцінку Альянсу щодо виконання Україною РНП у
2018 році. Зокрема, позитивно оцінено налаштованість української сторони продовжувати
імплементацію реформ та значне покращення міжвідомчої координаційної роботи щодо
виконання Україною заходів у рамках Програми. Та разом з цим є ще багато напрямів над
якими потрібно працювати», – зауважила Віце-прем`єр-міністр.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

 ЄВРОПА
 ПІВНІЧНА ЄВРОПА

Президент України Петро Порошенко в рамках участі у Мюнхенській
безпековій конференції провів переговори з Федеральним канцлером
Німеччини Ангелою Меркель.
Співрозмовники обговорили шляхи протидії російській агресії проти України.
Президент України наголосив на важливості посилення тиску на Росію для звільнення
полонених українських моряків, незаконно затриманих у Керченській протоці, а також усіх
українських заручників, що незаконно утримуються як в Росії, так і на окупованих нею
територіях Донбасу та Криму. Сторони скоординували дії з метою запровадження
«Азовського пакету» санкцій. Однією з важливих тем переговорів стало питання
запобігання російському втручанню в президентські вибори в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 БАЛКАНИ

В Києві відбулося 8-ме засідання Спільної українсько-словенської комісії
з питань торговельно-економічного співробітництва
12.02.2019

Засідання відкрили Співголови Української частини комісії Міністр
культури України Є.Нищук та Словенської - Державний секретар
Міністерства закордонних справ Республіки Словенія Д.Божіч.
Під час вступу поінформовано про стан економічного розвитку в Україні та Словенії,
стан та перспективи двостороннього торговельно-економічного співробітництва, а також
наголошено на необхідності використання наявного між двома країнами потенціалу щодо
збільшення обсягів взаємної торгівлі. Посол М.Бродович у своєму виступі наголосив на
активному розвитку двостороннього інвестиційного співробітництва та важливій ролі
представників українського та словенського бізнесу. Зокрема Посол навів як приклад
участь та перемоги у 2018 р. словенських компаній Riko та Esotech у тендерах за проектами
світового банку в Житомирській області. Окремо було відзначено активізацію українських
компаній на словенському ринку, зокрема нещодавнє придбання українським ПАТ
«Миронівський хлібопродукт» птахокомбінату м.Птуй (Словенія) з подальшим
інвестуванням близько €200 млн. протягом 4-5 років. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Республіці Словенія
В МЗС України прийняли копії вірчих грамот від новопризначеного Посла Хорватії в Україні
13.02.2019

Заступник Міністра закордонних справ України Василь Боднар
прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного Посла Хорватії в Україні
Аніци Джамич. Про це повідомляє МЗС України.
У рамках зустрічі cторони обговорили актуальні питання порядку денного відносин
між Україною та Хорватією, висловили взаємну налаштованість на посилення динаміки
двостороннього політичного діалогу та інтенсифікацію співпраці в торговельноекономічній і культурно-гуманітарній сферах. Окрема увага була приділена питанню
лікування в Хорватії поранених захисників України та реабілітації українських дітей, які
постраждали внаслідок агресії Росії проти України. Відзначимо, в період січень-листопад
2018 р. товарообіг між Україною та Угорщиною склав 2684,9 млн. дол. США. (зріс на 18,9%),
український експорт товарів - 1520,4 млн. дол. США (зріс на 25,8%), імпорт товарів з
Угорщини - 1164,5 млн. дол. США (зріс на 11,2%). Позитивне сальдо для України склало
355,9 млн. дол. США. Обсяг інвестицій Угорщини в Україну станом на 31.12.2017 р. склав
796,0 млн. дол. США, що становить 2,0% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій,
вкладених в економіку України. Обсяг інвестицій з України в Угорщину станом на
31.12.2017 р. склав 17,5 млн. дол. США. ….
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Президент України провів зустріч з
Президентом Чорногорії

Президент України зустрівся з Керівником Робочої групи
з питань переговорів з Великою Британією
15.02.2019

Президент України провів зустріч з Головним переговірником
Європейської Комісії, Керівником Робочої групи з питань переговорів з
Великою Британією Мішелем Барн’є.
Співрозмовники обговорили стан розвитку співпраці Україна – Європейський Союз,
зокрема в контексті виходу Великої Британії з ЄС. Глава Української держави наголосив, що
і ЄС і Великобританія є надійними партнерами України і співробітництво між сторонами
буде продовжуватись та розвиватись на взаємовигідних умовах. Президент України
поінформував співрозмовника про розвиток ситуації на Донбасі і невиконання Росією
Мінських домовленостей. Президент закликав співрозмовника підтримати запровадження
нового «азовського пакету» санкцій ЄС проти Москви. Глава Української держави
підкреслив, що закріплення у Конституції стратегічного курсу держави на набуття
повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО є визначним моментом в
історії всієї Європи. Мішель Барн’є привітав знакове рішення України та наголосив на
готовності підтримувати Україну. Відзначимо, Державний міністр з питань міжнародного
розвитку, Державний міністр з питань Африки Міністерства закордонних справ і у справах
Співдружності націй Великої Британії, під час зустрічі із Заступником Міністра закордонних
справ України з питань європейської інтеграції Оленою Зеркаль, запевнила, що Велика
Британія має рішучий намір і надалі підтримувати Україну, як шляхом надання практичної
допомоги, так і через реалізацію українських ініціатив у рамках міжнародних структур.
Сторони приділили особливу увагу ситуації у Чорному та Азовському морях після агресії РФ
проти українських ВМС. Олена Зеркаль ознайомила Харрієтт Болдвін із поточною ситуацією
в Азовсько-Чорноморському регіоні, пов’язаною з протиправним обмеженням Росією
судноплавства, блокадою українських портів, а також активними та цілеспрямованими
діями РФ, спрямованими на підрив економічної інфраструктури та дестабілізацію
соціальної ситуації. Сторони домовились про подальшу мобілізацію спільних зусиль з
метою звільнення українських військовополонених моряків, захоплених у Керченській
протоці. Окремо було обговорено питання законодавчого регулювання протимінної
діяльності в Україні. Зокрема, з 2016 року фахівці британського фонду «Хело Траст»
розмінували понад 25 мільйонів квадратних метрів території на сході України. Сторони
погодилися, що одним з важливих кроків вперед у цій сфері стало прийняття Закону
України «Про протимінну діяльність в Україні», який набрав чинності 25 січня цього року.
Сторони відзначили поглиблення двосторонньої співпраці між Україною та Сполученим
Королівством. Були обговорені питання українсько-британської співробітництва у сфері
протидії російському втручанню у президентські та парламентські вибори в Україні, а
також візова проблематика у зв’язку із «Брекзит» .
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua, mfa.gov.ua
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Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом
Чорногорії Міло Джукановичем в рамках участі у щорічній Мюнхенській
конференції з питань безпеки.
Глава держави висловив вдячність Президенту Чорногорії за послідовну рішучу
позицію щодо підтримки політики санкцій ЄС проти РФ у зв’язку із триваючою агресією та
порушенням територіальної цілісності та суверенітету України. Під час зустрічі
співрозмовники обговорили широкий спектр питань двосторонніх відносин, європейського
співробітництва та взаємодії у міжнародних організаціях. Президенти погодилися з
необхідністю активізації двосторонньої співпраці, а також обговорили перспективні сфери
співробітництва, зокрема щодо вивчення євроінтеграційного досвіду Чорногорії, у т.ч. з
адаптації національного законодавства до стандартів ЄС. Домовились продовжувати
підтримувати активний двосторонній політичний діалог між Україною та Чорногорією з
метою реалізації вагомого потенціалу українсько-чорногорського партнерства. Глава
держави підтвердив запрошення Міло Джукановичу здійснити візит в Україну.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
 СХІДНА ЄВРОПА

Україна та Польща обговорили актуальні питання відносин,
європейського та міжнародного порядку денного
08.02.2019

У Варшаві відбулося XXVIІ засідання Консультаційного комітету
Президентів України та Республіки Польща під головуванням заступника
Глави Адміністрації Президента України Костянтина Єлісєєва.
Сторони предметно розглянули актуальні питання українсько-польських відносин, а
також узгодили питання двостороннього, європейського та міжнародного порядку
денного. Було досягнуто домовленості щодо участі Президента України Петра Порошенка у
спільному візиті разом з Президентами Республіки Польща та Литовської Республіки до
штаб-квартири бригади ЛИТПОЛУКРБРИГ у Любліні (Республіка Польща) у лютому цього
року. Сторони обговорили шляхи відновлення процесу пошукових та ексгумаційних робіт в
Україні. У контексті непостійного членства Польщі у Раді Безпеки ООН було обговорено
подальші зусилля з метою консолідації міжнародної спільноти для надання Україні
практичної підтримки у протидії російській агресії та звільненні незаконно утримуваних
Російською Федерацією українських в’язнів, у тому числі військових моряків, захоплених у
полон поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року. …
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

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

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

 АФРИКА

 БЛИЗЬКИЙ СХІД

Відкриття Почесного консульства
України в Ліберії

Глави зовнішньополітичних відомств України і Туреччини окреслили
двосторонній порядок денний на 2019-2020 роки
01.02.2019

Під головуванням глав зовнішньополітичних відомств України
Павла Клімкіна та Туреччини Мевлюта Чавушоглу відбулося 7-е засідання
Українсько-Турецької Спільної групи стратегічного планування.
Центральне місце на переговорах займали заходи з підготовки Восьмого засідання
Стратегічної ради високого рівня під головуванням Президентів України та Туреччини, яке
має відбутися цього року в Україні. Делегації обмінялися думками щодо безпекової ситуації
в Азовсько-Чорноморському регіоні та на Близькому Сході, миротворчих ініціатив з метою
припинення російської агресії на Донбасі, розширення співробітництва в торговельноекономічній, енергетичній, оборонній сфері, фіналізації переговорів стосовно Угоди про
вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Обопільно констатовано, що стратегічний
діалог на сьогодні відзначається практичною складовою завдяки динамічному розвитку
взаємодії у різноманітних секторах економіки. У цьому контексті відзначено перспективи
розвитку взаємодії у сфері ОПК та авіабудування. За підсумками переговорів підписано
План консультацій між МЗС двох країн на 2019 – 2020 роки.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Посол Ірану прокоментував відмову країни голосувати
за "кримську" резолюцію ООН
05.02.2019

Іран підтримує територіальну цілісність України на основі
міжнародного права і не здійснив у політичному плані жодних дій, які
порушували б суверенітет нашої держави.
"Із самого початку конфлікту між Україною та РФ ми завжди керувалися нормами
міжнародного права, підтримували і підтримуємо територіальну цілісність України. Ми
неодноразо нагадували представникам наших ділових кіл, іранським бізнесменам, щоб
вони не приїздили до Криму без погодження з відповідними органами України... В
політичному плані ми не здійснювали жодних дій, які порушували б суверенітет України...
Ми маємо близькі відносини і з Російською Федерацією, але вони ніколи не впливали на
добрі взаємовідносини між Іраном та Україною", - сказав посол Ісламської Республіки Іран в
Україні Манучехр Мораді. Коментуючи голосування представників Ірану проти
запропонованої Україною резолюцію Генасамблеї ООН про проблему мілітаризації Росією
Криму та акваторій Азовського і Чорного морів, дипломат нагадав, що українська сторона
"протягом 15 років голосувала за антиіранські резолюції щодо прав людини, проекти яких
готують Сполучені Штати і Канада". За словами Мораді, США і Канада "заплющують очі на
питання прав людини у багатьох країнах світу і дивляться лише на Іран". У цьому контексті
він висловив жаль, що Україна також голосує в ООН за ці антиіранські резолюції. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Візит в Україну делегації парламентської комісії лівансько-української
дружби Національних Зборів Лівану
12.02.2019

В Україні перебувала делегація парламентської комісії ліванськоукраїнської дружби Національних Зборів Ліванської Республіки на чолі з
головою комісії паном Мішелем Муссою.
Ліванські парламентарії мали зустрічі з Першим заступником Голови Верховної Ради
України І.Геращенко, Заступником Міністра закордонних справ України С.Кислицею,
Головою Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Г.Гопко, депутатською
групою Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Ліван на чолі з
С.Соболєвим. Під час візиту гості взяли участь у заходах з відзначення Дня Святого Маруна.
Під час зустрічей делегацію було ознайомлено з ситуацією в Україні, зокрема в контексті
зусиль з протистояння нашої держави російській агресії на сході країни та тимчасовій
окупації Криму. Сторони обговорили стан та перспективи двостороннього співробітництва,
зокрема в економічній та культурно-гуманітарній сферах, наголосили на важливості
активізації політичного діалогу між двома країнами, зокрема на рівні парламентів. Візит
ліванських законодавців став суттєвим внеском у зміцнення двосторонніх відносин.
Нагадаємо, 4 лютого відбулася зустріч Посла України в Лівані І.Осташа з Г.Науфалом,
главою Департаменту міжнародних відносин IFP Group – компанії, яка виступає основним
організатором торгівельних виставкових заходів на Близькому Сході та Північній Африці. В
рамках зустрічі обговорені наявні шляхи для розширення української ділової присутності
як в Лівані, так і усьому регіоні, а також конкретні кроки з реалізації наявного бізнесового
потенціалу двох країн. З метою більш активного використання українських торгівельнопромислових можливостей окрему увагу приділено перспективам участі українських
компаній у виставковому заході Project in Lebanon, проведення якого заплановано на
червень 2019 року і у якому передбачена участь виробників з 40 країн світу.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Лівані
 АЗІЯ

Південна Корея хоче співпрацювати
з Україною в галузі АПК
11.02.2019

Україна та Південна Корея використовують лише 10% потенціалу
взаємного товарообігу. Однак корейські компанії зацікавлені в посиленні
співпраці. Про це повідомив посол Південної Кореї в Україні Лі Янг-Гу.
Провідна південно-корейська компанія в сфері торгівлі зерном готується до
будівництва великого зернового терміналу, потужності якого забезпечуватимуть значні
обсяги зберігання і переробки вантажів. На даному етапі тривають переговори щодо цього
проекту. Також, у 2018 р. корейська компанія SafeusDrone з виробництва дронів домовилася
з Національним авіаційним університетом у Кропивницькому про складання цих літальних
апаратів. SafeusDrone готова розвивати свій бізнес в аграрній галузі Кіровоградської
області, але спочатку хоче промоніторити попит на них, а потім вирішувати, як розвивати
проект і налагоджувати тут виробництво. У довгостроковій перспективі, обидві сторони
мають інтерес до налагодження виробництва в Україні, оскільки тут хороша база, хороші
технології та людський ресурс. У Кореї це коштує дуже дорого. «У 2018 році корейський
виробник агротехніки запустив процес складання своєї продукції на базі Запорізького
автомобілебудівного заводу Daewoo. Якщо співпраця виявиться успішною, то обороти
співпраці в майбутньому буде значно збільшено», - сказав Лі Янг-Гу. Зараз корейська
компанія вивчає можливості розвитку платформи Smart Farming в Україні. Вже є три
пілотні проекти: в Умані та Києві (на базі аграрних університетів з власними теплицями), а
також у Львові. Поки ці проекти на стадії тестування, але вони допоможуть визначити їхню
технічну здійсненність. У майбутньому ініціатива підвищить рентабельність і ефективність
фермерських господарств в Україні за рахунок автоматизації процесів і впровадження ITтехнологій, зокрема енергозберігаючих. А також дозволить вирощувати органічні овочі та
фрукти в теплицях взимку, для внутрішнього ринку й експорту в європейські країни.
Читати повністю >>>
Читайте також: Інтерв'ю посла
Південної Кореї в Україні Лі Янг-Гу >>>
За матеріалами agropolit.com
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Тимчасовий повірений у справах України в Сенегалі Антон Барабуля
взяв участь в урочистій церемонії відкриття Почесного консульства
України в Ліберії, яка відбулася 07 лютого 2019 р. у м. Монровія.
Серед почесних гостей на церемонії були присутні віце-президент Республіки
Ліберія пані Дж. Говард Тейлор (Jewel Howard Taylor) та заступник міністра закордонних
справ Ліберії Еліас Шонійїн (Elias Shoniyin), а також громадяни України, які працюють у
Ліберії та представники дипломатичного корпусу. З боку ліберійської сторони було
висловлено готовність підтримувати і надалі мирні українські ініціативи у рамках
міжнародних організацій та наголошено на зацікавленості в активізації взаємовигідних
двосторонніх стосунків з Києвом.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Сенегалі
Посол України в Алжирі зустрівся з Виконавчим
директором "AFRIPOL"
13.02.2019

Посол України в Алжирі Максим Субх 13 лютого ц.р. зустрівся з
Виконавчим директором Африканської організації кримінальної поліції
"Афріполь" Ш.Тареком. Про це повідомляє МЗС України.
Обговорили перспективи співпраці України з цією впливовою регіональною
інституцією у сфері боротьби з тероризмом, транскордонною злочинністю, нелегальною
міграцією тощо. AFRIPOL - це міжурядова кримінальна поліція, до якої входить більше 40
африканських країн. Організація сприяє обміну інформацією між національними поліцейськими силами щодо міжнародної злочинності, тероризму та торгівлі зброєю в Африці. Є
членом Африканського Союзу. Відзначимо, в якості почесного гостя 07.02.2019 р. Посол
України в Алжирі представив нашу країну на Форумі виробників, промисловців та
переробників Алжиру. У заході, зокрема, взяла участь Міністр екології та відновлюваної
енергетики Алжиру Ф.Зеруатi. Домовились спільно докладати зусиль для активізації
ділової співпраці між Україною та Алжиром. На знак подяки за ефективну взаємодію зі
Спілкою промисловців Алжиру, ПУ в АНДР було нагороджено почесною грамотою.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Алжирі
Президент України провів переговори із
Президентом Єгипту
15.02.2019

Президент України Петро Порошенко провів переговори із
Президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом Аль Сісі. Про
це повідомляє прес-служба Глави держави.
Під час зустрічі обговорено увесь спектр двостороннього політичного, торговельноекономічного, культурно-гуманітарного співробітництва, а також актуальні питання
міжнародної та регіональної проблематики. Сторони відзначили позитивні зрушення у
двосторонніх відносинах та підтвердили обопільну зацікавленість у посиленні політичних
контактів між двома державами на найвищому рівні. Президент України відзначив
зростання товарообігу між двома країнами та важливість подальшого розвитку
економічної співпраці. Президент Єгипту наголосив на готовності єгипетської сторони до
подальшого розширення торговельно-економічної співпраці з нашою державою та
зацікавленості єгипетської сторони у реалізації спільних інвестиційних проектів.
Президент Абдель Фаттах Аль Сісі подякував українським туристам за вибір Єгипту для
відпочинку і запевнив, що Єгипет дбатиме про їхню безпеку. Президент України Петро
Порошенко запросив Президента Арабської Республіки Єгипет Абдель Фаттаха Аль Сісі
відвідати Україну з візитом. Відзначимо, Посол України в Єгипті Геннадій Латій 3 лютого
ц.р. здійснив робочий візит до м.Хургада, де провів зустріч з Губернатором Червоного моря і
м. Хургада Ахмедом Абдуллой. У рамках переговорів обговорено широке коло питань
взаємної зацікавленості у туристичній галузі…
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua

 ПІВДЕННА (ЛАТИНСЬКА) & ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА

Посол України в Аргентині зустрівся з
Губернатором провінції Чако
07.02.2019

В рамках перебування з робочим візитом у північно-східному регіоні
Аргентини, Посол України в Аргентині Юрій Дюдін провів зустріч з
Губернатором провінції Чако Домінго Пеппо.
У зустрічі, яка відбулася в Палаці Уряду, також взяли участь Віце-президент
Української центральної репрезентації в Аргентині в провінції Чако Б.Николін та кандидат
у Почесні консули України в м. Ресістенсія Б.Кривінський-Ляхович. На початку зустрічі
Посол України висловив солідарність у зв’язку з сильними повенями, від яких потерпає
вказана провінція, а Губернатор Пеппо детально зупинився на зусиллях, яких докладає
Уряд провінції для подолання наслідків стихійного лиха. Під час зустрічі сторони
обговорили сучасний стан та перспективи розбудови співпраці вказаної аргентинської
провінції з Волинською областю України, зокрема в рамках укладених між двома регіонами
угод про співпрацю та встановлення поріднених зв’язків. Посол Дюдін озвучив Губернатору
провінції Чако бачення керівництва Волинської обласної державної адміністрації щодо
шляхів поглиблення відносин на міжрегіональному рівні…
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Аргентині
Посол України провів зустріч із Заступником
міністра економіки Мексики
12.02.2019

Посол України в Мексиці Руслан Спірін 11 лютого 2019 року провів
зустріч із Заступником міністра економіки Мексики з питань
конкурентоспроможності Серхіо Сільвою Кастаньєдою.
Під час зустрічі обговорено пріоритетні теми економічної складової двостороннього
порядку денного між Україною та Мексикою, зокрема, питання проведення чергового
засідання Українсько-мексиканської міжурядової комісії. Нагадаємо, 6 лютого 2019 р. Посол
України в Мексиці Руслан Спірін взяв участь у інавгурації організованої Урядом
мексиканського штату Герреро експозиції «Пишаємося своїм», на якій була представлена
агропромислова продукція цього штату. У ході бесіди Посла під час заходу з Міністром
економічного розвитку штату Артуро Бургосом Баррерою його, серед іншого, було
ознайомлено з економічним, технологічним та експортним потенціалом України, умовами
ведення бізнесу та інвестиційними можливостями в нашій державі. Домовлено про візит
Посла в близькій перспективі до штату Герреро для конкретизації напрямів
співробітництва на рівні регіонів двох країн.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Мексиці

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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Статки трьох найбагатших українців перевищують
6% ВВП країни - Світовий банк

Посол України в Бразилії був прийнятий в Національній раді
Генеральної Прокуратури Бразилії
14.02.2019

Національна рада Генеральної Прокуратури (CNMP), в особі її
Генерального секретаря Адріани Завади, 6 лютого ц.р. прийняла Посла
України в Бразилії Ростислава Троненка.
На зустрічі сторони обмінялися інформацією щодо ситуації в кожній з країн та
розглянули інституційні питання, продовжуючи переговори, які були розпочаті у липні
2018 року, коли Міністр юстиції України Павло Петренко відвідав Генерального прокурора
в м.Бразиліа. Саме тоді Посла України було запрошено відвідати Національну Раду ГП ФРБ.
Крім цього, Р.Троненко запропонував Адріані Заваді продемострувати в CNMP виставку
«Геноцид голодом», що є не тільки сумною частиною історії України, а й уроком для інших.
«Ідея полягає в тому, щоб показати, як у 1932 і 1933 роках понад 7 мільйонів українців
померли від голоду через рішення уряду Йосипа Сталіна. Оскільки цей історичний факт
мало відомий в Бразилії, важливо донести його, щоб не допустити повторення нових
злочинів авторитарних режимів у будь-якому місці», - зазначив Посол. За словами Адріани
Завади візит Посла не тільки розширює відносини між країнами, але й демонструє роботу
CNMP за межами Бразилії. За її словами, "візит був дуже збагачуючим і безумовно, принесе
свої плоди співпраці, визначаючи важливість конституційної місії цієї Ради". Також,
Ростислав Троненко інформував про поточну ситуацію в Україні. Він зазначив, що за
останні п'ять років в Україні відбулась серйозна судова реформа, яка відповідає
побажанням суспільства. Одна зі змін, наприклад, була у формі призначення суддів, які
тепер мають бути затверджені радами, створеними за міжнародними стандартами. «Ця
реформа, а також реформи в системі оподаткування та охорони здоров'я, є спільними
питаннями для багатьох країн. Цікаво, що Бразилія та Україна, країни географічно далекі,
стикаються з однаковими викликами, - сказав Посол.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Бразилії
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Президент України зустрівся з Головою Комітету
Сенату США із закордонних відносин
15.02.2019

У рамках участі в Мюнхенській безпековій конференції Президент
України Петро Порошенко провів зустріч із Головою Комітету Сенату США
із закордонних відносин Джеймсом Рішем.
Петро Порошенко привітав Джеймса Ріша з обранням на посаду керівника
сенатського комітету та відзначив важливість двопартійної підтримки України з боку США.
Глава Української держави наголосив на важливості скоординованих дій у справі відсічі
триваючої російської агресії, останнім проявом якої стала російська атака проти
українських військових кораблів. Петро Порошенко наголосив, що настав час для
запровадження «азовського пакету санкцій» проти Росії як сигналу про те, що відсутність
змін у поведінці Москви буде і надалі збільшувати ціну за агресію. У цьому контексті було
відзначено важливість двопартійної законодавчої ініціативи сенаторів щодо захисту
американської безпеки від агресії Кремля з метою посилення санкційного тиску на Росію.
Було відзначено відчутний прогрес України на шляху реформ за останні роки, що стало
можливим завдяки спільним зусиллям української влади і міжнародних партнерів.
Відзначимо, у Конгресі США пропонують збільшити на 75 мільйонів доларів кошторис
допомоги, що надається Україні у бюджеті на 2019 рік. Про це 14 лютого повідомляє пресслужба посольства України в США. Відзначається, що у Конгресі США представили
узгоджений сенатом і палатою представників проект "Закону щодо асигнувань Державного
департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік". Згідно з
кошторисом Україні передбачено 445,7 мільйонів доларів, що на 25 мільйонів. перевищує
асигнування 2018 року. Також передбачається можливість виділення коштів під надання
Україні кредитних гарантій. "Таким чином, сукупний обсяг коштів для підтримки України у
2019 бюджетному становитиме 695,7 мільйонів доларів. Це на 75 мільйонів. доларів більше,
ніж було передбачено асигнуваннями 2018 року", - йдеться в повідомленні.
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
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Посол Ураїни обговорив з Міністром у справах інновацій,
науки та техніки Австралії Карен Андрюс
14.02.2019

Посол України обговорив з Міністром у справах інновацій, науки та
техніки Австралії Карен Андрюс співпрацю у галузі космосу. Про це
повідомляє Посольство України в Австралії
У ході зустрічі посол розповів про потенціал українськоі космічної галузі та окреслив
можливості двосторонньої співпраці між ДКАУ та Австралійським космічним агенством.
Австралійській стороні було презентовано існуючі успішні проекти міжнародної взаємодії
України. Було обговорено можливість відвідання делегацію австралійського космічного
агентства України у 2019 р. Нагадаємо, Україна та Австралія посилять співпрацю у
протидії кіберзагрозам і тероризму. Про це йшлося під час зустрічі голови Національної
поліції України Сергія Князєва із заступницею комісара Федеральної поліції Австралії Ліан
Клозе, яка відбулася сьогодні, 23 жовтня 2018 р., у Канберрі. «У нас досить широка мережа
міжнародних партнерів, ми, в тому числі працюємо з Україною. Серед наших партнерів - 33
країни, з якими співпрацюємо у правоохоронній діяльності, а також все що стосується
оперативної діяльності в плані розслідувань. Є офіцери зв'язку, Австралія співпрацює і з
Інтерполом та Європолом. Також Федеральна поліція Австралії була серед перших, хто
відправився на розслідування збитого літака МН-17 і представники Федеральної поліції
досі входять в об'єднаний штаб з розслідування даного злочину», - зазначила Ліан Клозе.
Вона зазначила, що особовий склад Федеральної поліції - близько 6,5 тис. осіб в Австралії, а
також за її межами, і є федеральної силою в Співдружності держав при Великобританії:
"Тому ми відповідаємо за виконання федеральної законів. Австралійські правоохоронці
займаються миротворчими функціями, зокрема несуть службу на Соломонових островах, в
Східному морі і в Папуа-Новій Гвінеї. Як відомо, Австралія інвестувала у проекти в Україні:
ВАТ «Мінова Україна» (Донецький регіон); Компанія «Амкор Тобакко Пекеджинг Україна»
(Харківський регіон); Компанія «Хоуклі Ойл енд Гес» (Дніпровсько-Донецька
нафтогазоносна область); Спільний проект між Національним університетом «Львівська
політехніка» та австралійською компанією «Філден Менеджмент Сервісис» («Fielden
Management Services») у сфері новітніх технологій та інформаційних систем (Львівський
регіон); Компанія «Луганськ Голд» (Луганський регіон). Також, австралійська зернова
компанія GrainCorp відкрила представництво в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами Посольства України в Австралії
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У 2017 році сукупна чиста вартість активів трьох найбагатших
фізичних осіб перевищувала 6% ВВП України. Про це заявив віце-президент
Світового Банку (СБ) Сирілл Мюллєр.
"Це майже вдвічі більше, ніж у Росії та втричі більше, ніж у Польщі. Відношення
частки доходу найбагатших людей до ВВП майже не змінювалось з 2007 року. Це обмежило
доступ до економічних можливостей, здатних повністю розкрити потенціал людського
капіталу",- йдеться в дослідженні СБ про економічний розвиток України. "Якщо подивитись
на США - це цифра 1,4% ВВП. Дуже складно проводити реформи коли є такі потужні групи
впливу", - додав віце-президент СБ, який опікується країнами Європи та Центральної Азії,
Сирілл Мюллєр. За його словами, без реформ Україні знадобиться 50 років, щоб наздогнати
рівень Польщі. Він зауважив, що Україна затримала проведення реформ на десятиліття і на
сьогодні залишається низка проблем, які потребують вирішення. Серед факторів, які
обмежують зростання України, віце-президент СБ назвав: велика закредитованість і брак
прямих іноземних інвестіцій. Успадкований після фінансових криз 2009-2015 рр надлишок
заборгованості підприємств досі заважає формуванню капіталу. Великі дисбаланси у
державному секторі також не сприяють здійснення капіталовкладень. Протягом 2008-2018
р. частка державного боргу в сукупному внутрішньому кредиті зросла з 3% до 40%. Частка
чистих вимог до центральних органів влади у ВВП зросла до 24%; сильна залежність від
сировинних ринків і обмежена інтеграція в глобальну економіку; пізній початок реформ,
гонитва за рентою (надлишковими доходами) та недостатнє прагнення до верховенства
права. У дослідженні СБ йдеться про те, що пізні та неповні реформи призвели до
численних спотворень ринку праці та створили широкі можливості для концентрації
надлишкових доходів. Україні потрібно провести такі пріоритетні реформи: Перша відкоригувати фіскальну політику так, щоб краще підтримувати приватний сектор. "На
сьогодні частка держави є зависокою в тих секторах, де вона непотрібна, і недостатньою - у
тих секторах, де це має сенс", - сказано у дослідженні. Варто вдосконалити використання
об‘єктів державної власності та управління ними. Друга - поліпшити логістику, включаючи
перегляд тарифів на залізничні перевезення. Усунути логістичні вузькі місця у річковій та
портовій інфраструктурі. Третя - скасувати мораторій на продаж сільскогосподарських
земель. Четверта - зміцнити судову систему, антикорупційні інститути та спроможність
АМКУ виконувати закони та оптимізовувати державну підтримку підприємств для
мінімізації викривлення конкуренції.
Читати повністю >>>
© Галина Калачова, ЕП
За матеріалами epravda.com.ua
Дані МВФ. Про що свідчить сталий
рівень корупції в Україні
12.02.2019

Рівень корупції в Україні протягом останніх років радикально не
змінився. Про це повідомив постійний представник Міжнародного
валютного фонду в Україні Йоста Люнгман.
І хоч в Україні багато чого зроблено за останні 5 років, починаючи від реформування
банківської системи і закінчуючи створенням антикорупційних органів, але перелік
необхідних реформ залишається значним. "Що ще потрібно робити – земельна реформа,
приватизація. Врегулювання цінового контролю щодо газу також є джерелом корупції на
газ внутрішнього видобування. Зараз починається реформа податкової адміністрації,
адміністрування мита. Це важливо для держави і з точки зору зборів, і це має покращити
бізнес-середовище", – повідомив Люнгман. Ефективні дії в цьому напрямку здатні
забезпечити зростання економіки на додаткові 2% ВВП, кажуть у МВФ. 2019 рік може стати
складним для України: з одного боку, українська економіка демонструє стабільне
зростання, а з іншого – у рік подвійних виборів Україна може пережити нові політичні
потрясіння, що можуть загрожувати як продовженню реформ, так і співпраці з МВФ.
Топ-5 корумпованих органів влади. Верховна Рада України очолила рейтинг топ-5
корумпованих органів влади. Про це свідчить результати дослідження Всеукраїнської
мережі доброчесності та комплаєнсу (UNIC) Корупція в Україні – погляд бізнесу. На думку
підприємців, до рейтингу також увійшли суди, митниця, Кабінет міністрів, а також великий
бізнес. Деталі дослідження – у сюжеті Радіо НВ. Трохи більше половини респондентів
зазначили, що корупція та недоброчесна поведінка для народних депутатів дуже
характерна. Кожен десятий сказав – дещо характерна. 7% – іноді. П’ята частина не змогли
відповісти. Лише 2% погодилися з думкою, що корупція у парламенті майже не поширена, а
1%, що відсутня. Майже половина опитаних сказали, що корупція дуже характерна для
судів, трохи менше – для митниці. Кожен третій вважає, що вона характерна для Кабміну, а
також кожен третій наголосив, що і для великого бізнесу, ідеться у матеріалах дослідження.
Згідно з ним, найменш корумпованим підприємці вважають малий та середній бізнес.
Водночас великий наближається до середини рейтингу. До слова, одна із найбільш
недобросовісних практик із боку бізнесу – це підкуп співробітників своїх контрагентів або
конкурентів. Окрім цього, найбільш поширеними формами корупції представники бізнесу
назвали подвійну бухгалтерію і виплату зарплат у конвертах. Крім того, опитування
свідчить, що бізнес не сприймає корупцію як найголовнішу перешкоду для ведення бізнесу.
Найбільшими перепонами респонденти найчастіше називали низьку купівельну
спроможність населення і високі податки, їх згадують близько 70% опитаних. Під час
дослідження опитали понад 300 керівників підприємств та їхніх заступників.
Кроки назад. Лідерська позиція парламенту свідчить про загальну недовіру до влади. Це може бути наслідком викриттів журналістів-розслідувачів, зокрема, коли нардепи не
голосують за прогресивні антикорупційні закони, як на понад два роки розтягнулося
голосування за створення Антикорупційного суду. Про це в ефірі Радіо НВ розповів експерт
з аналізу політики Transparency International Україна Олександр Калітенко. Натомість він
констатує, що рівень корупції, з якою стикається бізнес, поступово зменшується. Свідченням цього є запровадження автоматичного відшкодування ПДВ чи робота Ради бізнесомбудсмена. "Ми живемо здобутками 2014-2015 років, коли відкрились реєстри, бюджети,
все стало більш прозорим. А тепер є певні кроки назад. Це диктує так само й Міжнародний
валютний фонд. Деякі забов’язання, які брала на себе Україна, так і не були виконані.
Наприклад, надання автономної прослушки НАБУ. Те ж саме СБУ має непритаманні функції
боротьби з корупцією та економічною злочинністю", – зауважив Калітенко.
Відсутність ринку землі. Більше, ніж корупція, економіку України гальмує відсутність ринку землі, заявив президент Петро Порошенко під час щорічної інвестиційної
конференції Dragon Capital. Він також пообіцяв повернутися до розгляду законопроекту про
податок на виведений капітал, необхідного для внутрішніх інвестицій, і створення Національного бюро фінансових розслідувань, щоб силовики були позбавлені можливості впливу
на бізнес. Це, за його словами, є запорукою подолання бідності, переходу до сталого економічного зростання. Водночас пріоритетними на сьогодні секторами економіки України
Президент назвав агрокомплекс, IT-сектор, туризм і логістику. "Наша стратегія диктує нам
необхідність чітко визначити пріоритети і зробити акцент саме на цих секторах економіки,
де ми можемо вийти на лідерські позиції", – зазначив Порошенко. …
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
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Як українські політики перепродують
державні ресурси
05.02.2019

Бізнес під ключ. Історії, коли чиновники виводили державні активи
на прокладки з метою перепродажу реальному інвестору. Про це пише Юрій
Віннічук на порталі biz.censor.net.ua
Як чиновнику заробити на державі і реальному бізнесі? Достатньо посприяти видачі
дозвільних документів на конкретну діяльнісьт своїй компанії, яка записана на дружину
або її родичів. Отримавши всі необхідні ліцензії і дозволи, потрібно "упакувати бізнес" і
перепродати реальному інвестору. БізснесЦензор зібрав випадки, коли високопосадовці
переводили державні активи на свої фірми задля перепродажу.
Уран для власника АТБ. В кінці лютого 2017 року Державна служба геології та надр
(Держгеонадра) видала ТОВ "Атомні енергетичні системи України" (АЕСУ) спеціальні
дозволи на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку чотирьох родовищ
уранових руд: Сафонівська і Михайлівська (Миколаївська область), Сурська і Новогурівська
площі (Дніпропетровська область). Тоді компанія-розробник була оформлена на "Ю-ПЕК
Енерджі" зі штату Делавер, США. Керівником АЕСУ було вказано Олександра Нестеренка.
Ще раніше співзасновником АЕСУ був Роман Дружбін - колишній бізнес-партнер
Олександра Павлюченка, відомого в ЗМІ як кримінального авторитета на прізвисько "Саша
Браслет". Павлюченко є помічником нардепа з "Народного фронту" Ігоря Котвицького.
Останній є бізнес-партнером міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. П'ятирічні ліцензії
АЕСУ отримала без аукціонів, а лише на підставі рішень судів. Всі наступні суди компанія
також виграла. 5 листопада 2018 року голова Держгеонадр Олег Кирилюк своїм наказом
затвердив видачу ліцензій АЕСУ. На початку 2019 року стало відомо, що власником ТОВ
"Атомні енергетичні системи України" став Геннадій Буткевич, який є співвласником
української торговельної мережі АТБ.
Сонячна енергія для дружини головного військового прокурора. В лютому 2018
року на дружину головного військового прокурора Анатолія Матіоса – Ірину Барах було
зареєстровано ТОВ "Ек "Солар Капітал". Майже одразу після реєстрації компанія отримала у
власність більше 60 га землі на межі міста Херсон. В серпні 2017 року цю землю
Держгеокадастр в Херсонській області поділив між 36 фізичними особами. Потім, в процесі
перепродажу та концентрації, вона одним масивом опинилася у власності фірми дружини
Матіоса. В серпні минулого року кіпрська PVK Energy Investment, яка входить до групи ICU
Макара Пасенюка - фінансового радника президента Петра Порошенка, придбала ТОВ "ЕК
"Солар Капітал" для будівництва сонячної електростанції. Ще через місяць кіпрська PVK
Energy Investment була перепродана компанії Wiltan Enterprises Limited. Остання
підконтрольна VR Global Partners і пов'язана з VR Capital Group. Саме ця структура стане
оператором сонічних станцій, які будуть на землі, що отримала дружина Матіоса. В грудні
минулого року ТОВ "ЕК "Солар Капітал" отримала ліцензію НКРЕКП на виробництво
електроенергії сонячними електростанціями.
"Грабуй награбоване": від Ставицького до Фукса. За часів правління Віктора
Януковича ТОВ "Голден Деррік" стало власником майже трьох десятків ліцензій на
видобуток газу та нафти, в тому числі і на найбільшому в Україні родовищі – Сахалінському.
"Голден Деррік" створили в 2007 році державна НАК "Надра України" та австрійська "Ліфо
Інвест ГМБХ". На той момент "Надра" очолював Едуард Ставицький. За австрійською
компанією також стояв він. Державна компанія внесла до уставного фонду "Голден Деррік"
бурове обладнання в обмін на 50% в статутному капіталі. Через рік частка держкомпанії в
ТОВці була розмита до 33%. 67% було переписано на кіпрську Hartlog Limited, яку
контролювали екс-міністр агрополітики Микола Присяжнюк і Едуард Ставицький. Обидва
входили до найближчого оточення Януковича. Частка держави в "Голден Деррік" дозволила
приватній компанії без перешкод отримувати спецдозволи на видобуток вуглеводнів від
Держгеонадр, яку в 2010-2012 рр. також очолював Ставицький. З березня 2010 року по
грудень 2014 року компанія отримала близько 28 ліцензій та погоджень (від місцевої
влади) на розробку нафтогазових ділянок. В результаті, компанія Ставицького стала одним
з найбільших приватних власників дозволів на видобуток вуглеводнів в Україні. Майже три
десятки дозволів компанії були видані не стільки для видобутку, скільки для перепродажу.
Більше ліцензій – вища ціна. Але не склалося. В 2014 році змінилася влада і Ставицький втік
до Ізраїлю. Новопризначені чиновники почали в судах домагатися повернути державі
ліцензії, які були неправомірно видані "Голден Деррік". У вересні 2016 року, після більше
двох років судових розглядів, "Голден Деррік" повернула собі право на розробку
українських газових родовищ. А на початку 2017 року стало відомо, що Ставицький
перепродав "Голден Деррік" російському бізнесмену Павлу Фуксу. Держгеонадра відновила
їй 19 спецдозволів. І в листопаді того ж року компанія змінила назву на "Іст Юроуп
Петролеум". В тому ж місяці компанія отримала від Держгеонадр ще 11 спецдозволів на
надрокористування в Полтавській області. …
Літій для Кононенка. В лютому 2018 році Державна служба геології та надр видала
ТОВ "Петро-Консалтинг" 20-річний спецдозвіл на видобуток літієвих руд на
Шевченківському родовищі літію (Донецька область). В березні Кіровоградська облрада
погодила ТОВ "Петро-Консалтинг" надання спецдозволу на видобуток літієвих руд на
ділянці "Добра" Полохівського родовища. ТОВ "Петро-Консалтинг" пов'язано з
Володимиром Ігнащенком, який входить в оточення Ігоря Кононенка, бізнес-партнера та
найближчого соратника президента Петра Порошенка. Так, Ігнащенко є радником міністра
енергетики Ігоря Насалика, а також помічником нардепа від БПП Анатолія Матвієнка.
Останній – дядько народного депутата від БПП Сергія Березенка. Отримавши ліцензію, ТОВ
"Петро-Консалтинг" заявило про пошук мажоритарного інвестора для розробки і
видобутку Шевченківського родовища літію.
Сланцевий газ невідомим інвесторам. Міжнародна корпорація Shell і ТОВ "Надра
Юзівська" в 2013 році підписали угоду про пошук, розвідку, видобуток і розподіл газу на
Юзівській площі (Донецька область). ТОВ "Надра Юзівська" через НАК "Надра України"
належить державі. Потенціал Юзівської площі перевищує 3 трлн куб. м умовного палива. А
базовий сценарій розробки передбачав вихід на щорічний видобуток в 10 млрд куб. м газу.
Через бойові дії на Донбасі в 2015 році Shell оголосила форс-мажор і вийшла з проекту. У
липні 2016 року невідома нідерландська компанія Yuzgas неочікувано стала переможцем
конкурсу із залучення інвестора для реалізації угоди з розподілу продукції (УРП) на
видобуток вуглеводнів на Юзівській площі. ЗМІ пов'язували Yuzgas з оточенням Ігоря
Кононенка. Через це в публічному просторі виник скандал. В листопаді 2016 року Кабмін
Володимира Гройсмана відмовив Yuzgas в участі в УРП. Yuzgaz оскаржила рішення Кабміну.
Пройшовши всі судові інстанції, компанія виграла справу. В кінці 2018 року на виконання
рішень суду Кабмін схвалив передачу Yuzgas 90% прав і обов'язків ТОВ "Надра Юзівська" в
угоді про розподіл продукції (УРП) на видобуток вуглеводнів на Юзівській площі.
Інвестором-оператором проекту стала словацька компанія Nafta….
Читати повністю >>>
© Юрій Віннічук
За матеріалами biz.censor.net.ua
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За розрахунками Мінекономрозвитку (МЕРТ), у січні-вересні 2018 р.
рівень тіньової економіки склав 32% від офіційного ВВП, що на 1 відсотковий
пункт менше порівняно з аналогічним періодом 2017 р.
Про це йдеться у звіті “Загальні тенденції тіньової економіки в Україні”, який
щокварталу оприлюднює МЕРТ. Порівнюючи аналогічні показники попередніх років слід
зазначити, що 32% - найнижчий рівень за останні 10 років у розрахунку за період 9 місяців
кожного року. Такий рівень детінізації економіки можна розглядати як один із критеріїв
оцінки ефективності впроваджуваних реформ і сприйняття їх суспільством. Детінізація
української економіки стала можливою завдяки: продовженню позитивних економічних
тенденцій та збереження ознак загальної економічної стабілізації в умовах реалізації
Урядом реформ, спрямованих на підвищення доходів населення та зміцнення інвестиційної
складової економічного зростання; посиленню ринкових тенденцій та поступової
оптимізації процесів формування цін на внутрішніх ринках, у тому числі внаслідок
демонополізації ринків поряд із впроваджуваною НБУ жорсткою монетарною політикою
задля стримування інфляції в межі цільового діапазону; збереженню сприятливих умов для
ведення бізнесу в Україні, що засвідчується достатньо високим рівнем ділової активності
бізнесу та покращенням очікувань. Водночас динаміка детінізації української економіки
стримується нерозв’язаними проблемами, які негативно позначаються на розвитку
економіки країни в цілому. Це, зокрема, наявність непідконтрольних владі територій,
утворених у ході військової агресії на Сході країни.
Читати повністю >>>
Читайте також: Звіт «Рівень тіньової
економіки за 9 міс. 2018 р.» >>>
За матеріалами прес-служби Мінекономрозвитку
 ВВП. ВНП

Выше ожиданий: Госстат объявил рост
ВВП за IV квартал
14.02.2019

Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в четвертом квартале
2018 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Такую оперативную оценку обнародовал Госстат.
"Реальный ВВП Украины в четвертом квартале 2018 г. по сравнению с предыдущим
кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 1,1%, а по сравнению с четвертым
кварталом 2017го - на 3,4%", - говорится на сайте Госстата. Показатели реального ВВП в
течение года Госстат уточняет. По данным службы, в третьем квартале 2018 года рост ВВП
составил 2,8%, во втором – 3,8%, а в первом – 3,1%. Ранее премьер-министр Владимир
Гройсман заявил, что по итогам 2018-го экономика Украины выросла на 3,2%. Напомним,
Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2018 года
- до 3,3% с 3,5%. МВФ также ухудшил прогноз роста экономики на 2020 год до 3% с 3,4%. На
2019 год прогноз остался неизменным - 2,7%.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ & МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ

За январь Украина выплатила почти
$900 млн долгов
06.02.2019

За первый месяц т.г. Украина совершила платежи по обслуживанию и
погашению государственного долга на сумму 883,9 млн долларов. Об этом
сообщает пресс-служба Нацбанка.
За январь Украина выплатила почти $900 млн долгов По данным НБУ, $808,1 млн
составили расходы на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего госзайма.
Отмечается, что данные затраты были частично компенсированы поступлениями от
размещения ОВГЗ. Выручка от их продаж были равны $620,7 млн. Чистая покупка валюты
НБУ на межбанке пополнила международный резерв на $136,1 млн. Также на динамику
резервов повлияла переоценка финансовых инструментов, стоимость которых за месяц
выросла на $126,3 млн (в эквиваленте). Таким образом, по состоянию на 01.02.2019 г. объем
международных резервов находится в районе пятилетнего максимума и покрывает 3,4
месяца будущего импорта. В НБУ убеждены, что имеющихся средств будет достаточно для
выполнения обязательств и текущих операций украинского правительства и Нацбанка.
Читать полностью >>>
По материалам ura-inform.com
Соотношение уровня госдолга к ВВП Украины
в 2018 году снизилось до 61%
13.02.2019

Соотношение уровня госдолга к ВВП Украины в 2018 г. снизилось до
60,9% с 68% в 2017 г., приведены данные в презентации Министерства
экономического развития и торговли (МЭРТ).
Согласно документу, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", МЭРТ
при этом оценивает сумму прямого и гарантированного государством долга в $79,73 млрд
(в 2017 году – $76,31 млрд). Ранее Министерство финансов сообщало, что государственный
и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился по отношению к
ВВП до 62,7% с 71,8%. При этом, по оценкам ведомства, сумма госдолга за год возросла до
$78,32 млрд с $76,31 млрд. Как сообщалось, в конце августа 2018 года правительство
Украины пересмотрело среднесрочную стратегию управления госдолгом, установив более
жесткие цели по сокращению прямого государственного госдолга по отношению к ВВП, в
частности, о снижении его до 60% ВВП к концу 2018 года вместо ранее намеченной планки
в 62% ВВП. Документ предусматривает сокращение этого показателя до 52% до конца 2019
года и до 49% – до 2020 года.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ З УКРАЇНИ

 ІМПОРТ-ЕКСПОРТ & ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

В Украине могут появиться уполномоченные
экономические операторы

Украина в прошлом году получила $2,5 млрд
иностранных инвестиций

05.02.2019

08.02.2019

Поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины
за 2018 год составили $2,5 млрд, 60% из которых направлены в реальный
сектор, говорится в инфляционном отчете НБУ за январь
По оценкам НБУ, в четвертом квартале объемы прямых иностранных инвестиций
выросли до $0,8 млрд и почти полностью были направлены в акционерный капитал
реального сектора. Отмечается, что значительный объем инвестиций в акционерный
капитал поступил предприятиям сельского хозяйства и оптовой и розничной торговли.
Приток инвестиций в банковский сектор остался практически на уровне прошлого года. По
оценкам Госстата, поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за
2017 г. составили $1,871 миллиарда, в том числе наибольший объем инвестиций поступил с
Кипра. Национальный банк оценивал приток прямых иностранных инвестиций в
экономику Украины в 2017 году в $2,307 миллиарда, в том числе без учета операций
конвертации банками долга в уставный капитал – в $1,8 миллиарда
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info

Скільки Україна втрачає
через офшори

Офіс UkraineInvest супроводжує інвестиції на суму
приблизно $2 млрд - прем'єр

12.02.2019

13.02.0219

Офіс із залучення та підтримки інвестицій при Кабінеті Міністрів
України - UkraineInvest – наразі супроводжує інвестиції в Україну на суму
приблизно $2 млрд, повідомив прем'єр-міністр України.
"Наш офіс UkraineInvest супроводжує майже $2 млрд інвестицій. Що дуже важливо,
що це реальні проекти, які реалізовуються, або буде реалізовано в Україні, і за якими буде
створено нові робочі місця", - сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час
засідання уряду в Києві в середу. Офіс із залучення та підтримки інвестицій України
UkraineInvest створено 19 жовтня 2016 р. Метою його роботи є збільшення обсягів прямих
інвестицій за рахунок взаємодії з інвесторами, які прагнуть вийти на український ринок.
Фінансує UkraineInvest регіональний фонд прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Президент Петр Порошенко изменил состав Национального
инвестиционного совета
13.02.2019

Президент назначил членами Национального инвестиционного
совета министра финансов Оксану Маркарову, главу НБУ Якова Смолия и
заместителя главы Администрации президента Сергея Марченко.
Как говорится в указе президенте №34/2019, из совета вывели бывшего министра
финансов Александра Данилюка и экс-главу Администрации президента Дмитрия
Шимкива. Национальный инвестиционный совет – консультативно-совещательный орган
при президенте. Он был создан в 2014 году, указом Порошенко. До февраля 2018 года
секретарем совета был экс-глава Администрации президента Борис Ложкин. После этого
должность секретаря занял Шимкив. Совет создан для активизации работы по развитию
инвестиционного потенциала Украины, увеличения объема иностранных инвестиций,
улучшения инвестиционного климата в стране, обеспечения защиты прав инвесторов. В
состав совета также входят топ-менеджеры 20 международных компаний,
инвестировавших или планирующих инвестировать в Украину, в том числе - президент
Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
 ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО & ВНУТРІШНЯ (РОЗДРІБНА) ТОРГІВЛЯ

Объем реализованной в Украине промпродукции
за прошлый год возрос на 16,5%
05.02.2019

В Украине в 2018 г. реализована промышленная продукция (товары,
услуги) на 2 трлн 507 млрд грн, что на 16,5% больше, чем в 2017 году, в том
числе за пределы страны на 681,927 млрд грн.
Как сообщила Государственная служба статистики Украины, реализация продукции
добывающей промышленности в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года
увеличилась на 23,9% (к ноябрю 2018 г. – на 3,5%), в перерабатывающей промышленности
– на 2,3% (к ноябрю 2018 года – на 3,3%). В общем объеме реализации промышленной
продукции в 2018 году наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую
промышленность (65,3%), производство пищевых продуктов, напитков и табачных
изделий (20,2%), металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий (18,5%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
(18,5%), добывающую промышленность и разработку карьеров (15,2%). Отметим,
промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017
годом, при этом в декабре 2018 года к декабрю 2017 года снижение составило 3,5%. По
отношению к предыдущему месяцу в декабре прошлого года промышленное производство
уменьшилось на 1,7%, а с учетом сезонного фактора – на 0,2%. В перерабатывающей
промышленности в декабре 2018 года к декабрю 2017 года падение составило 8,6%, тогда
как в добывающей промышленности и разработке карьеров был зафиксирован рост на
1,8%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 11,1%.
Согласно сообщению, в целом за минувший год перерабатывающая промышленность
выросла на 0,2%, добывающая промышленность и разработка карьеров – на 2,1%, поставка
электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 2,8%. По данным Госстата,
в 2018 году по сравнению с 2017 годом наибольший положительный результат в
промышленности зафиксирован в Сумской (на 10,4%), Ивано-Франковской (на 10%),
Черновицкой (на 5,5%), Закарпатской (на 4,6%), Запорожской (на 3,2%), Николаевской (на
2,6%), Днепропетровской и Волынской (на 2,3%) областях. Как отмечает статведомство, в
Луганской области промышленное производство в минувшем году снизилось на 18%, тогда
как в Донецкой – выросло на 2,2%, в том числе в декабре 2018 года по сравнению с
декабрем 2017 года в Луганской области спад составил 27%, в Донецкой – рост 5,1% (без
учета зоны проведения ООС). Как сообщалось, рост промпроизводства в Украине в 2017
году составил 0,4%, в 2016 году – 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году
оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной
политики рекомендует принять за основу законопроект о внедрении
института уполномоченного экономического оператора (УЭО).
Концепция УЭО уже реализована в странах ЕС. Если Украина последует их примеру,
то это снизит барьеры для международной торговли и усилит конкурентоспособность
украинских экспортеров. Законопроект определит круг лиц, которые смогут стать
уполномоченными экономическими операторами. Речь идет о звеньях международной
цепочки поставки товаров – производителях, экспортерах, импортерах, таможенных
представителях, перевозчиках, экспедиторах и владельцах таможенных складов. Для них
определены критерии, которым они должны соответствовать. Отдельные положения
законопроекта касаются изменений в процедурах декларирования товаров. Например,
понадобится предоставлять краткую ввозную декларацию. Также в законопроект добавили
положение о том, что таможни имеют право продлевать сроки переработки отдельных
товаров по заявлению субъекта внешнеэкономической деятельности.
Читать полностью >>>
По материалам maanimo.com

З 2015 по вересень 2018 рр. Україна експортувала продукції п’яти
найбільших товарних груп на $112 млрд. З них $42 млрд пішли у офшори.
Потенційно це обсяг "схемного експорту" для ухилення від податків.
Організація з економічного розвитку та співробітництва оцінює щорічні втрати від
розмивання податкової бази у 4-10% сукупних податкових надходжень за рік у всьому світі.
Міністр фінансів Оксана Маркарова каже, що в Україні цей відсоток може бути більшим.
Як працює "офшорна схема"? Через неузгодженості у національному та міжнародному законодавстві, Україна по документах експортує товар за заниженою ціною у низькоподаткову юрисдикцію (офшор). Фізично товар йде в країну призначення. Але юридично
відбувається його перепродаж через пов'язані компанії, які зареєстровані в офшорних
юрисдикціях. Юридично це називається трансфертне ціноутворення. Воно передбачає збут
товарів взаємозалежними особами за внутрішньо-фірмовими цінам, які нижче за ринкові.
Це робиться для того, щоб знизити базу оподаткування, з якої сплачуються податки.
Чому це погано для економіки? Країна-експортер отримує менше валютної
виручки для балансування курсових коливань. Через зменшення податку на прибуток
бюджет отримує менше надходжень. Це значно впливає на конкуренцію та чесний бізнес,
адже платити податки і працювати "по білому" стає не вигідно. Тому ми вирішили
дослідити що саме і скільки Україна експортує в офшори. На основі інформації Держстату
ми визначили ТОП-5 сфер українського експорту по товарних групах за базовий 2017 рік,
які складають 74% всього експорту. ТОП-5 товарних груп українського експорту (тис $) це:
недорогоцінні метали та вироби з них - 10 124 613; продукти рослинного походження - 9
215 708; жири та олії тваринного та рослинного походження - 4 605 666; машини та обладнання - 4 276 832; мінеральні продукти - 3 947 722; Щоб визначити, які країни називати
офшорними, ми скористались об’єднаним переліком з 4 списків низькоподаткових країн:
cписок ЄС; cпиcок FATF (Financial Action Task Force); cписок OECP (Organisation for Economic
Co-operation and Development); cписок з постанови Кабміну №1045 від грудня 2017 року,
який налічує 111 країн. Після аналізу експорту ТОП-5 товарних груп до 111 офшорної
країни ми отримали наступні дані. Всього з 2015 року по вересень 2018 року Україна
експортувала ТОП 5 товарів на суму понад $42 млрд. Експорт у офшорні країни за 2017 рік
становив понад $11 млрд (близько 260 млрд грн). Це дорівнює сумі всіх токсичних
банківських активів 2016 року, або ж сумі бюджетних трансфертів 2018 року. Всього у 2017
році Україна експортувала товарів та послуг на суму $52,3 млрд, а це означає, що приблизно
кожен четвертий долар із валютної виручки країни іде у офшор. ТОП-15 товарних позицій,
які прямують у офшори за досліджуваний період це: пшениця, олія, кукурудза, соя та
металопрокат та руди. В основному це аграрна продукція та металургія, які водночас
приносять найбільше валютної виручки до бюджету, є найбільшими платниками податків
та контроолюються найбільшими фінансово-промисловими групами країни. Розпізнати
"схемний" експорт – дуже складно без даних митних декларацій. Щоб приблизно його
вирахувати ми звузили перелік країни до 55 типово офшорних юрисдикцій, з якими
Україна майже немає реальних торгових відносин. Серед них: Туніс, Ліван, Малайзія,
Ефіопія, Сирійська Республіка, Марокко, Йорданія, Судан, Джибуті, Кіпр, Швейцарія, Гана,
Тайвань, Оман, Албанія, Ємен, Катар, Македонія, Куба, Домініканська Республіка, Намібія,
Гонконг, Британські Віргінські Острови, Боснія і Герцоговина, Шрі-Ланка, Сан-Марино,
Панама, Перу, Монголія, Сингапур, Ліхтенштейн, Бурунді, Ліберія, Гватемала, Мавкриій,
Чорногорія, Маршалові Острови, Байхрейн, Сейшельські острови, Нова Каледонія, Беліз,
Сент Кітс і Невіс, Аруба, Лаоська Республіка, Барбадос, Гібралтар, Пуерто - Ріко, Уругвай,
Багамські Острови, Фіджі, Ботсвана, Сент - Вінтсент і Гренадіни, Антигуа і Барбуда, Монако,
Вануату. Експорт з України до цих країн складає третину від всього експорту у офшори:
$12,96 млрд з $42,65 млрд за 2015 рік – вересень 2018 року. Цікавим є і той факт, що у 10
країн-лідерів за прямими інвестиціями у акціонерний капітал України з 2013 р. потрапляє
Кіпр, Велика Британія, Віргінські острови та Швейцарія. Це може свідчити про те, що це
інвестиції фінансово-промислових груп, які повертаються після трансфертних схем.
© О.Євстігнєєва, Б.Красовський, Р.Насрідінов
BEPS може збільшити доходи в бюджет? >>>
За матеріалами biz.censor.net.ua
Запуск Экспортно-кредитного агентства
откладывается из-за набсовета
13.02.2019

Министерство экономического развития и торговли продолжает
работу над формированием наблюдательного совета Экспортно-кредитного
агентства (ЭКА), необходимого для его запуска в работу.
“Мы провели некоторую работу и консультации по этому вопросу. Думаю, мы
проведем, если понадобится, еще одно заседание. Этот вопрос решим”, — сообщил первый
вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан
Кубив на заседании правительства 13 февраля. Премьер-министр Владимир Гройсман
подтвердил важность скорейшего приведения в работу ЭКА. В то же время премьер
добавил, что сложившееся промедление обусловлено тем, что подобный проект
правительство запускает впервые. Кроме того, Гройсман сообщил, что агентство будет
работать не столько со своими ресурсами как с инструментами для привлечения ресурсов.
“Необходимо наполнять его не финансовым ресурсом, а инструментами доступа к широким
ресурсам, поскольку это не вопрос миллионов, это вопрос миллиардов, возможно, десятков
миллиардов, для поддержки украинского экспорта”, - сказал Гройсман. Как сообщалось, в
феврале 2018 г. Кабмин утвердил создание ЭКА в форме ЧАО, поручил Минэкономразвития
осуществить частное размещение его акций. Ранее Кубив заверял, что агентство заработает
в начале 2019 г. Согласно закону “Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров
(работ, услуг) украинского происхождения путем страхования” №1792-VIII, набсовет ЭКА
формируется на конкурсном основании в порядке, установленном Кабинетом министров. …
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.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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Госстат обнародовал структуру
доходов украинцев
05.02.2019

Совокупные ресурсы среднего домохозяйства в III квартале 2018 г.
составляли 10122,90 грн в месяц. Об этом говорять данные выборочного
обследования условий жизни домохозяйств Госстата.
По данным опроса, в среднем одно домохозяйство из 2,11 человек получало 9400,85
грн денежных доходов в месяц. Структура совокупных расходов граждан имеет такой вид:
оплата труда - 5569,17 грн (55,0%); доходы от предпринимательской деятельности и
самозанятости - 620,97 грн (6,1%); доходы от продажи сельскохозяйственной продукции 314,12 грн (3,1%); доходы от собственности (дивиденды от акций и других ценных бумаг,
проценты по вкладам, доходы от сдачи внаем недвижимости и т. п.) - 346,77 грн (3,4%);
пенсии - 1746,91 грн - (17,2%); стипендии - 26,24 грн - (0,2%); пособия, льготы, субсидии и
компенсационные выплаты, предоставленные наличными - 190,40 грн (1,9%); денежная
помощь от родственников и других лиц - 405,78 грн (4,0%); алименты - 23,44 грн (0,2%);
другие денежные доходы - 157,05 грн (1,7%); Среди неденежных доходов значительную
долю занимает стоимость потребленной продукции, полученной из личного подсобного
хозяйства и от самозаготовок - 310,21 грн (3,1% от совокупных ресурсов). Как сообщало
РБК-Украина, украинцы в среднем тратили на оплату коммунальных услуг в III квартале
2018 года 8,0% от общих денежных расходов. Напомним, продукты питания и
безалкогольные напитки занимали 44,5% среди денежных расходов домохозяйств в III
квартале 2018 года. По данным опроса Госстата, в среднем на продукты питания одно
домохозяйство из 2,11 человек тратило 3332,29 грн в месяц.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua

Одесский кейс: между Польшей и Германией. Муж и зять одесситки Яны Болухто
уехали на сезонные заработки осенью прошлого года, первый устроился на стройку в
Польшу, второй - на фабрику по изготовлению колбасной продукции в Германию.
Женщина говорит, что они больше рассматривали вакансии из Германии, поскольку
рабочий день там меньше, а зарплаты выше. Правда, чтобы уехать туда на работу пришлось
выстоять долгую виртуальную очередь, из-за большого потока желающих там поработать,
бригада разнорабочих формировалась на два месяца вперед. "Миша в ФРГ работает с 5:00
до 14:00, суббота и воскресенья выходные, при желании может выйти на подработку. У
него чистыми в месяц выйдет примерно 1200 евро. Иван в Польше работает с 7:00 до 19:00,
у него работа тяжелее и дольше рабочий день, выходные - два воскресенья в месяц.
Получит он максимум 1000 евро, и это довольно хорошая зарплата по польским меркам,
такую предлагают на границе с Германией, он во Вроцлаве, а в Варшаве за эту же работу
платят не больше 800-900 евро", - рассказывает Яна. Иван Болухто по образования юрист,
закон о либерализации труда на него по большому счету не распространяется, послабления
для людей с высшим образованием Германия ввела еще раньше. Он им не воспользовался
тогда, нет намерения это сделать и сейчас. Это его первая сезонная работа за границей, и он
надеется, что временная; в его планах найти работу по профилю в Украине. Михаил на
заработки в Германию тоже выехал впервые. По образованию он судовой моторист, но
сомневается, что сможет работать по специальности в Германии. Да и немецкий язык на
должном уровне, по его словам, вряд ли выучит - сейчас он нормально работает на
немецкой колбасной фабрике, зная всего несколько фраз. После возвращения в Украину, он
собирается опять искать работу в Германию.
Экспорт людей >>>
По материалам biz.liga.net

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Люди на експорт: Як трудова міграція впливає
на українську економіку

 БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

05.02.2019

Суми грошей, які українські трудові трудові мігранти переказують на
батьківщину зростають щорічно. Так, за підрахунками НБУ, перекази від так
званих заробітчан за підсумком 2018 р. сягнув близько $11 млрд.
Для порівняння: роком раніше цей показник становив 9,3 мільярда доларів. При
цьому у НБУ очікують, що номінальні доходи трудових мігрантів будуть й надалі зростати.
За офіційними даними Міністерства соціальної політики, на постійній основі за кордоном з
метою заробітку перебуває близько 3,2 мільйони громадян України. І це без урахування
українців, які їздять за кордон на сезонні роботи.
Фактор стабільності. Аби проілюструвати те, наскільки відчутною є сума переказів
заробітчан в масштабах української економіки, економіст Центру економічної стратегії
Дарія Михайлишина співвідносить її з розміром внутрішнього валового продукту країни.
Так, за підсумком перших трьох кварталів минулого року перекази трудових мігрантів в
Україну склали близько дев'яти відсотків від ВВП. Президент Всеукраїнської асоціації
компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник запевняє: потрапляючи в
банківську систему ці гроші фактично підтримують стабільність курсу національної
валюти та платіжний баланс країни. "Ці суми - це набагато більше від того, що Україні надає
Міжнародний валютний фонд", - пояснює свою точку зору експерт. Він також очікує, що у
майбутньому ці перекази будуть тільки збільшуватись. Але Михайлишина звертає увагу й
на той факт, що заробітчани, які повертаються додому, не лише привозять з собою гроші,
які потім частково інвестують в Україні, але також нові знання та навички, що підвищує
їхню продуктивність вже на батьківщині.
Довгострокова загроза. Втім, відтік трудових ресурсів за кордон має для України й
негативні наслідки. В інфляційному звіті НБУ, опублікованому у серпні минулого року,
зазначається, що зростання трудової міграції може призвести до збільшення інфляції та
сповільнення економічного зростання. Зокрема згадується, що українські підприємці вже
зараз скаржаться на брак кваліфікованих кадрів, пов'язаний із від'їздом українців в Польщу
та інші країни. Найбільше, на думку експертів НБУ, від цього страждають будівництво,
промисловість, сільське господарство, транспорт та зв'язок. Про цю загрозу для
українського бізнесу пише навіть міжнародне інформаційне агентство Bloomberg. Так, у
публікації в березні 2018 року зазначається, що конкуренція за робочу силу з польськими
та словацькими компаніями змушує українських підприємців підвищувати заробітні плати,
що знижує конкурентоздатність їхньої продукції на світовому ринку.
Хто платитиме пенсії? Василь Воскобойник відзначає також, що у довгостроковій
перспективі вимивання трудових ресурсів буде посилювати демографічну проблему. "В нас
до 2030 року на того, хто працює, припадатиме два пенсіонери, і, якщо трудові мігранти
платитимуть податки за кордоном, держава буде просто не в змозі виконувати свої
соціальні зобов'язання", - попереджає експерт. Згадуючи досвід східноєвропейських країн,
які вже пережили подібну проблему після приєднання до ЄС, у Центрі економічної стратегії
відзначають: масовий виїзд громадян на заробітки уповільнив зростання ВВП у цих
державах на показник від 0,6 до 0,9 відсотка. Втім, Михайлишина додає: статистика щодо
трудової міграції українців є досить приблизною, тому будь-які порівняння її користі та
шкоди для економіки країни залишаються вкрай умовними. …
Читати повністю >>>
© Олександр Голубов
За матеріалами dw.com

Стан погодження паспортів
бюджетних програм
15.02.2019

З 2019 р. головні розпорядники бюджетних коштів затверджують за
погодженням з Міністерством фінансів України паспорти бюджетних
програм. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Новий підхід спрощує процедуру підготовки паспортів бюджетних програм,
дозволяє скоротити строки їх затвердження та надає самостійності головним
розпорядникам у прийнятті управлінських рішень при підготовці паспорту. Протягом 45
днів з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України головний
розпорядник має розробити та затвердити за погодженням з Мінфіном паспорти
бюджетних програм. Станом на 14.02.2019 із 510 паспортів бюджетних програм, що
потребують затвердження у поточному році, до Мінфіну надійшло 406 паспортів, із них 322,
або 63% погоджено Мінфіном та направлено головним розпорядникам бюджетних коштів
на затвердження. Порівняно з минулим роком, кількість паспортів, погоджених Мінфіном (у
минулому році – затверджених наказами Мінфіну), зросла на 82 паспорти, або на 34%.
Читати повністю >>>
За матеріалами Мінфіну України

 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Майже 25 млн грн отримано з початку року АРМА
від реалізації арештованих активів
05.02.2019

З початку 2019 року від реалізації арештованих активів АРМА
отримано 24 924 770,75 грн. Кошти від реалізації розміщено на депозитному
рахунку АРМА у державному банку.
«Якщо власників арештованих активів визнають винними
або в рамках
кримінального провадження буде доведено, що ці активи є похідними від злочину, тоді
кошти, отримані від їх реалізації, підлягають конфіскації і будуть перераховані до
держбюджету. Якщо ж власників арештованих активів виправдають, то кошти будуть
повернуті з відсотками», – наголосив начальник Управління з питань управління активами
АРМА Віталій Різник. До речі, у 2017 році вперше від реалізації арештованих активів на
рахунки АРМА в державних банках забезпечено надходжень – 2 492 637,86 грн, у 2018 році –
3 116 555,86 грн. На зазначені кошти, що також були розміщені на депозитних рахунках у
державних банках, протягом 2018 року було нараховано процентів у сумі 519 021,98 грн.
Нагадаємо, що інститут реалізації арештованих у кримінальному провадженні активів
успішно діє у багатьох країнах світу, передбачений низкою міжнародних актів і його
запровадження в Україні (шляхом прийняття Спеціального закону) було передбачено
низкою міжнародних зобов’язань України.
Читати повністю >>>
За матеріалами АРМА

Очень рабочие руки. Как Германия и Польша
борются за украинцев

Мала приватизація в Україні принесла
735 млн гривень

14.02.2019

LIGA.net разбиралась, как Германия и Польша конкурируют за
украинские руки и головы, что такое "открытый" немецкий рынок и как он
устроен, и скольких украинцев он воодушевит "перейти мост"..
Дефицит рук. В 2018 году Германия ослабила требования для квалифицированных
рабочих из стран, не входящих в Европейский Союз. Новость об этом взбудоражила
польские СМИ. Мол Польша может потерять половину украинских работников, которые
устремятся в соседнюю Германию (хотя там не говорят, что хотят привлечь именно
украинцев). Журналисты прогнозировали, как это может сказаться на польской экономике,
например, привести к замедлению роста ВВП на 1,6%. Правда, польские журналисты
упустили несколько важных условий: чтобы устроиться на работу в Германию надо
владеть немецким языком на среднем уровне и иметь диплом среднего специального
образования (читай ПТУ, подтвердить его можно уже будучи в Германии и по упрощенной
процедуре). И что еще важнее - послабления вступят в силу с начала 2020 года.
Переживания поляков легко понять, украинские трудовые мигранты - важная часть их
экономики. Недавно министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что в его
стране работают почти 2 млн украинцев. Это примерно 11% от всех трудовых ресурсов
Польши. ВВП Германии - более $3,5 трлн, это в семь раз больше польской экономики. При
этом в Германии уже сейчас дефицит в 1,2 млн рабочих рук. Если раньше спрос на
украинских работников связывали со старением местного населения и эмиграцией
молодых немцев, то теперь и с возможным Брекситом. Ведь тогда Германия станет
ключевой площадкой для производственных мощностей компаний из других стран, в том
числе Великобритании, объясняет доктор экономических наук Андрей Гайдуцкий. А
немецкие работодатели уже неплохо знакомы с украинскими сотрудниками: по данным
Федерального министерства труда Германии, у них только официально трудоустроены 43
000 украинцев. (при 138 000 украинских гражданах, проживающих на ее территории).
Польша проигрывает Германии конкуренцию за украинцев и без упрощенной процедуры.
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За результатами малої приватизації через електронну систему
"ProZorro.Продажі" держава отримає 735 млн гривень. Такі дані
оприлюднила прес-служба Міністерства економічного розвитку (МЕРТ).
"Хороші новини від "ProZorro.Продаж". У системі завершилося 567 аукціонів з малої
приватизації – вони принесуть державі понад 735 млн гривень. Початкова вартість об'єктів
була 395 млн. Завдяки конкуренції їхня ціна зросла в середньому на 86%", – повідомляється
на офіційній сторінці МЕРТ в Twitter. Також в Мінекономрозвитку підрахували, що за весь
час завдяки малій приватизації через "ProZorro.Продажі" найбільше заробили Львівська,
Вінницька та Житомирська області. Як повідомлялося, 28 березня 2018 року Фонд
державного майна (ФДМ) України затвердив список об'єктів малої приватизації. 10 травня
на засіданні Кабінету міністрів було прийнято пакет постанов, спрямованих на запуск в
Україні продажу об'єктів малої приватизації. На початку липня акредитацію для
проведення малої приватизації отримали десять електронних майданчиків. 24 липня 2018
року на платформі Prozorro стартував продаж об'єктів малої приватизації. Раніше
заступник міністра економрозвитку Максим Нефьодов прогнозував, що в Україні продадуть
1300 об'єктів малої приватизації.
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua

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

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

БІЗНЕС ГРУПИ
 RICH PEOPLE & BUSINESS GROUP
 ОЛІГАРХИ. НЕФОРМАЛЬНІ ОБ’ЄДНАННЯ, ГРУПИ КОМПАНІЙ

Суд повторно арестовал активы компаний Коломойского
по делу о рефинансировании на 19 млрд. грн.

Підозру Медведчуку можуть вручити після
проведення слідчих дій – ГПУ

11.02.2019

05.02.2019

Підозру керівнику організації "Український вибір – право
народу" Віктору Медведчуку у справі про держзраду і посягання на
територіальну цілісність України може бути вручено після
В.МЕДВЕДЧУК
проведення необхідних слідчих дій.
"Поки що говорити про доведеність (вчинення злочину - ред.) ще зарано. Будуть
проведені всі слідчі дії і зібрано документи, і тоді за необхідності слідчим буде вручено
підозру людині, справу проти якої зараз внесено до ЄРДР і щодо якої порушено кримінальне
провадження", - сказав в ефірі телеканалу "Прямий" речник Генеральної прокуратури
України Андрій Лисенко. За його словами, зараз, насамперед, потрібно допитати всіх
свідків, зібрати усі необхідні матеріали, а для цього "знадобиться час". Як повідомлялося,
Генеральна прокуратура України за зверненням народного депутата Андрія Тетерука
внесла до ЄРДР відомості про вчинення главою організації «Український вибір – право
народу" Віктором Медведчуком кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110 КК
України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України)та ч.1 ст.111 КК
України (Державна зрада). ГПУ зазначає, що Медведчук зробив гучну заяву на партійному
з’їзді 29 січня ц.р., заявивши про необхідність утворення так названого «автономного
регіону Донбас» з утворенням власного парламенту та уряду, а також про закріплення
такого статусу в Конституції. Нагадаємо, Генпрокуратурою за зверненням народного
депутата Андрія Тетерука до ЄРДР внесені відомості про вчинення главою організації
«Український вибір – право народу" Віктором Медведчуком кримінальних правопорушень,
що передбачають посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Нардеп-мільйонер від БПП поповнив свої
статки на 35 мільйонів
05.02.2019

Народний депутат від фракції БПП Максим Єфімов поповнив
свої багатомільйонні статки ще на 35 мільйонів гривень.
Четвертого лютого за одну годину нардеп вніс п’ять змін до своєї
М.ЄФІМОВ
декларації.
Загалом Єфімов отримав дохід за погашення заборгованності згідно договору
відступлення прав вимоги від ТОВ “ФУРЛЕНДЕР ВІНДТЕХНОЛОДЖІ” та СТОВ “Дружба” у
розмірі 34 млн 746 тис. 193 гривні. Раніше повідомлялося, що з початку року депутат став
багатшим на 30 мільйонів. Тепер, виходить, що на 65 мільйонів гривень. Тоді, наприкінці
січня політик отримав прибуток відтого самого ТОВ “ФУРЛЕНДЕР ВІНДТЕХНОЛОДЖІ” за
погашення заборгованості згідно договору відступлення прав вимоги у сумах 7 890 373 та 9
447 243 гривень. Ба більше, нардеп від БПП також задекларував 112 тисяч 500 гривень
винагороди за результатами роботи науково-технічної ради за грудень 2018 року. Отже, в
цілому за один день 29 січня Єфімов збагатився на 17,5 мільйонів гривень. Десять днів до
того дня статки нардепа вже зросли на 13 мільйонів гривень. Тоді він отримав прибуток з
того самого підприємства з тим самим формулюванням: “погашення заборгованості згідно
договору відступлення прав вимоги”. Отже, з початку поточного року нардеп збагатився
більше ніж на 30 мільйонів гривень. Варто зазначити, що нардеп регулярно декларую
прибуток з таким формулюванням. 20 листопада минулого року за один день Єфімов став
багатшим на 54 мільйони гривень. Переважну частину прибутку він отримав від тієї ж
юридичної особи, що і сьогодні – ТОВ “ФУРЛЕНДЕР ВІНДТЕХНОЛОДЖІ”, а також від
підприємства “КЗТС Машинінг”. А через тиждень задекларував майже 26 мільйонів доходу
прибутку з останньої фірми. Цікавим є той факт, що народний депутат від фракції БПП
Максим Єфімов купив контрольний пакет акцій вже згаданого вище підприємства “КЗТС
Машинінг” у червні 2018-го року за 400 гривень і вже у жовтні минулого року задекларував
дохід від компанії у понад 25 мільйонів. У графі вид доходу було вказано, що депутат від
БПП отримав прибуток у результаті погашення заборгованості згідно договору уступки
прав вимоги. Юрист видання пояснив, що укладення такого документу передбачає
передачу прав кредитора іншій особі, яка і має отримати вказану виплату. Тобто Єфімов
отримав право стягнення заборгованості з боржника замість іншої людини, на підставі
укладеного договору. Таким чином, лише з початку літа минулого року, вклавши 400
гривень, народний обранець від пропрезидентської фракції отримав багатомільйонний
прибуток. Нагадаємо, «Старокраматорський машинобудівний завод», акціонером якого є
народний депутат від Блоку Петра Порошенка Максим Єфімов, співпрацює з Росією та
постачає українському війську більшість комплектуючих для «Молотів» (стволи,
горизонтальні та підйомні механізмами, козелки).
Читати повністю >>>
За матеріалами informator.news
Павел Фукс: Я ходил к Тимошенко за долгами Пинчука,
Коломойского и Ахметова

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры в рамках
уголовного производства о 19 млрд грн рефинансирования,
привлеченного "Приватбанком" у НБУ до национализации, и
И.КОЛОМОЙСКИЙ
наложил арест на имущество ряда структур группы "Приват" с
запретом распоряжаться и отчуждать активы.
Соответствующее решение Печерский райсуд Киева принял 5 февраля, передает
БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance. В частности, арест наложен в отношении
имущества компаний: ПАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат" (177
единиц железнодорожного подвижного состава – вагонов, полувагонов, платформ,
электровозов и т.д.); ПАО "Никопольский завод ферросплавов" (189 единиц
железнодорожного подвижного состава –вагонов, полувагонов, платформ, тепловозов и
т.д.); ПАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" (246 единиц железнодорожного
подвижного состава – вагонов, тепловозов и т.д.); ПАО "Днепроазот" (683 единиц
железнодорожного подвижного состава – цистерн, минераловозов, вагонов и т.п.); ООО
"Агротерминал Логистик" (морской перегрузочно-складской комплекс зерновых грузов с
причалом по адресу Одесская область, Лиманский район (Коминтерновский район)
поселковый совет Новобилярська, комплекс зданий и сооружений №5); ООО "Скорзонера"
(15 земельных участков по адресу Ивано-Франковская область,. Яремче, Поляница); ЗАО
"Днепрометаллсервис" (земельный участок по адресу г. Львов, ул. Промышленная, 50/52,
здание под лит. "Н-5"); ООО "Приватофис" (9 офисных и других помещений в Днепре и
Харькове, населенных пунктах Волынской, Хмельницкой, Донецкой областей); ООО
"Перспектива Инвестмент" (63 квартиры и парковочных места преимущественно по адресу
г. Днепр, ул. Дзержинского (В. Вернадского), 35т); ПАО "НииАавтоПром" (офисное
помещение площадью 6243,4 кв. м по адресу г. Киев, улица Предславинская, 28 А); ПАО
"УкрНИИинжпроект" (имущественный комплекс по адресу г.Киев, ул. Тургеневская, 38);
ЗАО "Гостиница "Октябрьская" (здание гостиницы площадью 4927,6 кв м по адресу г.
Днепр, площадь Шевченко, 4А); ООО "Укринтеринвест" (админздание площадью 3672,4 кв
м по адресу г. Одесса, ул. Гоголя, 2); Тровелко Холдингз Лимитед (админздание площадью
4610,3 кв м по адресу г. Днепр, ул. Набережная Победы, 42б); ООО "Международный
аэропорт "Днепропетровск" (ангар для базового обслуживания самолетов площадью 12
343,5 кв. м); ЗАО "Аэробуд" (нежилой дом (лит.А, А1) площадью 5 803,4 кв. м и нежилое
здание (лит.В) площадью 15 668,6 кв м по адресу г Киев, ул. Пшеничная, 4); ЗАО "Кобос"
(здания буква "В" и буква "Г" площадью 1739,4 кв. м по адресу г. Киев, улица
Предславинская, 19); ООО "Октябрьский-14" (жилой комплекс по адресу г. Днепр, ул.
Ворошилова (с. Ефремова), 21к); ООО Гаджибей (34 земельных участка по адресу: Одесская
область, Овидиопольский район, Дильницька сельсовет, массив "Золотой берег"); ПАО
"Проектно-поисковый институт Южмедбиосинтез" (торговый павильон (корпус №1 буква
"Б", корпус №2, буква "А") по адресу г. Одесса, ул. Космонавтов, 32); ООО "ИММЕ" (нежилой
дом (литера "А") площадью 6921,1 кв м по адресу г. Киев, проспект Московский (проспект
Степана Бандеры, проспект Красных Казаков), 34; ООО "Разделение Недвижимость"
(нежилые помещения жилищно-офисного здания с встроенно-пристроенными
помещениями общественного назначения и подземным паркингом (в лит.Ж) площадью 10
800,2 кв. м по адресу: г. Киев, ул.Фрунзе, 23; ООО "Акватера" (помещение по адресу
м.Днипро, ул.Чкалова, 27); ООО "Арлан" (помещение по адресу г. Днепр, ул. Чкалова, 27);
ООО "Эрлан" (объекты недвижимого имущества завода по производству напитков и соков
по адресу г. Днепр, ул. Береговая, 135); Pennylane - Comercio Internacional LDA (самолет
Boeing 767-300). Напомним, в сентябре 2017 года в рамках указанного уголовного
производства Печерский райсуд Киева по ходатайству ГПУ уже накладывал арест на такое
же количество единиц подвижного состава ПАО "Орджоникидзевский горнообогатительный комбинат", ПАО "Никопольский завод ферросплавов", ПАО "Марганецкий
горно-обогатительный комбинат", ПАО "Днепроазот". Тогда же суд накладывал арест на
недвижимое имущество многих из упомянутых выше компаний, в т.ч. ООО "Подол
недвижимость" (владелец офиса холдинга "1 + 1 медиа"), ООО "Эрлан" (владелец завода по
производству соков и напитков "Биола), ООО "Агротерминал Логистик" (владелец
зернового терминала "Бориваж"). Согласно отчетности "Приватбанка", на 1 января 2019
года его долг перед НБУ по рефинансированию составил 9,7 млрд грн (тогда как на начало
2017 года – фактически сразу после национализации банка – 18 млрд грн). "Приватбанк"
официально признавал, что погашение им рефинансирования приводит к уменьшению
обязательств Игоря Коломойского в качестве поручителя перед НБУ по рефинансу. Как
сообщалось, в июне 2018 года НБУ подал 143 иска к юрлицам, которые предоставляли
имущество в залог для Нацбанка качестве обеспечения долгов "Приватбанка" по
рефинансированию. Объем требований НБУ по этим искам – 10 млрд грн. Кроме того, НБУ
заявлял, что подал иски в суды Швейцарии и Украины против Игоря Коломойского как
поручителя по долгам "Приватбанка" по рефинансу. Объем требований Нацбанка по этим
искам – тоже 10 млрд грн (по 5 млрд грн в женевской и днепропетровских делам). В
декабре 2018 года требования по иску в Швейцарии были увеличены до 6,6 млрд грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Миллиардер Павел Фукс из той категории бизнесменов,
которые сделали свой первый крупный капитал на популярных в
90-е годы бартерных операциях. Об этом сообщает epravda.com.ua

 КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ
 ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ

У 2018 році Корпорація АТБ на третину збільшила
суми сплати податків

П.ФУКС

В отличие от "коллег по цеху" в годы независимости его имя редко звучало в прессе
и о его существовании в Украине мало кто знал. Но это и не удивительно - последние два
десятилетия Фукс занимался бизнесом в России. Ситуация изменилась в 2014 году, когда
уроженец Харькова стал появляться на Родине намного чаще. Как раз в тот момент у Фукса
стали возникать системные проблемы с российской властью. По его словам, их источником
был Игорь Коломойский. "Меня считали его представителем в России", - говорит бизнесмен
и сразу же уверяет, что это не так. Хотя Коломойский для Фукса точно не чужой человек.
Они являются партнерами в одном из самых крупных украинских проектов – газодобывающей компании "Укрнефтебурение". Связь с предприятием Фукс не опровергает и не
признает. Возможно, потому что партнерами Коломойского по "Укрнефтебурению" раньше
были люди из окружения Виктора Януковича, и признавать себя наследником корпоративных прав "Семьи" Фуксу неудобно. Тем не менее сам бизнесмен не скрывает, что в Украину
он решил вернуться для "выгодных покупок" дешевеющих активов. Первые упоминания об
интересе Фукса к украинскому бизнесу звучали в привязке к легендарной компании
"Голден Деррик", которая при прошлой власти оформила на себя два десятка газовых
месторождений в Полтавской области. Сейчас эти участки будут продаваться "поштучно", и
Фукс уже анонсировал свои планы приобрести некоторые из них. За последние три года
бизнесмен стал заметной фигурой на украинском Олимпе, что проявляется не только в
желании построить тут свою бизнес-империю, а также в стремлении влиять на
политическую повестку дня. Об этом более детально во второй части интервью. В первой
части - о его первых заработаннных деньгах, переговорах с Юлией Тимошенко, дружбе с
Игорем Коломойским и торгах с Дональдом Трампом. ...
Читать интервью полностью >>>
© Дмитро Рясний, Роман Кравець
По материалам epravda.com.ua
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За підсумковими результатами роботи в 2018 році група компаній
«АТБ» збільшила на 30% у порівнянні з 2017 роком обсяги сплати податків і
зборів до бюджетів різних рівнів.
Таким чином, Корпорація АТБ довела загальну суму відрахувань до 9,4 млрд. грн.,
тоді як роком раніше цей показник становив 6,58 млрд. грн. Як повідомив генеральний
директор Корпорації «АТБ» Борис Марков, компанія практично вдвічі збільшила темпи
приросту сплати податків і зборів: з 17% у 2017 році в порівнянні з 2016 роком до 30% у
2018 році по відношенню до 2017 року. Корпорація «АТБ-Маркет» за даними Державної
фінансової служби протягом ряду років входить в ТОП-10 найбільших платників податків
оптової та роздрібної торгівлі України. Це є результатом високої динаміки розвитку
торгової мережі та товарообігу, який в 2018 році склав 103,6 млрд. грн. (з ПДВ), що на 22%
більше, ніж у 2017 році. Генеральний директор Корпорації "АТБ" Борис Марков зазначив,
що за 25 років своєї діяльності компанія стала прикладом прозорої, законослухняною
компанії, яка веде свій бізнес виключно в рамках законодавства і виплачує мільярди
податкових відрахувань. Відзначимо, в 2018 році Корпорація «АТБ» створила 6 тисяч нових
робочих місць. В умовах масштабного виїзду кваліфікованих працівників для роботи за
кордоном, перед національними роботодавцями виникли нові завдання. Тому одне з
центральних місць в роботі Корпорації поряд з питаннями підбору, професійного навчання,
кар'єрного зростання і мотивації співробітників займають проблеми модернізації всіх
ланок виробничої кооперації, підвищення продуктивності і ефективності праці
співробітників, підкреслив Борис Марков.
Читати повністю >>>
За матеріалами Корпорації «АТБ-Маркет»
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НКЦБФР обязали переоформить
лицензию УФБ
08.02.2019

НКЦБФР предупреждает о мошенничестве в бинарных
опционах, Forex и криптобиржах
12.02.2019

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины
предупреждает украинцев о рисковых вложениях в бинарные опционы,
forex трейдинг, криптобиржи, микрокредитование, активы в управление.
"НКЦБФР предупреждает о значительных рисках потери всех средств,
инвестированных в перечисленные и другие подобные проекты", - сообщает комиссия. По
ее данным, сотни миллионов гривен мошенники привлекают от украинских граждан в
подобного рода сомнительные финансовые проекты. "Полная или частичная потеря этих
денег вкладчиками является логическим результатом безрассудной поведения инвесторов,
существование "серых зон", которое не регулирует национальное законодательство, и
отсутствия полноценных финансовых инструментов", - сообщает комиссия. НКЦБФР
заявляет, что "большинство из рекламируемых в последнее время проектов построена по
принципу финансовых пирамид". "То есть доходы первых инвесторов обеспечиваются
взносами новых участников", - говорится в сообщении. Подавляющее количество фирм,
предоставляющих услуги по торговле на финансовых рынках, имеют регистрацию в зонах с
льготным налогообложением. Контактные юридические лица и бенефициары являются
резидентами таких стран как Сейшельские острова, ОАЭ, Британские Виргинские острова,
Кипр, Сент-Винсент и Гренадины, республика Вануату. "Международная регистрация
брокеров служит условной "легализации" их услуг в Украине. Часто, в качестве
дополнительных признаков "добродетели", может выступать сертификат ЦРВФР (Россия) и
членство в добровольных международных обществах по контролю за взаимоотношениями
трейдеров и брокеров", - сообщает комиссия. Иногда мошеннический финансовый проект
вообще не имеет никаких регистрационных документов, или имеет сфальсифицированные
документы. "Публичные лица, которые представляются руководителями таких проектов,
фактически являются наемными актерами, потому что никоим формальным образом они
не вовлечены в эти проекты", - сообщает НКЦБФР.Активность таких проектов
сконцентрирована преимущественно в сети Интернет, используется режим онлайн
обслуживание без личных встреч и контактов. В большинстве случаев проект не
осуществляет никакой реальной инвестиционной деятельности. "Следовательно, инвестор
не приобретает права собственности на какие либо активы, кроме "сертификатов" или
"валюты" самого проекта", - сообщает комиссия. НКЦБФР приводит в пример действующие
или уже закрытые мошеннические проекты - бинарные опционы, торговая платформа
Binomo, Olymp Trade, IQOPTION LTD. "Большинство регуляторов развитых стран считают,
что бинарные онлайн-платформы вводят пользователей в заблуждение, когда обещают
огромные выигрыши при ограниченном риске. В реальности пользователи теряли все
деньги в течение нескольких дней или максимум недель, зато инициаторы проектов
получали прибыль", - сообщает комиссия. НКЦБФР заявляет, что Forex Трейдинг не
регламентирована законодательством и имеет много примеров злоупотребления и
мошенничества. Самой мощной мошеннической платформой по услугам Forex трейдинга
для граждан Украины является платформа MMCIS. "Прикрываясь массивным маркетингом,
по факту эта компания занималась только сбором средств у инвесторов. Потери инвесторов
в Украине могут достигать десятков миллионов долларов только от этого проекта", сообщает комиссия. По разным оценкам, всего в Украине от мошенничества Forex-брокеров
потери инвесторов оцениваются от 50 до 200 млн долларов. "Наряду с брокерами, которые
злоупотребляют на рынке Forex, предлагают свои услуги компании, которые годами
нарабатывали свою репутацию. Это, в частности, банки или их дочерние компании, такие
как Альфа-Форекс или Форекс Брокер Укргазбанк", - сообщает комиссия. В 2012 году
Нацбанк Украины принял постановление №327, согласно которому исключительно банки
получают право предоставлять услуги по арбитражным операциям с валютами и
банковскими металлами на условиях маржинальной торговли, а также проводить
подобные операции в своих целях. Постановление содержит прямой запрет на проведение
подобных операций для небанковских учреждений (юридических лиц и частных
предпринимателей). Деятельность организаций, зарегистрированных за пределами
Украины, указанное постановление не регламентирует. 3 марта 2015 в парламенте
Украины под номером 2290 зарегистрирован проект закона, регламентирующего
деятельность форекс-дилеров на территории Украины. ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 ФОНДОВІ БІРЖІ

В январе объем торгов на ПФТС
увеличился на 5,6%
05.02.2019

В январе на фондовой бирже ПФТС было заключено 1 391 биржевой
контракт на 14,238 млрд гривен, что на 5,6% больше чем в декабре 2018 года
и на 120% - чем в январе 2018 года.
Второй месяц подряд биржа занимает І место по объему заключенных контрактов с
ценными бумагами. По данным официальных сайтов бирж доля ПФТС в общем объеме
торгов составила 53,64% (в секторе ОВГЗ – 53,32%, корпоративных облигаций – 60,52%,
акций – 97,11%, ЦБ ИСИ – 100%). Индекс ПФТС за отчетный период уменьшился на 1,33%
до 551,87 пункта. По состоянию на 31 января к торгам на бирже были допущены 492 ЦБ, из
которых 207 находились в листинге. На отчетную дату членами биржи ПФТС были 64
торговца ценными бумагами. 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 корреспондирующимся членом
Всемирной федерации фондовой биржи и членом Международной ассоциации бирж.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua

Окружной административный суд Киева обязал Национальную
комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) переоформить
лицензию «Украинской фондовой бирже» (УФБ).
Ранее УФБ обратилась в суд с иском против НКЦБФР о признании противоправной
бездеятельность регулятора по не переоформлению лицензии биржи на бессрочную. Также
иск касался исключения записи о лицензии «Украинской фондовой биржи» из
лицензионного реестра фондовых бирж. Биржа решила требовать в суде от комиссии
переоформить лицензию на бессрочную в бумажной форме с указанием ее бессрочности и
включить запись о лицензии УФБ в реестр. 13 августа 2018 года иск биржи был
удовлетворен Окружным административным судом Киева, но НКЦБФР подала апелляцию.
В конце января 2019 года Шестой апелляционный административный суд отклонил
апелляцию регулятора. «Постановление вступает в законную силу с даты его принятия и
может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы непосредственно в
Верховный Суд в установленном законодательством порядке», - говорится в решении суда.
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net
НКЦПФР оголошує показники фондового
ринку за 2018 рік
14.02.2019

За підсумками року обсяги зареєстрованих комісією випусків акцій
склали 22 263 967 977 грн. Кількість емітентів акцій – 93 компанії,
повідомляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Обсяги зареєстрованих комісією випусків облігацій склали 15 458 531 138 грн.
Кількість емітентів облігацій – 110 компаній. За цей же період на організованому ринку
обсяги торгів цінними паперами склали 260 866 млн грн. В тому числі, обсяги торгів
акціями склали 1 180 млн грн (0,45%), корпоративними облігаціями – 10 267 млн грн (4%),
ОВДП – 245 733 млн грн (94,1%), іншими цінними паперами – 3 685 млн грн (1,4%).
Коментар Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимура
Хромаєва: “Сьогодні ми можемо побачити справжнє обличчя українського фондового
ринку. Без сміттєвих паперів та схематозу. Після десятиліть їхнього домінування на ринку
інакше бути й не могло, що майже 95% операцій зараз – це угоди з державними цінними
паперами. Наш фондовий ринок, як бачимо, ефективний тільки в питаннях власності – змін
прав, перерозподілу долей. Але аж ніяк не як джерело залучення грошей для розвитку
бізнесу, як в розвинених країнах. Поширені раніше активи були далекі від своєї інвестиційної суті, вони слугували лише інструментами в сумнівних операціях. Схеми наносили прямі
втрати бюджету, фінансовій системі, інвесторам, позбавляли ринок головного – довіри.
Сьогодні ринок готовий для подальшого розвитку. Все, що для цього потрібно, – ухвалити
давно внесені законопроекти (#2413а, #6303, #9035), які забезпечать ринку потрібну
прозорість, захист та правила. Давно потрібні норми європейського фінансового права”.
Читати повністю >>>
За матеріалами НКЦПФР
 КУА & ІНВЕСТИЦІЙНІ КОМПАНІЇ

ICU продовжує утримувати лідерство на українському ринку
управління активами за підсумками 2018 р.
12.02.2019

Група ICU підвела підсумки управління локальними активами за 2018
рік. Активи інвестиційних і пенсійних фондів під управлінням ICU в Україні
зросли на 14% і склали 3.5 млрд грн.
Розмір і прибутковість даних фондів, як і раніше, є одними з найвищих на
українському ринку. «Разом із придбанням компаній «Тройка Діалог Україна» та «Укрсиб
Кепітал Менеджемент» ми завершили консолідацію бізнесу з управління активами в
Україні. При цьому діяльність в області недержавного пенсійного забезпечення ми
виділили в окремий підрозділ на базі «Тройки Діалог Україна», яка в минулому році була
перейменована в UPINVEST», - прокоментував Макар Пасенюк, керуючий партнер ICU.
Макар Пасенюк також зазначив, що в минулому році ICU запустила нові фонди зі
спеціалізацією на проблемних активах і венчурному бізнесі, але основним напрямком для
групи на локальному ринку управління активами залишається все ж робота з публічними
фондами. Фонд Облігацій під управлінням ICU - найбільший в своєму сегменті ринку,
активи фонду складають 193.1 млн грн, а дохідність за минулий рік - 15.22%. Пенсійні
активи під управлінням групи зросли на 15% до 467 млн грн, кількість учасників НПФ
перевищила 117 тисяч осіб, а прибутковість фондів уже третій рік поспіль випереджає
інфляцію. Крім того, НПФ «Укрексімбанк» показав найвищу дохідність серед найбільших (з
активами понад 10 млн грн) українських НПФ усіх видів (відкриті, корпоративні,
професійні). Дохідність фонду склала 13.87%, активи зросли на 18% до 238 млн грн. У
трійку лідерів за дохідністю серед найбільших відкритих фондів увійшли НПФ «Династія» на першому місці з дохідністю 11.95% і активами 65 млн грн, і НПФ «Емеріт-Україна» - на
третьому місці з дохідністю 11.24% і активами 162 млн грн. «Таких результатів ми досягли
за рахунок ефективного управління, розширення лінійки власних фондів, а також
отримання в управління НПФ «Взаємодопомога», що належить ГК «Ліга». Наступним
кроком у розвитку бізнесу стане розширення асортименту інвестиційних рішень, нові
сервіси для клієнтів і регіональна експансія», - повідомив Григорій Овчаренко,
управляючий локальними активами ICU.
Читати повністю >>>
За матеріалами Групи ICU

В январе объем торгов на фондовой бирже
"Перспектива" вырос на 42%
05.02.2019

В январе текущего года объем торгов на фондовой бирже
"Перспектива" (Днипро) вырос на 42% до 12,4 млрд гривен по сравнению с
декабрем 2018 года. Об этом говорится в сообщении биржи.
В течение января на бирже заключено 732 контракта на общую сумму 12,4 млрд
гривен. Наибольший объем торгов в январе был зафиксирован с государственными
облигациями (97,53%); доля торгов облигациями предприятий составляла 2,47%. При этом
19,58% торгов проведено на рынке РЕПО, 80,41% - на адресном рынке, 0,01% - на рынке
заявок. По сравнению с декабрем 2018 объемы торгов гособлигациями выросли на 47%. По
состоянию на 31 января количество ценных бумаг и других финансовых инструментов,
допущенных к торгам, составило 412, из них 221 - листинговые. Структура выпусков
(серий) по видам финансовых инструментов: 223 - гособлигации и госдеривативы, 40 облигации предприятий, 88 - акции, 3 - акции КИФ, 22 - инвестиционные сертификаты, 23 опционные сертификаты, 14 - фьючерсные контракты. В январе контракты на ФБ
«Перспектива» заключались по 48 финансовым инструментам, в т.ч. 46 серий ОВГЗ.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua
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 РИНОК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Представники DiXi Group долучились до світової дискусії
про використання природних ресурсів
Порошенко підписав закон про продовження мораторію
на продаж сільгоспземель
04.02.2019

Президент України Петро Порошенко підписав закон, що передбачає
продовження мораторію на продаж земель сільгосппризначення до 1 січня
2020 року. Про це пише interfax.com.ua
На сайті Верховної Ради України, відповідний закон (законопроект №9355-5)
повернено з підписом президента 4 лютого 2019 року. Як повідомлялося, Верховна Рада 20
грудня 2018 року схвалила законопроект №9355-5 про продовження мораторію на продаж
земель сільгосппризначення до 1 січня 2020 року. Законопроектом, зокрема, передбачено,
що Кабінет Міністрів до 1 березня 2019 року має розробити і внести на розгляд парламенту
проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Після голосування
депутати Олексій Мушак і Віктор Пинзеник зареєстрували дві постанови про скасування
результатів голосування за закон про мораторій з огляду на "кнопкодавство". …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Чи можуть громадяни вільно розпоряджатися землею,
вирішить Велика Палата
05.02.2019

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати
Касаційного цивільного суду вирішив передати на розгляд Великої Палати
справу щодо відчуження землі за договором міни ділянки.
Відповідна ухвала у справі № 227/1506/18 була прийнята 23 січня. З її текстом
можна ознайомитись у Verdictum. Велика Палата розгляне питання щодо відступлення від
правової позиції Верховного Суду України про можливість обміну земельних часток (паїв) в
період між проведенням зборів власників паїв щодо розподілу земельних ділянок та
видачею їхнім власникам державних актів на право власності на землю, а обміняними
можуть бути тільки земельні ділянки за схемою "пай на пай" та лише у випадку,
передбаченому статтею 14 Закону "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)". Така позиція висловлена, зокрема у
справі № 6-464цс16 2016 року, тобто до ухвалення рішення ЄСПЛ щодо неправомірності
мораторію на продаж землі у справі "Зеленчук і Цицюра проти України". ВС зазначив, що
оскільки рішенням від 22 травня 2018 року у справі "Зеленчук і Цицюра проти України"
Європейський суд з прав людини визнав, що запроваджений в Україні мораторій порушує
Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та Конституцію України, то
власники земельних ділянок (паїв) отримали право звертатися до судів України з
позовними заявами про відшкодування шкоди, завданої земельним мораторієм. …
Читати повністю >>>
За матеріалами jurliga.ligazakon.net
OpenMarketLand продав права оренди
землі на 32 млн грн
05.02.2019

OpenMarket (ДП «СЕТАМ») провів понад 300 електронних торгів прав
оренди на землю, в результаті яких отримано 32,3 млн грн. Про це
повідомляє Міністерство юстиції України.
До продажу на спеціальному майданчику https://land.setam.net.ua/ запропоновано
права оренди на ділянки у всіх областях України. В цілому кількість проведених аукціонів
на OpenMarketLand - 507. Кількість успішних проведених аукціонів на OpenMarketLand - 301.
Загальна стартова сума продажу - 10 646 522,02 грн. Загальна сума продажу - 32 328 337,86
грн. Таким чином, загальне подорожчання лотів склало 203,7%. «Електронні торги довели
високу ефективність. За рахунок конкуренції між потенційними покупцями відбувається
суттєве подорожчання від нормативної грошової оцінки. Це дозволило залучити додатково
до місцевих бюджетів 21,7 млн грн», - наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор
Вишньов. Торги з продажу оренди землі відбуваються виключно з використанням сучасної
технології Blockchain, яка унеможливлює будь-які маніпуляції та корупційні ризики.
Відзначимо, восени 2018 р. ДП «СЕТАМ» та Державна служба з питань геодезії, картографії
та кадастру презентували пілотний проект впровадження електронних земельних торгів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Міністерства юстиції України
 РИНОК ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Внесок лісового господарства України щодо запобігання
зміни клімату має бути визначений
13.02.2019

Україна є стороною Паризької угоди, підготовленої в межах Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК ООН) з метою регулювання заходів
зі зменшення викидів парникових газів (ПГ), починаючи з 2020 р.
Вона має замінити Кіотський протокол і підсилити впровадження РКЗК ООН
шляхом: утримання зростання середньої світової температури на рівні значно нижче +2 °C
від доіндустріальних рівнів та спрямовування зусиль на обмеження зростання температури
до +1,5 °C від доіндустріальних рівнів, оскільки це значно зменшить ризики зміни клімату;
збільшення здатності адаптуватися до негативних впливів зміни клімату, підтримки
протидій змінам клімату, забезпечення низьковуглецевого розвитку; гармонізації
фінансових потоків з пріоритетами низьковуглецевого розвитку та протидій змінам
клімату. Повноважні українські представники підписали Паризьку угоду 22 квітня 2016
року в м. Нью-Йорк, Верховна Рада України її ратифікувала 14 липня 2016 року, а 1 серпня
2016 року Президентом України підписаний закон «Про ратифікацію Паризької угоди».
Внесок кожної країни в досягнення мети Паризької угоди визначається окремо як
«національно визначений внесок» (НВВ, англ. nationally determined contribution, NDC). Угода
передбачає, що такий внесок має бути «амбітним» та встановленим «з метою досягнення
цілі Угоди». Для встановлення НВВ кожна країна має визначити національні обсяги викидів
і поглинання ПГ, починаючи з 2020 року і в подальшому. Для всіх країн існує можливість
переглянути свої НВВ за умови, що такий перегляд не буде негативно впливати на рівень
амбітності щодо зменшення обсягів викидів парникових газів (ПГ). Очікуваний
національно визначений внесок України до проекту нової глобальної кліматичної угоди
був розроблений 2015 року, його схвалено Розпорядженням Уряду України № 980-р від 16
вересня 2015 р. Для сектору «Землекористування, зміни у землекористуванні та лісове
господарство (ЗЗЗЛГ)» встановлення НВВ було відтерміновано з наступним
формулюванням: «підхід щодо того, яким чином сектор ЗЗЛГ включатиметься до структури
з пом’якшення зміни клімату буде визначено, коли будуть наявні технічні можливості, але
не пізніше 2020 року». Тобто не пізніше 2020 року має бути визначений внесок лісового
господарства України до національного балансу викидів і поглинання ПГ. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Держлісагентства

13

06.02.2019

Президент DiXi Group Олена Павленко та керівник програм Роман
Ніцович взяли участь у Глобальній асамблеї Publish What You Pay (PWYP), що
проходила у м. Дакар (Сенегал).
Захід мав на меті визначити пріоритети роботи громадських організацій в різних
державах світу в забезпеченні прозорості та підзвітності у видобувних галузях. У складі
делегації з України представники DiXi Group долучились до обговорення стратегії PWYP на
найближчі 5 років, а також розповіли про досягнення, у тому числі прийняття Закону "Про
забезпечення прозорості у видобувних галузях" та його особливості. «Команда DiXi Group
багато співпрацює з експертами інших країн, що входять в коаліцію PWYP, щодо адвокації
реформ і використання даних в видобувному секторі. Зустріч на Глобальній асамблеії дала
можливість «звірити годинники» і узгодити пріоритети співпраці на подальші кілька
років», - сказала Олена Павленко. "Це була чудова нагода обмінятися досвідом, яким чином
добиватися більшої відкритості сектору. Особливо корисною була спеціальна сесія,
присвяченій аналізу та використанню даних у сфері видобутку нафти, газу та інших
корисних копалин. Будемо використовувати нові знання у своїй практиці", прокоментував
Роман Ніцович. Рух "Публікуй, що платиш" (Publish What You Pay) – це глобальна коаліція
громадських організацій, яка працює для досягнення більшої прозорості та підзвітності у
видобувних галузях. Поїздка стала можливою завдяки підтримці PWYP та Ініціативи з
розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у
партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової
підтримки Посольства Швеції в Україні.
Читати повністю >>>
За матеріалами DiXi Group
Кабмін оголосив конкурс на посаду
голови Держгеонадр
07.02.2019

Кабінет міністрів України оголосив конкурс на зайняття вакантної
посади голови Державної служби геології та надр України. Про це повідомляє
служба новин порталу economics.unian.ua
Згідно опублікованому на сайті уряду розпорядженням, документи для участі у
конкурсі, приймаються до 18:00 25 лютого. Відзначається, що оклад голови держслужби
складе 18 тисяч гривень плюс надбавки та додаткові стимулюючі виплати, передбачені
законом. Згідно з розпорядженням, голова Держгеонадр призначається на 5 років з правом
повторного призначення на ще один термін або подальшого переказу за пропозицією
Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або нижчу посаду в
інший державний орган. Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2017 року Комісія з
питань вищого корпусу держслужби не змогла вибрати переможця на посаду голови
Держгеонадр. Конкурс повинен був відбутися ще 16 травня, проте комісія перенесла його
через відсутність кворуму. 18 травня 2017 року Кабінет міністрів України призначив
тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної служби геології та надр Олега
Кирилюка. До цього посаду в. о. голови відомства обіймав Микола Бояркіна. Відзначимо,
Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра екології та природних ресурсів і який реалізує державну політику у
сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. Держгеонадра
відповідно до покладених на неї завдань: здійснює функції замовника державного
контракту з приросту запасів корисних копалин; веде: державний облік родовищ, запасів і
проявів корисних копалин, державний баланс запасів корисних копалин, державний
кадастр родовищ і проявів корисних копалин, державний облік підземних вод та водного
кадастру; формує державний резерв родовищ дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння; формує державний фонд родовищ корисних копалин та резерв цього фонду;
здійснює державну реєстрацію та веде облік робіт і досліджень, пов’язаних з геологічним
вивченням надр; розробляє карти сейсмічного районування території України; організовує
і координує роботу з: обліку параметричних, пошукових, розвідувальних та
експлуатаційних нафтових і газових свердловин, ведення єдиної інформаційної системи
користування надрами, проведення моніторингу мінерально-сировинної бази, геологічного
середовища та підземних вод; видає в установленому порядку спеціальні дозволи на
користування надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами);
зупиняє та анулює в установленому порядку дію спеціальних дозволів на користування
надрами (у тому числі на користування нафтогазоносними надрами), поновлює їх дію у разі
зупинення; здійснює переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами (у
тому числі на користування нафтогазоносними надрами), внесення до них змін та видачу
дублікатів, продовжує строк дії спеціальних дозволів на користування надрами (у тому
числі на користування нафтогазоносними надрами); здійснює державний контроль за
геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і
ефективним їх використанням
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
Онлайн звітування за стандартами ІПВГ дасть можливість запровадити
систему автоматизації процесу збору інформації
08.02.2019

В Міненерговугілля обговорили питання створення онлайнплатформи для звітування за стандартами Ініціативи прозорості
видобувних галузей (ІПВГ) з метою розкриття даних видобувних галузей.
Завдання щодо створення онлайн-платформи для звітування за стандартами
Ініціативи прозорості видобувних галузей передбачено ЗУ «Про забезпечення прозорості у
видобувних галузях», який набув чинності у 2018 р. Державний секретар Міненерговугілля
Максим Немчинов наголосив, що міністерство зацікавлене у впровадженні платформи та
надаватиме з свого боку сприяння для виконання поставлених завдань. Також зазначив,
що дотримання вимог нового законодавства, яке відповідає європейським вимогам,
зокрема і з питань прозорості у видобувних галузях, є запорукою успішної імплементації
реформ. У нараді взяли участь
представники Секретаріату Ініціативи прозорості
видобувних галузей, ГО «Діксі Груп», USAID, Німецького міжнародного співтовариства GIZ
та компанії Ernst & Young. Представники проекту презентували підсумки дослідження, яке
проводилося на замовлення ГО «Діксі Груп» в межах проекту «Прозора енергетика» з
серпня по грудень 2017 року. Ключовими результатами дослідження стали аналіз даних,
необхідних для звітування за стандартами ІПВГ, способи взаємодії системи з державними
органами, бізнес-процеси, які існуватимуть у роботі системи, функціональні та технічні
вимоги, а також дорожня карта впровадження з альтернативними варіантами реалізації.
Крім того, проведено відповідні консультації з Міненерговугілля, Держгеонадрами,
Держстатом та НКРЕКП. Також ознайомили з можливостями системи, яка розроблена з
урахуванням досвіду IT-платформ у світі, розумінням потреб бізнесу і держави та має
складатися з 6 модулів: модуль управління, кабінет розпорядника, аналітичний модуль,
управління довідниками, веб-портал та сховище даних. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами mpe.kmu.gov.ua
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Екс-директора філії державного підприємства «Житомирторф»
підозрюють у незаконному видобутку торфу

Реформування державного управління в Міненерговугілля
виходить на новий рівень

12.02.2019

06.02.2019

В Міненерговугілля під головуванням державного секретаря
Максима Немчинова проведено зустріч із представниками Представництва
ЄС в Україні. Про це повідомляє прес-служба міністерства.
Обговорили подальші кроки щодо впровадження пілотного проекту з реформування
державного управління та ефективність та результати роботи директоратів. Максим
Немчинов зазначив, що реформування покликане забезпечити сталість роботи системи,
політичну незалежність та інституційну пам’ять. Наразі Міненерговугілля працює над
новою цільовою структурою, яка передбачає виконання функцій з формування та реалізації
політики та операційну діяльність. Надалі Міненерговугілля позбудеться невластивих
функцій, зокрема щодо управління об’єктами державної власності. Нова структура
передбачає цілісну систему, яка повною мірою забезпечить виконання покладених на
Міненерговугілля завдань. Максим Немчинов поінформував, що наразі в Міністерстві
працюють три директорати (Директорат енергетичних ринків, Директорат викопних видів
палива та Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції), які вже мають
успіхи і напрацювання. Усього проведено 88 конкурсів, за результатами яких відібрано 49
осіб з 1680 заявлених на конкурс. Така цифра заявок свідчить про високу зацікавленість у
формуванні нової державної служби на засадах нового законодавства та європейських
практик. Призначено на посади фахівців з питань реформ 43 особи. Триває робота щодо
формування Директорату розвитку ядерної енергетики та атомно-промислового
комплексу. Державний секретар відзначив, що найскладніше відібрати керівників
експертних груп з огляду на високі вимоги до фахівців такого рівня. Окремо відзначив
заходи щодо впровадження електронного документообігу, що дозволить спростити процес
обміну документами і зробити його ефективним і зрозумілим. Державний секретар
подякував за підтримку реформи державного управління з боку ЄС та запропонував
зустрічатися на технічному рівні для обговорення нагальних питань реформування. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами Міненерговугілля
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ.

В 2018 году ДТЭК Энерго вложил 8,4 млрд грн
в энергонезависимость Украины
04.02.2019

Одна из ключевых целей ДТЭК Энерго – энергонезависимость
Украины. Именно поэтому компания вкладывает многомиллиардные
средства в развитие украинской угледобывающей отрасли и перевод
блоков ТЭС под отечественный уголь.
В 2018 г. ДТЭК направила 8,4 млрд грн на проекты, способствующие энергетической
безопасности Украины. В развитие угледобывающих предприятий в 2018 году ДТЭК Энерго
направил 4,8 млрд грн. Эти инвестиции позволили запустить 36 новых лав, ресурс которых
дал возможность нарастить добычу газового угля до 24,1 млн тонн за год. Это на 5,3%
больше чем в 2017 г. Также компания реализовала ряд проектов на шахтах для улучшения
условий труда, повышения производительности и промышленной безопасности. Вложения
ДТЭК Энерго в модернизацию теплоэлектростанций составили 1,6 млрд грн - деньги были
направлены на реконструкцию и переоборудование блоков ТЭС под отечественный уголь
марки Г и на поддержание производственных мощностей. Благодаря этому, удалось
сократить отпуск электроэнергии из импортного угля на 23% и нарастить из украинского на 2% в сравнении с 2017 г., а также снизить нагрузку на экологическую обстановку Днепропетровского региона. 2 млрд грн компания направила в горно-шахтное оборудование, а
также модернизацию в сфере дистрибуции электроэнергии. «Мы стремимся к тому, чтобы
энергетика нашей страны не зависела от импортного угля, чтобы миллионы гривен, за
которые Украина вынуждена приобретать уголь из-за рубежа, оставались в нашей стране и
развивали отечественную экономику, - отметил гендиректор ДТЭК Энерго Дмитрий
Сахарук. - Для нас важно, чтобы уголь, добытый украинскими шахтерами, пользовался
спросом и имел постоянный рынок сбыта. От этого зависит социальная стабильность в
шахтерских регионах, обеспечение тысяч сотрудников рабочими местами и заработной
платой. Инвестируя в добычу отечественного угля марки Г и переоборудование под него
блоков наших теплоэлектростанций, мы создаем плацдарм для энергонезависимости
Украины». С сентября 2017 года ДТЭК реализует программу по снижению зависимости в
импортном угле, состоящей из трех ключевых шагов. Шаг №1 – перевод блоков с антрацита
на газовый уголь. Шаг №2 – обеспечение ТЭС углем украинской добычи. И шаг №3 –
модернизация мощностей ТЭС для эффективной и бесперебойной работы.
Читать полностью >>>
По материалам СКМ
ДТЭК объявил о завершении разделения деятельности
по поставке и распределению электроэнергии

 ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Годовая угледобыча в Украине
выросла на 0,9%
05.02.2019

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности
Украины, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине за 2018 г.
выросла на 0,9%, до 33,29 млн т.
Государственные шахты добыли 4,14 млн т, или 12,4% общего объема. В структуре
добычи коксующийся уголь занял 17,4%, энергетический – 82,5%. Добыча коксующегося
угля предприятиями всех форм собственности упала на 14,6%, до 5,81 млн т, добыча
энергетического угля выросла на 4,9%, до 27,48 млн т. Как сообщалось, запасы угля на
складах украинских теплоэлектростанций с 23 по 30 января сократились на 6,2%, до 760,6
тыс. т. В т.ч. антрацита – на 6,7%, до 243,4 тыс. т, газового угля – на 6,1%, до 517,2 тыс. т.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
Державні шахти Донбасу віддадуть фірмі з оточення
Кропачова більше 31 млн грн
12.02.2019

Із середини лютого цього року чотири державних підприємства
уклали з ТОВ «Доненергоекспорт» договори на поставку різноманітного
обладнання, необхідного для функціонування шахт.
Зокрема, ДП «Селидіввугілля» заплатить ТОВ «Доненергоекспорт» 179 тис. грн за
частини врубових машин для добування вугілля. ДП «Первомайськвугілл» віддасть фірмі
понад 93 тис. за засоби індивідуального захисту дихання. ДП «Торецьквугілля» за 19 млн
600 тис. грн замовило ТОВ «Доненергоекспорт» шахтні профілі, а ДП «Шахтоуправління
«Південнодонбаське №1» заплатить 11 млн 499 тис. за запчастини до очисного комбайна.
ТОВ «Доненергоекспорт» зі статутним капіталом 60?500 грн зареєстроване по вулиці сім’ї
Кульженків в Оболонському районі Києва разом зі ще 153 компаніями. Керівником фірми
виступає прописаний в Горлівці Валентин Горностаєв, який раніше також володів нині
ліквідованим донецьким ТОВ «Торговий дім «Промислові інвестиції», яке у минулому
отримало ряд вигідних замовлень від ДП «Торезантрацит». Під час отримання фірмою цих
вигідних тендерів заступником директора «Торезантрациту» був саме Віталій Кропачов,
якого зараз називають представником у вугільній галузі першого заступника голови
фракції БПП і бізнес-партнера президента Петра Порошенка - Ігоря Кононенко. Таким
чином, Віталій Кропачов опосередковано продовжує контролювати діяльність
вуглепереробних підприємств, що раніше належали людям екс-президента України Віктора
Януковича. З 2016 року ТОВ «Доненергоекспорт» отримало від державних та приватних
шахт Донбасу 771 замовлення на понад 1,8 мільярд гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами vchasnoua.com
 УРАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Для шахт Кіровоградщини затвердили
збиткову ціну на уран
15.02.2019

11.02.2019

ДТЭК в рамках реформы рынка электроэнергии в соответствии с
требованиями ЗУ "О рынке электрической энергии" завершил разделение
(анбандлинг) функций поставки и распределения электроэнергии.
Правопреемниками бывших облэнерго стали операторы системы распределения
(ОСР), также созданы юридические лица, которые будут осуществлять исключительно
поставку электроэнергии. Для стратегического управления каждым из направлений
бизнеса и обеспечения независимости принятия управленческих решений в структуре
ДТЭК созданы операционные компании. Вследствие анбандлинга на базе ПАО
"Киевэнерго", ПАО "Днепрооблэнерго" и ЧАО "Донецкоблэнерго" созданы ОСР АО "ДТЭК
Киевские электросети", АО "ДТЭК Днепровские электросети" и АО "ДТЭК Донецкие
электросети". Независимо от них начали работу три компании-поставщика: ООО "Киевские
энергетические услуги", ООО "Днепровские энергетические услуги", ООО "Донецкие
энергетические услуги". Стратегическое управление созданными ОСР, а также ООО "ДТЭК
Высоковольтные сети" и ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" будет осуществлять операционный
холдинг ООО "ДТЭК Сети". В ДТЭК отметили, что компании-поставщики электроэнергии в
Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях, согласно переходным положениям закона,
на двухлетний период наделены функцией поставщиков универсальной услуги,
предполагающей гарантированную поставку электроэнергии по установленному тарифу
бытовым, малым небытовым потребителям, бюджетным учреждениям, а также другим
потребителям с договорной мощностью до 150 кВт. Для координации работы компанийпоставщиков создан независимый операционный холдинг D.Solutions (ООО "Д.Солюшнс").
Также создана компания D.Trading (ООО "Д.Трейдинг"), которая будет отвечать за развитие
оптовой торговли энергоресурсами в Украине и на внешних энергорынках, работать с
крупными клиентами и в целом управлять рыночным портфелем ДТЭК.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Під керівництвом Коростенської місцевої прокуратури йде досудове
розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного
видобування корисної копалини загальнодержавного значення.
Так, за погодженням із прокуратурою, колишньому директору цього підприємства
повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 240 (незаконне видобування
корисних копалин загальнодержавного значення) КК України. Під час розслідування
установлено, що директор Озерянського торфозаводу ДП «Житомирторф», будучи
обізнаним про наявність наказу Державної служби геології та надр України про зупинення
дії спеціальних дозволів на користування надрами (від 11.03.2013), все ж умисно видобував
корисну копалину. Загалом, на родовищах «Озерянське» та «Гвоздь» директором філії
організовано незаконний видобуток 16,1 тис т торфу на загальну суму майже 934 тис грн.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно підозрюваного. Досудове
розслідування у кримінальному провадженні проводить Слідчий відділ Лугинського
Відділу поліції Коростенського відділу поліції.
Читати повністю >>>
За матеріалами geonews.com.ua

В ОДА вiдбулася нарада, на якiй обговорили проблемнi питання в
роботi пiдприємств атомно-промислового комплексу Кiровоградщини. Про
це CBN поiнформували в прес-службi обласної ради.
Як зазначило обласне керівництво, ДП «Схiд ГЗК» потребує державної пiдтримки,
зокрема необхiдно профiнансувати добудову Новокостянтинiвської шахти, яка має
потужний потенцiал видобутку уранової руди. Генеральний директор ДП «Схiд ГЗК»
Олександр Сорокiн поiнформував, що Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила цiну на
готову уранову продукцiю на 2019 рiк у розмiрi 75 доларiв за кiлограм. Проте собiвартiсть
видобутку урану на Iнгульськiй, Смолiнськiй та Новокостянтинiвськiй шахтах коливається
вiд 79 до 143 доларiв за кiлограм. Затверджена цiна є збитковою i не дає можливостi
розвиватися. Через таку ситуацiю також постiйно створюється соцiальна напруга у районах
дiяльностi шахт, адже це робочi мiсця для людей та надходження до бюджетiв усiх рiвнiв.
«Профiльне Мiнiстерство знає про проблемну ситуацiю у Кiровоградськiй областi i активно
працює над вирiшенням цих питань. Звичайно, без вашої допомоги i пiдтримки зробити
заходи, якi ми тут обговорили, буде важко, а тому дякую керiвництву регiону, ядерного
концерну та державного пiдприємства за активну позицiю», – сказала заступник Мiнiстра
енергетики та вугiльної промисловостi Юлiя Пiдкоморна.
Читати повністю >>>
За матеріалами cbn.com.ua

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

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

 ГЕНЕРАЦІЯ

 ВЕС

 АТОМНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Компанія Ахметова запустила 7 вітрових турбін на Запоріжжі
загальною потужністю понад 26 мегават

Рада головних інженерів АЕС України визначила пріоритетні
завдання на наступний квартал
14.02.2019

Перше у 2019 році засідання Ради головних інженерів АЕС (ГІС) НАЕК
«Енергоатом» відбулося під керівництвом головного інженера Запорізької
АЕС Дмитра Сабадіна на майданчику ВП «Аварійно-технічний центр».
Участь у роботі взяли технічні керівники відокремлених підрозділів Енергоатома і
представники проектних та науково-дослідних інститутів. В ході Ради ГІС фахівці АЕС
проаналізували порушення у роботі АЕС за квартал, що минув, результати їх розслідування.
ВП «Атомремонтсервіс» та ЗАЕС доповідали про ремонт лінзових компенсаторів на
трубопроводах системи технічного водопостачання відповідальних споживачів. Зокрема
обговорено проведення дослідної експлуатації «Єдиної системи виробничих показників»
НАЕК «Енергоатом», розглянуто подальші плани щодо її впровадження. Значну увагу
звернено на питання порядку роботи та комерційної менеджеризації АЕС України в умовах
нової моделі ринку електроенергії. Обговорено організацію збутової діяльності на рівні ВП
«Енергоатом-Трейдинг» й усіх АЕС України, розподіл функцій і порядок взаємодії між
підприємствами. За словами головного інженера РАЕС Павла Ковтонюка, обговорювалося
також питання, над реалізацією якого колектив підприємства зараз активно працює, щодо
підвищення потужності блоків-мільйонників на 1,5% (пілотним на Рівненській АЕС є блок
№4). Зокрема на Раді було озвучено галузеве рішення підвищення потужності блоківмільйонників на 1,5%, не змінюючи розрахунків щодо паливної складової. Впровадження
проекту підвищення потужності не впливатиме на безпечну роботу енергоблоків.
Рівненською АЕС ініціювалось питання розгляду структури й підходів до виконання нового
для галузі й усіх АЕС напряму роботи щодо конфігурації енергоблоків. Також від РАЕС
висувались пропозиції, пов’язані із захистом енергоблоків від коливань частоти в
національній енергосистемі. За підсумками засідання Рада ГІС визначила пріоритетні
завдання відокремлених підрозділів Енергоатома на наступний квартал.
Читати повністю >>>
За матеріалами НАЕК «Енергоатом»
Розвиток атомно-промислового комплексу є одним із ключових
аспектів енергетичної безпеки України
15.02.2019

Делегація Міненерговугілля на чолі із заступником Міністра Юлією
Підкоморною у межах робочої поїздки до Дніпропетровської та
Кіровоградської областей відвідала низку підприємств атомнопромислового комплексу.
Зокрема побували на ВП «Дніпродзержинський хімічний завод», ДП «Смоли», «38
Відділ інженерно-технічних частин» та ДП «Бар’єр». Юлія Підкоморна провела робочу
нараду на ВП «ДХЗ» з питань роботи підприємств атомно-промислового комплексу, які
належать до сфери управління Міненерговугілля та розташовані у м. Кам’янське. Під час
наради обговорили завдання, напрямки діяльності та шляхи врегулювання проблемних
питань. Також делегація відвідала гідрометалургійний завод ДП «Схід ГЗК» (ГМЗ), де
ознайомилися з процесом переробки уранової руди, оглянули млинове відділення та склад
готової продукції, ознайомилися з виробництвом та функціонуванням збудованого
сховища сірчаної кислоти. Також проведено робочу нараду з метою обговорення ключових
питань роботи підприємства «СхідГЗК», його структурних підрозділів та ДП
«УкрНДПРІпромтехнології». «На 2019 рік підприємством визначені плани щодо збільшення
обсягів виробництва уранового концентрату, зокрема, за рахунок реалізації інвестиційних
проектів, які підтримуються Міненерговугілля», - наголосила заступник Міністра. Юлія
Підкоморна приділила значну увагу питанням соціального захисту працівників. Зокрема,
провела зустріч із активом первинної профспілкової організації ДП «СхідГЗК» та
представниками Атомпрофспілки. У процесі обговорення проблемних питань заступник
Міністра запевнила, що Міненерговугілля, ДП «СхідГЗК», ДК «Ядерне паливо» та ДП «НАЕК
«Енергоатом» вживають відповідні дії щодо врегулювання проблемних питань та розвитку
ДП «СхідГЗК», що має статус стратегічно важливого підприємства для економіки України та
очікує на підтримку як галузевої профспілки, так і органів влади на місцях щодо втілення в
життя ініціатив міністерства.
Читати повністю >>>
За матеріалами Міненерговугілля

05.02.2019

Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) ввела в
експлуатацію 7 турбін Приморської вітроелектростанції. Їхня потужність
складає 26,6 мегавата, повідомляє finance.ua
Загалом в межах першої черги будівництва Приморської ВЕС планується збудувати
26 вітряків, потужність кожного складає 3,8 мегавата. Для будівництва Приморської ВЕС
компанія «ДТЕК» підписала договір з американської General Electric на постачання
обладнання. Першу чергу вітроелектростанції мали ввести в експлуатацію наприкінці 2018
року, проте будівництво затягнулося у зв’язку з блокуванням Росією Керченської протоки.
Зазначимо, що загальна потужність першої черги Приморської ВЕС має скласти близько 100
мегават. Загалом планується, що вітроелектростанція будуватиметься у дві черги.
Потужність вітряків другої черги також має скласти близько 100 мегават.
Читати повністю >>>
За матеріалами finance.ua
Вітряки для електростанції на межі з Кримом
поставить німецька компанія
13.02.2019

Німецька компанія Nordex оголосила що виходить на український ринок. Вона
поставить перші 34 вітрогенератори для вітроелектростанції «Сиваш», що на межі з
Кримом.
Зазначається, що потужність кожного вітрогенератора складе по 3,9 мегавати, відтак
перша черга електростанції матиме потужність до 133 мегаватів. Загальна ж потужність
вітроелектростанції складе 250 мегаватів. Першу партію вітряків компанія поставить в
Україну до кінця 2019 року, остаточне завершення електростанції очікується у 2020 році.
Зазначається, що виробленої цією електростанцією електрики має вистачити для того, аби
забезпечувати потреби близько 100 тисяч українських родин, що еквівалентно населенню,
наприклад, Рівного, зазначають у компанії. Зазначимо, що будуватиме вітроелектростанцію
норвезька компанії NBT. Загальна вартість проекту - $400 млн, кількість вітрогенераторів,
яку планують збудувати складе 67 одиниць, а потужність електростанції складе 250
мегават. Кошти на проект частково надав ЄБРР, погодивши кредит на 150 мільйонів
доларів. 6 вересня Україна підписала з норвезькою компанією NBT договір про будівництво
вітроелектростанції у Херсонській області, неподалік від адміністративної межі з Кримом.
Читати повністю >>>
За матеріалами hromadske.ua
 СЕС

Сонячна електростанція Укртрансгазу згенерувала 308 МВт*год
зеленої електроенергії за 2018 рік
05.02.2019

Всю вироблену станцією електроенергію з грудня 2017 р. філія
Укргазтехзв`язок у повному обсязі продає за «зеленим тарифом» до єдиної
енергетичної системи України – ДП «Енергоринок».
У 2018 р. компанія Укртрансгаз змогла виручити на цьому 1,9 млн грн. Споживання
електроенергії філією Укргазтехзв'язок в 2018 року склало 225 МВт*год. Це означає, що
потужності електростанції дозволяють на 100% покрити власне споживання філії з
можливістю ще й надавати різницю стороннім споживачам в розмірі 79 МВт. Також,
згенерованого в 2018 р. обсягу електроенергії вистачило би для цілорічного забезпечення
потреб сучасної житлової 24-поверхової «свічки» або близько 50 середньостатистичних
приватних будинків. Укртрансгаз розглядає варіанти встановлення альтернативних
джерел енергії для живлення віддалених невеликих об’єктів ГТС. Інженери та фінансисти
прораховують в комплексі технічну, економічну та екологічну доцільність, адже мета
компанії – бути надійною та ефективною. СЕС є пілотним проектом відновлювальної
енергетики в Групі Нафтогаз України - Naftogaz. СЕС запущено в експлуатацію на початку
2017 р. Вона складається з 1140 сонячних панелей загальною потужністю 300 кВт. За
розрахунками станція має генерувати 400 МВт*год електроенергії на рік, при цьому
найбільшу кількість енергії – 55 МВт*год на місяць – у липні, а найменшу – 6,2 МВт*год на
місяць – у грудні. За результатами пілотної експлуатації сонячної станції Укртрансгазу інші
підприємства Групи Нафтогазу також планують встановити сонячні електростанції.

 АЛЬТЕРНАТИВНА (ВІДНОВЛЮВАЛЬНА) ЕНЕРГЕТИКА

Читати повністю >>>

 ГЕС & ГАЕС

За матеріалами АТ «Укртрансгаз»
Український бізнесмен будує п'ять сонячних електростанцій
потужністю 100 МВт

Укргідроенерго вивчає досвід австрійської
промисловості
11.02.2019

Представники ПрАТ «Укргідроенерго» відвідали з робочим візитом
австрійську компанію Rosenbauer та гідроелектростанцію Abwinden-Asten,
що розташовані у місті Лінц.
Rosenbauer – є одним з трьох найбільших світових виробників автомобілів пожежної
служби. Компанія постачає свою продукцію у понад 100 країн світу. З метою ознайомлення
з системою пожежогасіння та спецтехніки на початку ознайомчого візиту представники
Укргідроенерго відвідали завод компанії, де австрійські фахівці презентували українським
енергетикам свою продукцію, розповіли про особливості функціонування та принципи
роботи на основних об’єктах гідроенергетики Європи та світу. Нагадаємо, в апараті
управління ПрАТ «Укргідроенерго» відбулася нарада за участі директорів філій, на якій
обговорено підсумки виконання інвестиційної програми Товариства у 2018 році, а також
перспективи виконання заходів у 2019 році. Інвестиційна програма 2018 року за рахунок
коштів тарифу виконана на 99%. «На 2019 рік заплановані інвестиційні заходи забезпечені
необхідним фінансуванням за рахунок власних коштів лише на рівні 42%. На сьогодні вже
охоплено договорами роботи понад 75% схваленої Інвестиційної програми», – зауважив
заступник гендиректора зі стратегії та інвестицій ПрАТ «Укргідроенерго» Володимир
Руденко. Говорячи про основні показники року, що минув, генеральний директор ПрАТ
«Укргідроенерго» Ігор Сирота наголосив на необхідності неухильного дотримання
виконання в повному обсязі запланованих заходів на 2019 рік. У ході наради також
обговорено виконання філіями плану послуг виробничого характеру та інших витрат.
Читати повністю >>>
За матеріалами прес-служби ПрАТ «Укргідроенерго»

08.02.2019

Компанія UDP Renewables, що входить в UFuture, реалізовує проекти з
будівництва п'яти сонячних електростанцій (СЕС) в різних областях України.
Про це розповів засновник UFuture Василь Хмельницький.
Водночас бізнесмен відзначив, що динаміка будівництва таких проектів у цілому
буде залежати від «зеленого» тарифу, оскільки очікується, що до 2020 року він буде
зменшений. «Поки наші плани не змінюються - ми хочемо побудувати 200 МВт. На сьогодні
будуємо 100 МВт. Тобто йдемо за планом - будуємо п'ять проектів в Одеській, Запорізькій,
Херсонській та інших областях», - повідомив Василь Хмельницький. Наразі UDP Renewables
вже запустила дві СЕС - «Димерську СЕС-1» потужністю 6 МВт і «Фрі-Енерджі-Генічеськ» на
18,3 МВт. Як повідомив бізнесмен, проекти були реалізовані у партнерстві з українськими,
словацькими та іспанськими інвесторами. «Зелений тариф» - це держпрограма щодо
стимулювання розвитку відновлюваної електроенергії в Україні, яка почала діяти в 2009
році. В рамках цієї програми держава закуповує електроенергію, вироблену приватної
установкою альтернативної енергетики за завищеним, пільговим тарифом. Очікується, що
з 2020 р. «зелений» тариф для СЕС буде знижений на 25%, а до 2030 року його застосування
буде повністю припинено. UFuture з головним офісом у Брюсселі об'єднує бізнес-проекти та
соціальні ініціативи підприємця Василя Хмельницького. До її складу входять девелоперська
компанія UDP, міжнародний аеропорт «Київ», індустріальний парк «Біла Церква», один з
провідних гравців ринку зеленої енергетики UDP Renewables, фармацевтична компанія
«Біофарма», а також інноваційні парки UNIT.City і LvivTech.City.
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
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Декларация чиновника: топ-менеджер «Укрэнерго» незаконно
лоббирует энергетический бизнес жены

Scatec Solar в марте начнет строительство СЭС
на 50 МВт в Херсонской обл.

11.02.2019

Начальник
департамента
экономической
безопасности
НЭК
«Укрэнерго» Сергей Тоцкий не сообщил о реальном конфликте интересов
своему руководству, хотя его супруга занимается бизнесом в сфере энергетики.
Сергей Тоцкий – сын генерала СБУ Валерия Тоцкого, который сбежал из страны
после Евромайдана и находится в розыске. Два года назад он сам работал в спецслужбе, но
после сразу перешел на пост топ-менеджера «Укрэнэнерго». Протекцию ему оказал и.о.
главы НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук. Именно тогда возникла идея, чтобы Тоцкий
выступил представителем бизнеса экс-секретаря СНБО, главы АП Януковича Андрея
Клюева и его брата-нардепа Сергея. Речь шла о строительстве солнечных электростанций
на юге страны. Компании Клюевых испытывала проблемы с властями, но в апреле 2017 г.,
после оформления фирм «Ред Форест» и «Ред Инвест» на жену Тоцкого Виталину, все
пошло как по маслу. В сентябре и декабре 2017 г. компании получили договоры на аренду
земли на 49 лет для строительства электростанций. Кроме того, в октябре 2017 г. фирмы
Тоцкой получили технические условия для подключения к сетям «Одессаоблэнерго»
(№0486-2017-01-01). Уже в январе ГАСК выдал разрешение на строительство. И тут
необходимо вспомнить одну важную деталь. Тоцкий, в силу своих должностных
обязанностей, обязан контролировать законностьс делок, заключенных «Укрэнерго» с
частными компаниями, в том числе и с компанией собственной супруги. Реально жена
начальника департамента экономической безопасности НЭК «Укрэнерго» ничего в
энергетическом бизнесе не смыслит, так как официально работает в детской стоматологии.
Таким образом, у чиновника образовался реальный конфликт интересов, который грозит
ему увольнением. Однако его непосредственный руководитель Всеволод Ковальчук
игнорирует это коррупционное нарушение. Как раз в январе этого года в НАЗК начали
проверку деклараций коррупционера, но, по данным редакции 368.media, агентство
планирует спустить дело «на тормозах». В наблюдательном совете «Укрэнерго» данный
вопрос пока тоже не рассматривали. Его глава Шевки Аджунер эту ситуацию не
комментирует. Редакция 368.media уже направила официальный запрос в НАЗК с просьбой
прояснить ситуацию с проверкой деклараций Тоцкого.
Читать полностью >>>
По материалам 368.media
Перша фірма з родини Журил отримала ліцензію на сонячну
електростанцію з найвищим у Європі тарифом
11.02.2019

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг видала ТОВ «ЕТГ Солар 1» ліцензію на
провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.
Відповідну постанову №136 НКРЕКП видало 5 лютого. Виробництво електроенергії
заплановано на сонячній електростанції в Жовтих Водах Дніпропетровської області, її
потужності – 17,92 мВт. З початку року єдиним власником «ЕТГ Солар 1» є ТОВ «Енерджі
трейд груп», засновником якого вказаний Олексій Бондаренко. Але до цього співвласником
фірми був Микола Журило – рідний брат Руслана Журило, який раніше очолював державне
підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» і якого НАБУ підозрює в
масштабних розкраданнях на підприємстві разом із екс-депутатом від «Народного Фронту»
Миколою Мартиненком. Журило до початку року був співвласником ще дев’яти фірм зі
схожою назвою, які лише відрізнялися цифрою в кінці – «ЕТГ Солар2»…«ЕТГ Солар10». На
сайті НКРЕКП відсутня інформація про видачу цим фірмам ліцензій. Десяток фірм зі схожою
назвою може бути спробою уникнути обов’язкового продажу е/е на конкурсних тарифних
аукціонах, які в Україні заплановано ввести з 2020 року. Оскільки обов’язок продавати е/е
на аукціонах стосується лише тих СЕС, чия потуждність більше 10 мВт. Директором
вказаних фірм є Євген Франчик, вони прописані в Жовтих Водах на вул. Кропоткіна,
будинок14, корпус 2. Раніше «Енерджі Трейд Груп» було записано на Євгена Бугу, на якого
записана низка фірм, що мають підряди «ОГХК», «СхідГЗК» і ДП «НАЕК «Енергоатом». У
перших двох держкомпаніях на керівних посадах працював Руслан Журило. Нині «Енерджі
Трейд Груп» заведено на Олексія Бондаренка, керує нею Олексій Кравець. Нова адреса
фірми – Київ, пров. Рильського, 4. Будівля раніше належала «Родовід банку», і там був офіс
нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка. Але у 2016 році права на будівлю заявив
Василь Данилів – газовий бізнесмен, якого звинувачували в замовленні вбивства
ключового свідка у справі про розкрадання коштів у «Родовід-банку». Усього з 2009 року
«Енерджі Трейд Груп» отримала підрядів на 2,85 млрд грн., переважно в «ОГХК» і «СхідГЗК».
В 2017 роках Дніпропетровська ОДА та Жовтоводська міськрада почали процес передачі в
оренду тоді фірмам Журила понад 100 га під будівництво сонячних електростанції в
Жовтих Водах. Восени 2017 року віце-прем’єр Геннадій Зубко заявив, що Україна має
найбільший у Європі коефіцієнт щодо зелених тарифів. За його словами, у жодній країні ЄС
немає тарифу на виробництво сонячної енергетики в 14-18 євроцентів/кВт·год.
Читати повністю >>>
За матеріалами dniprograd.org
ЕБРР и ЧБТР прокредитуют на EUR 38,2 млн
строительство СЭС в Николаевской обл.
14.02.2019

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Черноморский
банк торговли и развития (ЧБТР) предоставят по EUR 19,1 млн каждый в
строительство солнечной электростанции в Николаевской области.
Согласно пресс-релизу ЕБРР, новая СЭС (ООО "Ингулец-Энерго 2") мощностью 57,6
МВт станет самым крупным из всех проектов солнечной энергетики, которые ЕБРР и ЧБТР
финансировали в Украине. Ежегодная выработка электроэнергии станцией составит не
менее 65 тыс. МВт-ч и поможет сократить годовой объем выбросов CO2 на 40 тыс. тонн.
Проект реализуется в рамках недавно утвержденной ЕБРР III Программы финансирования
альтернативной энергетики в Украине (USELF III) общим объемом EUR 250 млн. Согласно
данным Госреестра юридических лиц, конечным бенефициаром "Ингулец-Энерго 2"
является экс-совладелец гипермаркетов "Караван" Сергей Хрипков. ЕБРР является самым
крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в
стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти
EUR 13,1 млрд. в рамках 418 проектов. Международный банк развития ЧБТР создан в 1998
году Албанией, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдавией,
Румынией, Россией, Турцией и Украиной для содействия экономическому развитию странчленов и региональному сотрудничеству.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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ООО "Атлас Кэпитал Энерджи", принадлежащее норвежской Scatec
Solar, в марте начнет строительство солнечной электростанции в
Голопристанском районе Херсонской области мощностью 50 МВт.
В настоящее время, по данным облгосадминистрации, на территории Херсонщины
размещено 5 ветровых и 31 солнечных электростанций мощностью 294 МВт. Объем
привлеченных вложений в эти объекты – 1 млрд грн. Как сообщалось, в январе Scatec Solar
сообщила о намерении вложить в строительство СЭС мощностью 150 МВт в Николаевской
области EUR180 млн. В июле 2018 г. компания подписала соглашение с Rengy Development
(Киев) о совместном строительстве СЭС в Николаевской области мощностью 47 МВт за
EUR52 млн. Scatec Solar в начале 2019 г. приступила также к строительству СЭС "Камянка" в
Черкасской области мощностью 30 МВт. Стоимость проекта, завершение которого
намечено на четвертый квартал 2019 года, – EUR35 млн. Европейский банк реконструкции
и развития (ЕБРР) финансирует указанные проекты – традиционно он выделяет 70%
стоимости проекта. В обнародованном 25 января отчете Scatec Solar за четвертый квартал
2018 года отмечается, что в стадии строительства в Украине у компании находится СЭС
мощностью 77 МВт (из них 47 МВт - с Rengy, 30 МВт – "Камянка"), планируется еще 174
МВт. Таким образом, общий портфель проектов Scatec Solar в Украине составляет 251 МВт
стоимостью EUR193 млн, отмечается в отчете. …
Читать полностью >>>
По материалам reform.energy
Компанія "ДТЕК" побудував найбільшу в Європі
Нікопольську СЕС на 246 МВт
15.02.0219

ТОВ "Солар-Фарм-1" у середині січня 2019 року ввело в експлуатацію
найбільшу в Україні сонячну електростанцію потужністю 246 МВт в
Нікопольському районі Дніпропетровської області.
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг України (НКРЕКП), схвалила проект постанови про встановлення
"зеленого" тарифу для Нікопольської СЕС у розмірі EUR15,03 за МВт-год до 2030 року.
Передбачається, що Нікопольська СЕС вироблятиме до 290 млн кВт-год е/е на рік. Це
найбільша СЕС в Україні та Європі. ТОВ "Солар-Фарм-1" належить DTEK Renewables B.V., що
оперує активами групи "ДТЕК" у сфері поновлюваних джерел енергії. Як повідомлялося,
підрядник будівництва Нікопольської СЕС - китайська China Machinery Engineering
Corporation (CMEC). Сонячні панелі для неї поставила Trina Solar Limited. У березні станцію
планують підключити до енергосистеми. СЕС зможе повністю задовольняти потреби 100
тис. домогосподарств України і дасть змогу скоротити викиди діоксиду вуглецю більше ніж
на 300 тис. тонн на рік. Для забезпечення приєднання сонячної електростанції в Нікополі
(ТОВ "Солар-Фарм-1") НЕК "Укренерго" реконструюють відкритий розподілювальний
пристрій 150 кВ підстанції 330 кВ "Нікопольська". У 2017 році "ДТЕК" ввів в експлуатацію
свою першу Трифанівську СЕС потужністю 10 МВт у Херсонській області.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
 БІОТЕС

На Київщині планують встановити біоТЕЦ
та відмовитися від газу
05.02.2019

Цьогоріч у місті Славутич, що на Київщині, збудують біоТЕЦ на трісці
електричною потужністю 12,5 МВт і тепловою потужністю 29 МВт. Про це
повідомляє Держенергоефективності.
Завдяки біоТЕЦ місто зможе зменшити кількість споживання газу, а з часом –
абсолютно відмовитися. У Славутичі мають намір повністю перейти на альтернативні
джерела енергії. Цей перехід стартував ще у 2017 році, коли запустили твердопаливну
котельню потужністю 10,5 МВт. Зараз вона забезпечує близько 30% потреб у тепловій
енергії та гарячій воді. Таким чином місто зменшило використання газу на 4,5 млн м3.
Також неподалік Славутича планують висадити 1,5 тис. га енергетичної верби, яка стане
сировиною для роботи котельні та біоТЕЦ.
Читати повністю >>>
За матеріалами uatv.ua
Альтернативне паливо: як біомаса модернізує
енергетичну галузь Вінниччини
05.02.2019

Село Северинівка, що у Жмеринському районі Вінницької області,
ефективно використовує відновлювані джерела енергії та альтернативні
види палива. Про це повідомляє vezha.vn.ua
Для прикладу, місцеву амбулаторію загальної практики сімейної медицини обігріває
тепловий насос та електричний котел, а дитячий садок отримує гарячу воду завдяки
сонячному колектору. Твердопаливні котли працюють у школі, будинку культури, центрі
надання адміністративних послуг та деяких інших закладах та установах. До речі, у
Северинівці також посадили понад три тисячі саджанців енергетичної верби, щоб в
майбутньому продовжувати заміщувати природний газ місцевим паливом. Гроші на це
громада отримала не лише з місцевого бюджету, а й завдяки участі у грантових програмах.
«Карта енергетичного потенціалу біомаси у Вінницькій області» – це сервіс, що являє собою
базу знань щодо наявних в області біомас: тобто всього, що може бути використане як
альтернативне джерело енергії. Вінницька область стала першою, де було створено таку
карту та її було презентовано у грудні минулого року. Вона була розроблена науковотехнічним центром «Біомаса». Завдяки створеному сервісу кожна об’єднана територіальна
громада може самостійно вирішувати, що для неї перспективно: енергетичні насадження,
відходи сільськогосподарського виробництва чи поєднання різних видів біомаси. …
Читати повністю >>>
© Дар'я Гоц
За матеріалами vezha.vn.ua
На Гусятинщині розпочали виробляти
брикети з соломи
06.02.2019

Агровиробник з Гусятинщини Володимир Коваль, який здійснює
обробіток земельних наділів у семи районах Тернопільщини, нещодавно ще й
почав займатися виготовленням паливних брикетів із соломи.
З тим, кк працює лінія із виробництва паливних брикетів із соломи, знайомилися
Гусятинської голова райдержадміністрації Віталій Батіг та голова районної ради Василь
Бойчук. Керівники на власні очі спостерігали за процесом переробки соломи на екобрикети.
Цех оснащений новітніми виробничими потужностями, за добу тут виготовляється 10-12
тонн брикетів, теплота згоряння яких становить 4798 ккал/кг. Виробництво проходить у
три зміни, в кожній з яких задіяно по три працівники. За словами господарника
Володимира Коваля, основними споживачами такої продукції є загальноосвітні школи сіл
Чабарівка та Старий Нижбірок, а також населення. Крім цього, зразки твердого палива
багатьма господарями взято на спробу. …
Читати повністю >>>
За матеріалами gazeta1.com
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 МАГІСТРАЛЬНІ

Україна має другі в Європі
запаси газу - експерт

Укренерго реалізовує інвестпроектів
на понад 1,5 мільярда євро

05.02.2019

05.02.2019

ДП "НЕК "Укренерго" реалізовує більше 100 інвестиційних проектів
на загальну суму понад 1,5 млрд євро. Про це інформує прес-служба
Укренерго у Facebook, передає ukrinform.ua
"Більше 100 проектів на загальну суму понад €1,5 млрд - так виглядає інвестиційне
сьогодення Укренерго", - йдеться у повідомленні. Усі ці проекти націлені на модернізацію
української енергосистеми, її підготовку до інтеграції з європейською, на перетворення
Укренерго в оператора системи передачі європейського зразка. Нагадаємо, Укренерго
провело громадські обговорення проекту Інструкції щодо подання та публікації даних на
ринку електричної енергії для оприлюднення на онлайн-платформі прозорості ENTSO-E
Transparency Platform. Публікація даних щодо роботи українського енергетичного ринку на
платформі прозорості ENTSO-E є одним із основних зобов’язань Укренерго в межах
інтеграції об’єднаної енергосистеми України до енергомережі континентальної Європи
ENTSO-E, яке також закріплене в договорах про заснування Енергетичного співтовариства.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

Україна має другі в Європі запаси газу, але продовжує імпортувати
третину своїх потреб. Про це в ефірі радіо "НВ" сказав глава дивізіону "Газ"
НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов.
"Україна в Європі - країна №2 за запасами газу. Як ми з такими запасами умудряємося імпортувати третину потреб? Державна компанія Укргазвидобування отримувала
після оплати всіх податків $50 на руки, їм говорили: "А ви розвивайтеся, а ви набуріть,
знайдіть нові технології, збільшіть видобуток". За що? Це вимагає величезних інвестицій", сказав Фаворов, повідомляє кореспондент Укрінформу. За його словами, зараз ситуація
набрала інших обертів - компанія віддає 70% свого прибутку до бюджету у вигляді
податків. "У нас залишається менше 1 гривні на розвиток. Пробурити одну свердловину
становить 10-15 млн грн", - додав Фаворов.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Группа компаний "Гео Альянс" сократила добычу
природного газа на 15%
05.02.2019

 РЕГІОНАЛЬНІ

Технологічні витрати електроенергії наших компаній
за рік скоротились на 0,5%
04.02.2019

За 2018 рік енергопостачальні компанії групи VS Energy відпустили в
мережу 25 463 067 тис. КВт * г електроенергії. Корисний відпуск
електроенергії склав 21 702 909 тис. КВт * г.
Фактичні втрати електроенергії склали 3 685 530 909 тис. КВт * г або 14,47%, що на
0,52% менше, ніж за 2017 рік (3 681 663 тис. КВт * г або 14,95%). При цьому технологічні
витрати електроенергії (ТВЕ) скоротилися в більшості компаній, в тому числі ПАТ «ЕК
«Житомиробленерго», ПАТ« Київобленерго», ПАТ «Рівнеобленерго», ПАТ «ЕК «Херсонобленерго». ТВЕ зросли в ПАТ «Кіровоградобленерго» та ПАТ «ЕК« Одесаобленерго» і
практично не змінилися в ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго». Найнижчі втрати зафіксовані в
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» (12,08%), на другому місці – ПАТ «ЕК «Одесаобленерго»
(13,78%). Найвищі втрати – в ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» (17,11%), а також в ПАТ
«Київобленерго» (15,78%). Технологічні витрати електроенергії (ТВЕ) на передачу
електричними мережами 0,38-800 кВ компаній групи VS Energy
Читати повністю >>>
За матеріалами VS Energy
Альфа-Банк подав позов до VS Energy
на $31 млн
05.02.2019

Альфа-Банк подав позов до ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна»,
ряду обленерго та інших компаній з групи компаній VS Energy про стягнення
25,6 млн дол та 148,2 млн грн.
Про це свідчить ухвала Госпсуду м. Києва від 23 січня, якою позивачу було надано
десятиденний строк для усунення недоліків позовної заяви. Як писав Finbalance, в 2015 році
Альфа-Банк намагався відсудити в компаній з групи VS Energy ≈ $70 млн. Разом з тим, як
випливало із судових матеріалів, у грудні-2015 сторони домовилися про реструктуризацію
заборгованості (як мінімум, значної її частини). У вересні 2016 р. повідомлялося, що енергопостачальні компанії, підконтрольні групі VS Energy, мають намір залучити в "АльфаБанку" кредити на загальну суму $75 млн. Як зазначалося, "Житомиробленерго" залучає $9
млн, "Одесаобленерго" - $15 млн, "Рівнеобленерго" - $15 млн, "Київобленерго" - $26 млн,
"Чернівціобленерго" - $10 млн. Поручителем по кредитним лініям виступали "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Севастопольенерго". Як зауважувалося, кошти залучаються до 01.02.2021. 08.10.2018 Госпсуд Київської області закрив провадження в справі
№911/1253/17 за позовом кіпрської компанії “Грейтфорд Лімітед” (фігурує в переліку
пов’язаних осіб російського “Альфа-Банку”) до ПрАТ “Київобленерго” та ПрАТ
“Рівнеобленерго” про солідарне стягнення 10,8 млн дол у зв’язку з внесенням змін до
кредитного договору №КС-817/13 від 29.10.2013 та викладенням його у новій редакції.
Згідно з судовими матеріалами, Амстердамський торгівельний банк Н.В. (теж фігурує в
переліку пов’язаних осіб російського “Альфа-Банку”) відступив право вимоги до ВС Енерджі
Інтернейшенл Н.В. (поручителями якого були “Київобленерго” та “Рівнеобленерго”) за
кредитним договором №КС-817/13 від 29.10.2013 для «Грейтфорд Лімітед». ...
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Компания «Киевоблэнерго» построит подстанцию 110/10 кВ
и воздушные линии на 112 млн грн
05.02.2019

ПАО «Киевоблэнерго» подписало с ООО «Электросвит» (ИваноФранковск) договор на строительство подстанции 110/10 кВ для
присоединения солнечных электростанций (СЭС) в Богуславе (Киевская обл.).
Договор на сумму 111,7 млн грн был подписан 29 января, сообщается в системе
«Прозорро». Вместе с подстанцией будут построена воздушная линия 110 кВ от ЛП 110 кВ
«Мироновска-Дашуковка и «Мироновка-Юрковка». Работы должны быть завершены к 1
ноября 2019 года. Отметим, с 1 февраля 2019 года ЧАО "Киевоблэнерго" прекращает свое
существование, а граждан будет обслуживать ООО "Киевская областная энергоснабжающая
компания". Оператор системы распределения - ЧАО "Киевоблэнерго" и Поставщик - ООО
"Киевская областная энергоснабжающая компания" (КОЭК) - это две независимые
компании с различными лицензиями и счетам. В января 2019 года все потребители
Киевской области получат счета еще от "Киевоблэнерго", поскольку будут платить за
услуги, полученные в декабре 2018 года. А уже в феврале впервые жителям области
поступят счета от КОЭК. Напомним, ДТЭК Нефтегаз стала собственником 24,99% акций ЧАО
Киевоблэнерго, принадлежавшей группе VS Energy International Ukraine, которую
контролируют российские бизнесмены Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил
Воеводин. Об этом говорится в сообщении Киевоблэнерго, обнародованном в системе
раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Ранее VS Energy владело 58,45% акций Киевоблэнерго. После сделки в собственности
компании осталось 33,6% акций ЧАО.
Читать полностью >>>
По материалам oilreview.kiev.ua
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Группа компаний "Гео Альянс", одна из крупнейших в секторе
добычи газа и газового конденсата в Украине, в 2018 году сократила
добычу природного газа на 15,4% – до 209 млн куб. м.
Сокращение добычи связано с запланированным капитальным ремонтом некоторых
скважин и естественным падением добычи на добывающих активах, сообщили агентству
"Интерфакс-Украина" в группе. "2018 год прошел для компании успешно: реализованы все
запланированные проекты, компания добилась роста производства сжиженного газа более
чем на 10% по сравнению с 2017 годом, хотя добыча природного газа, конденсата и нефти
несколько уменьшилась…", – сообщили в компании. По данным группы, производство LPG
достигло 17 тыс. тонн, а добыча нефти и газа сократилась на 8,5% – до 43 тыс. тонн.
Другими основными событиями минувшего года в "Гео Альянсе" назвали завершение
бурения и введение в эксплуатацию скважины на Луценковском месторождении, а также
начало бурения разведочной скважины проектной глубиной 6,2 км на Кошевойском (оба –
Полтавская обл.). "Рассчитываем, что в 2019 г. испытания скважины принесут положительный результат, за которым последует строительство объектов инфраструктуры", –
добавили в группе. Кроме того, "Гео Альянс" рассматривает на этот год бурение новой
скважины на Миролюбовском месторождении (Харьковская обл.) и бокового ствола
скважины на Луценковском месторождении. Компания также запланировала ряд проектов
по изучению коллекторских свойств других месторождений с целью оптимизации
процессов извлечения углеводородов. В группу "Гео Альянс" входят 19 юридических лиц,
наибольшими из которых являются ЧАО "Природные ресурсы" и ООО "Восточный
геологический союз". "Гео Альянс" находится под мандатом международной
инвестиционно-консалтинговой группы EastOne, которая объединяет активы Виктора
Пинчука. В 2012 году EastOne объявил о стратегическом партнерстве между "Гео Альянс" и
компанией Arawak Energy Ukraine BV, входящей в группу компаний Vitol – одного из
крупнейших операторов мирового рынка энергоресурсов.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Компания «Белоруснефть» проведет 3D съемку на
Беспаловской-Южно-Беспаловской площади
06.02.2019

Сейсморазведчики «Белоруснефти» проведут площадную 3D съемку
в объеме 277 квадратных километров на Беспаловской-ЮжноБеспаловской площади. Об этом сообщает geonews.com.ua
Она расположена в Харьковской области и принадлежит компании «Укргаздобыча».
Здесь уже ведутся топографо-геодезические работы, а в скором времени начнется
регистрация сейсмической информации. Уровень оснащения белорусской сейсмопартии по
меркам ведущих зарубежных компаний считается высоким, а качество регистрирующего
оборудования соответствует современным требованиям. В полевых работах используются
новые виброисточники сейсмических сигналов NOMAD-65 Neo французской компании
Serсel. Это позволяет получать максимально качественную информацию о строении недр.
Среди украинских проектов «Белоруснефти» сейсморазведка по объемам услуг занимает
третье место – после бурения скважин и боковых стволов. Сейсморазведчики также
выполнили работы и для менее крупных предприятий – ООО «НадраГеоинвест», ООО
«Пром-Энерго Продукт», ООО «Сэнс Д». В Украине «Белоруснефть» стала уже синонимом
качества, высоких профессиональных подходов. Так считают заказчики. Полученные в поле
материалы отвечают их ожиданиям. К тому же, обработку и интерпретацию данных
выполняют геологи БелНИПИнефть – одного из подразделений «Белоруснефти».
Руководит этой командой заместитель директора по геологоразведочным работам Борис
Дубинин. Самым крупным потребителем сейсморазведочных услуг «Белоруснефти»
остается АО «Укргаздобыча». Так, по контракту с компанией специалисты управления
полевой сейсморазведки провели 3D съемку на Камышнянском газоконденсатном
месторождении – в объеме 310 квадратных километров.
Читать полностью >>>
По материалам geonews.com.ua
Burisma Group запустила холодильну пропанову установку на
Рокитнянському родовищі в Харківській області
07.02.2019

Міжнародна енергетична група Burisma Group запустила установку
пропанового охолодження природного газу на Рокитнянському родовищі
(Харківська область), сообщает пресс-служба компании.
Через виснаження продуктивних пластів відбувається падіння тиску на гирлі
свердловин. Це призводить до неможливості забезпечення нормативних параметрів якості
газу без зниження темпів відбору. «Використання нового обладнання дозволить нам
поставляти більше якісного газу в систему і зменшити втрати конденсату», – зазначив
Тарас Бурдейний, CEO Burisma Group. За його словами, у 2019 році на Рокитнянському
родовищі компанія також планує додатково встановити нову компресорну станцію для
підтримки рівня видобутку. «Це допоможе максимально ефективно і в повному обсязі
видобувати природний газ з певних свердловин», – додає Генеральний директор Burisma
Group Тарас Бурдейний. Нагадаємо, в 2018 році Burisma Group збільшила видобуток нафти і
газового конденсату на 56%. Таким чином видобуток склав 74,0 тис. тон, у той час як роком
раніше Група видобула 47,5 тис. тон. Це рекордний показник не лише для Burisma, але й
серед українських приватних газовидобувних компаній. За словами Генерального
директора Burisma Group Тараса Бурдейного, збільшення видобутку відбулося завдяки
зростанню бурової активності, збільшенню фонду продуктивних свердловин і
впровадженню технологій, спрямованих на інтенсифікацію видобутку. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Burisma Group

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

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

Дело «Черноморнефтегаза»: НАБУ изучает
причастность фирмы Онищенко

Укргазвидобування забезпечує три чверті
українського видобутку газу
07.02.2019

В НАБУ расследуют возможную растрату имущества ГАО «Черноморнефтегаз» по сговору с служебными лицами ЧАО «Пласт», фактическим
собственником которого является нардеп Александр Онищенко.
Как установили детективы НАБУ, «Пласт» по договору совместной деятельности с
Черноморнефтегазом реализовал добытый газ по заниженным ценам фирмам с
признаками фиктивности, одной из которых является фигурант расследования о «газовых
схемах» Онищенко ООО «ГК «Газовый альянс». Также следствие установило, что фирма
«Пласт» как оператор совместной деятельности заключила договор с собой же на
выполнение работ по технической эксплуатации производственных объектов. В
дальнейшем компания Онищенко выполнила эти работы на общую сумму 86,9 миллиона
гривен. Кроме того, детективы изучают обстоятельства заключения договора о совместной
деятельности между «Пластом» и Черноморнефтегазом. Согласно договору, «Пласт»
должен был внести в совместную деятельность денежный взнос в размере 71,64 млн грн,
однако внес лиш 1 млн грн. В свою очередь «Черноморнефтегаз» вносит в совместную
деятельность право пользования объектами Архангельского газового месторождения, а
также право пользования объектами Стрелкового газового месторождения, которые
оценены в 47,76 млн грн. По словам детектива, во исполнение одного из договоров на
Стрелковом газовом месторождении было добыто 52230,933 тыс. куб. м природного газа и
ЧАО «Пласт» получено 60% прибыли от его реализации. В то же время по иску заместителя
генерального прокурора указанные договора были признаны недействительными из-за
ряда нарушений его условий. Указанный договор был заключен без согласования с НАК
«Нафтогаз Украины», поскольку стоимость газовых месторождений превышала 10 млн грн,
а также был нарушен фирмой Онищенко из-за неполного денежного взноса. В НАБУ
установили, что фирма «Пласт» от реализации по договору совместной деятельности
добытого газа получила на счет в Диамантбанке от ООО «Газтранспроект» более 30,3 млн
грн и от «Газового альянса» – почти 13,3 млн грн. Также фирма Онищенко получила более
11 млн грн за выполнение работ по технической эксплуатации производственных
объектов, договор о которых она заключила сама с собой. Кроме того, компания «Пласт»
имеет счет в банке «Украинский капитал», по которому детективы просили получить
выписку о движении средств. Судья ходатайство удовлетворил. Напомним, НАБУ изучало
документы ЧАО «Пласт». Также детективы изучают причастность бывшего главы
Черноморнефтегаза к этому делу. Ранее суд отказал САП в апелляции на разъяснение
ареста газа принадлежащего фирме Онищенко.
Читать полностью >>>
По материалам slovoidilo.ua
Группа Smart Energy уплатила 1,5 млрд гривен
налоговых платежей в 2018 г.
07.02.2019

За 12 месяцев 2018 года компании группы Smart Energy, входит в
Смарт-Холдинг, уплатили 1,5 млрд грн налоговых платежей, что почти в 2
раза больше, чем годом ранее (850 млн грн).
При этом большую часть платежей составляют рентные – более 700 млн грн. Также
из общей суммы налогов более 60 млн грн были уплачены в местные бюджеты. «Группа
Smart Energy в полном объеме выполнила свои налоговые обязательства перед бюджетами
всех уровней. А значительный рост отчислений напрямую связан с увеличением объемов
добычи углеводородов. Хочу отметить, что этому, безусловно, способствовали те
законодательные изменения в отрасли, которые произошли ранее. Это и снижение
рентных ставок, и введение стимулирующих 12% для новых скважин, и дерегуляция. Мы
видим прямое подтверждение правильности принятых решений. И чтобы сохранить эту
тенденцию, мы рассчитываем на дальнейшие шаги со стороны государства по улучшению
инвестиционного климата в Украине, обеспечению прозрачности и открытости всех
процессов в отрасли. Ближайшим важным событием должно стать проведение
международных нефтегазовых аукционов», - отметил генеральный директор группы
компаний Smart Energy Сергей Глазунов. Кроме того, в 2018 году компании группы
дополнительно выделили 2,9 млн гривен на различные социальные проекты в регионах,
где осуществляют свою деятельность. В частности, Представительство «Регал Петролеум
Корпорейшн Лимитед» перечислило 1,65 млн гривен на развитие социальной
инфраструктуры Лохвицкого и Чернухинского районов в Полтавской области. Среди
проектов, которые были реализованы: софинансирование ремонта детского отделения
Лохвицкой райбольницы, ремонта водопроводов в селах Яхныки, Безсалы, Жабки,
Дерекивщина, ремонта Дома культуры в Харьковцах, школы и детского сада в Заводском,
поддержка местных юных спортсменов и другое. Компания «Укргазвыдобуток», которая
работает в Харьковской области, выделила 710 тыс. гривен. На эту сумму удалось
реализовать ряд важных социальных инициатив: участие в софинансировании проекта
«Безопасная громада» в с. Ракитное, обустройство детской площадки и ремонт дорожного
покрытия в селах Яковлевка и Ржавец, закупка спортивного инвентаря и формы для
детской футбольной команды и финансовая помощь в проведении Велодня в Новой
Водолаге. В свою очередь харьковская компания «Пром-Энерго Продукт» выделила 550
тыс. гривен помощи громадам. Таким образом, удалось продолжить проект по установке
уличного освещения на территории Введенского поселкового совета, отремонтировать пол
в Введенском учебно-воспитательном комплексе, закупить звуковое оборудование и
материалы для ремонта щитовой и электропроводки в Терновском УВК…
Читать полностью >>>
По материалам Смарт-Холдинга
Компания "Укрнафта" остается лидером по
налоговой задолженности - ГФС
11.02.2019

Компания “Укрнафта” с середины июня до начала 2019 г. нарастила
налоговый долг перед госбюджетом на 1,62 млрд грн – до 14,609 миллиарда
гривен. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе.
“В целом долг системы предприятий ПАО “Укрнафта” составляет 16,4 млрд грн. Это
16% всего налогового долга”, – отметил и. о. заместителя председателя Государственной
фискальной службы Евгений Бамбизов. Как свидетельствуют данные ГФС, по состоянию на
1 января 2019 г. в тройку крупнейших должников, кроме “Укрнафты”, входили также
“Парком транс” – 2,04 млрд грн и ЧП “Петра-Резерв” – 1,8 млрд грн. Напомним, в Укрнафте
заявили, что по итогам 2018 года впервые за 12 лет увеличили добычу нефти. "Годовой
рост добычи нефти и конденсата впервые за 12 лет (+ 5%), что привело к общему росту
добычи нефти в Украине в 2018 г. Добыча газа в 2018 г. составила фактически 1,1 млрд
кубометров, снизившись лишь на 2%", - говорится в сообщении. По данным компании,
добыча нефти с конденсатом в 2018 году выросла до 1,448 млн тонн против 1,379 млн тонн
в предыдущем году. Добыча газа снизилась до 1,082 млрд кубометров в 2018 году (в 2017-м
было 1,108 млрд кубометров). Также сократилось производство сжиженного газа: в 2018
году оно составляло 110 тысяч тонн против 116 тысяч тонн годом ранее. Всего в прошлом
году компания провела 17 операций гидроразрыва пласта, завершила капитальный ремонт
на 121 скважине и провела 93 операции по интенсификации добычи.
Читать полностью >>>
Читайте также! Укрнафта: успехи в
объятиях “Привата” >>>
По материалам finance.ua
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АТ "Укргазвидобування", що входить до групи Нафтогаз, упродовж
2018 року видобуло 15,5 млрд кубометрів газу, у тому числі 14,1 млрд
кубометрів товарного газу. Про це повідомляється в прес-релізі Нафтогазу.
"Укргазвидобування, підприємство Групи Нафтогаз, видобуло у 2018 році 15,5 млрд
куб. м газу, у тому числі, 14,1 млрд куб. м товарного газу. Укргазвидобування є найбільшим
видобувником газу в Україні і забезпечує ¾ українського видобутку газу", - йдеться у пресрелізі. У Нафтогазі зазначають, що в рамках урядової концепції у 2016 році
Укргазвидобування прийняло план збільшення власного видобутку до 20 млрд кубометрів
до кінця 2020 року. Погоджуючи програму, уряд висловив готовність підтримувати
компанію на шляху до виконання цього плану, бо реалізація цієї програми вимагає
скоординованої роботи Укргазвидобування, Нафтогазу, центральних та місцевих органів
влади. "Компанія мала досягти амбітної мети з нарощення видобутку через два принципові
напрямки: інтенсифікації видобутку на існуючих родовищах та видобутку на нових
родовищах", - пояснюють у Нафтогазі. Укргазвидобування успішно реалізувало першу
складову програми 20/20. Зокрема, за останні чотири роки майже вдвічі збільшились
обсяги буріння, впроваджена та інтенсивно розвивається програма операцій з гідророзриву
пластів (з 0 до 300+), безпрецедентно збільшилась кількість операцій з колтюбінгу (від 4 до
1400+), виконано понад 500 операцій на свердловинах. Що стосується геологічної площини
– відкрито 8 нових родовищ, втричі зріс обсяг досліджень 3D сейсміки, а ресурсну базу на
існуючих родовищах вперше з 2015 року збільшено на 38,6 млрд кубометрів. Крім того, за ці
чотири роки оновлено 1000 од. техніки, або 30% від загального парку Укргазвидобування,
законтрактовано 20 нових сучасних бурових верстатів для власного флоту та 15 верстатів
міжнародних підрядників для аутсорсингу буріння. Як повідомляв Укінформ, на засіданні
уряду 13 лютого Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що дочірня компанія НАК
"Нафтогаз України" - Укргазвидобування - провалила план з видобування газу. Водночас у
Нафтогазі стверджують, що Укргазвидобуванню вдалося компенсувати природне падіння
видобутку та досягти за 2015-2018 роки сумарного збільшення видобутку (включно з
компенсацією природного падіння) у 5,35 млрд куб м. Лише за минулий рік компенсовано
природне падіння у 1,2 млрд куб. м газу на рік. Крім того, компанія досягла збільшення
обсягів видобутку з 14,5 млрд куб. м у 2015 році до 15,5 млрд куб. м у 2018 р. Група
Нафтогаз сподівається на співпрацю з урядом для вирішення проблем, які гальмують темпи
реалізації урядової Концепції розвитку газовидобувної галузі. Йдеться, зокрема, про
блокування видачі дозволів на розвідку та розробку надр і про чинну систему фінансування
видобутку, яка не дозволяє забезпечити стале зростання його обсягів.
Читати повністю >>>
Читайте також: Голова Укргазвидобування
йде у відставку >>>
За матеріалами ukrinform.ua
 РИНОК ГАЗУ
 ГАЗОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА (ГТС) & ІНФРАСТРУКТУРА (ТЕРМІНАЛИ. СКЛАДИ)

АТ «Укртрансгаз» завершив черговий етап
відокремлення Оператора ГТС
04.02.2019

В рамках реалізації Дорожньої карти з відокремлення оператора ГТС
в Україні створена нова компанія – ТОВ «Оператор газотранспортної
системи України», 100% власником якої є АТ «Укртрансгаз».
Юридичне відокремлення Оператора ГТС, як один з ключових етапів проведення
анбандлінгу, було презентовано наглядовими радами НАК «Нафтогаз України» та ПАТ
«Магістральні газопроводи України» (МГУ) на зустрічах с зацікавленими сторонами у
вересні та грудні 2018 року. Рішення про створення ТОВ «Оператор газотранспортної
системи України» було прийняте акціонером АТ «Укртрансгаз» – НАК «Нафтогаз України» –
відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» 29 січня 2019 року.
Генеральним директором обрано Павла Станчака на умовах строкового трудового
контракту. Створення ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» дозволить
розпочати юридичне відокремлення функції транспортування газу спочатку в структурі
НАК «Нафтогаз України», а після 1 січня 2020 року – поза межами групи Нафтогаз.
Юридичне відокремлення оператора ГТС є необхідною умовою для сертифікації
незалежного оператора, залучення міжнародного партнера та продовження транзиту газу
через Україну. Відзначимо, оператор ГТС розпочав процедуру первинної реєстрації в
Інформаційній платформі споживачів за постачальниками на основі підтверджених
Оператором ГТС станом на 04.02.2019 року номінацій/реномінацій, поданих замовниками
послуг транспортування газу на лютий 2019 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «Укртрансгаз»
 ГАЗОПОСТАЧАННЯ (ОБЛГАЗ)

Ассоциация газового рынка считает необоснованным снижение Кабмином
нормы потребления газа населением без счетчиков
05.02.2019

Ассоциация газового рынка Украины считает необоснованным
снижение Кабмином нормы потребления газа населением без счетчиков. Об
этом сказал председатель ассоциации Денис Сенектутов.
"Минэнергетики в течение 2018 г. проводило рабочие встречи, совещания, были
проекты постановления об изменении норм потребления и летом 2018 г., потом три раза
осенью, норматив расчетный, установленный на плиту 7,24 куб. м, это публично обнародованные и согласованные тексты. И по непонятным причинам и основаниям 30 января
правительством анонсирована норма 3,29 куб. м, расчетов к ней нет", - сказал он в ходе
пресс-конференции. По словам Сенектутова, исследование норм потребления газа с 2011 г.
проводилось лишь трижды. В частности, в первый раз в 2013 году, когда Министерство
регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при
поддержке USAID исследовало нормы потребления жилкомуслуг с целью установления
обоснованных соцнормативов, далее было исследование профильного института в 2015 г.,
которое было обновлено в 2018 году, и дополнено статистикой по данным 512 тыс.
абонентов, которые потребляют природный газ и учитываются по общедомовым
счетчикам газа. По словам Сенектутова, данные о среднем фактическом потреблении по
этой выборке бытовых потребителей составляют в среднем на плиту 6,64 куб. м. "Мы
видим, что норма, которая анонсирована или принята правительством, текста пока мы не
видим, она является заниженной более чем в 2 раза. По анализу Минэнерго, это приводит к
разбалансировке системы в объеме 383 млн куб. м газа в год, если в деньгах - это 2,6 млрд
гривен. Вопрос, кто за это заплатит? Если мы берем стоимость для бытового потребителя, 1
куб. м. газа по регулированной цене, - это 8,5, если норматив не обоснован, то каждое
потребление, которое возникло вследствие установления этого необоснованного
норматива для оператора ГРС, например, стоит 15 гривен, так как это относится в
соответствии с законодательством к технологическому газу", - резюмировал он. …
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com

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

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

 НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ & РИНОК ПАЛИВА
 ВИРОБНИЦТВО ПАЛИВА

 РОЗДРІБНИЙ РИНОК ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
 ТРЕЙДЕРИ. МЕРЕЖІ АЗС. ЕЛЕКТРОЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ

Альфа-Банк подав позов до мережі
АЗС WOG на $10 млн

Укртатнафта в 2018 г. сократила импорт
нефти на 30,3%
04.02.2019

Укртатнафта в 2018 г. сократила импорт нефти на 30,3% до 699 тыс. т,
по сравнению с объемом поставок 2017 г., сообщили enkorr в
"Консалтинговой группе А-95".
Минимальный месячный объем импорта был зафиксирован в июле — 28 тыс. т. В
тот период завод вынужден был снизить загрузку сырьем до технологического минимума
из-за затоварки его складов бензинами. Поставки импортного газового конденсата на
Кременчугский НПЗ в прошлом году сократились в 2,7 раза — с 53 до 19 тыс. т. Основным
сырьем для Кременчугского НПЗ остается нефть и газовый конденсат ПАО "Укрнафта".
Этот НПЗ является единственным получателем сырья полугосударственной компании. В
2018 г. "Укрнафта" добыла 1448 тыс. т нефти с конденсатом против 1379 тыс. т в 2017 г.
При этом на ее аукционах в 2018 г. было продано 1460 тыс. т сырья, что на 301 тыс. т
больше, чем в 2017 г. (1159 тыс. т). Еще одним источником нефти для завода была покупка
сырья у "Укртранснафты". В 2018 г. "Укртатнафта" приобрела около 45 тыс. т Azeri Light из
резервуаров Морского нефтяного терминала "Южный". В 2018 г. Кременчугский НПЗ также
получил по железной дороге около 4 тыс. т вакуумного дистиллята "Укргаздобычи". Всего в
2018 г. поставки нефти и конденсата трубопроводным и железнодорожным транспортом
на Кременчугский НПЗ составили 2,2 млн т против 2,29 млн т в 2017 г.
Читать полностью >>>
По материалам uaenergy.com.ua
Объем выпуска брендового топлива Šhebel
превысил 100 тыс. т

05.02.2019

Госпсуд Волинської обл. відкрив провадження в справі №903/62/19
за позовом Альфа-Банку до ТОВ "Вест Ойл Груп", ТОВ "ВОГ Трейдинг", ТОВ
"ВОГ Рітейл", ТОВ "ВОГ Ритейл” про стягнення 7,84 млн дол та 76,8 млн грн.
Свій позов банк обгрунтовує невиконанням відповідачами зобов’язань за договором
про відкриття кредитної лінії №12-В/13 від 13.05.2013 та договорами поруки №37-П/15 від
07.07.2015, №38-П/15 від 07.07.2015, №15-П/17 від 02.03.2017. Як писав Finbalance, 5
грудня Госпсуд м. Києва відкрив провадження в справі №903/824/18 за позовом ТОВ “Вест
Ойл Груп” до Альфа-Банку про визнання недійсним повідомлення №90556-11-б/б від
11.10.2018 про порушення основного зобов`язання та скасування державної реєстрації
звернення стягнення на рухоме майно. У рамках цього судового спору ТОВ “Вест Ойл Груп”
подавало заяву про забезпечення позову шляхом заборони всім держреєстраторам прав на
нерухоме майно вчиняти будь-які реєстраційні дії, пов`язані з об`єктами рухомого та
нерухомого майна, що належить ТОВ “Вест Ойл Груп”. 4 грудня Госпсуд м. Києва відмовився
задовольнити відповідну заяву. 22 січня суд вирішив залишити цей позов ТОВ “Вест Ойл
Груп” без розгляду у зв`язку з неявкою позивача на судове засідання. Як писав Finbalance, в
кінці січня Ощадбанк почав процедуру фінансової реструктуризації боргів ТОВ “ВОГ
Трейдинг” та пов’язаного з ним ТОВ «Імпорт Транс Сервіс». ...
Читати повністю >>>
Читайте також: Суд на прохання WOG скасував заборону
на продаж її боргів перед банком "Форум" >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Компания «Трейд Коммодити» открыла 13-ю АЗС
в Днепропетровской области

13.02.2019

Шебелинский ГПЗ после начала производства топлива Šhebel с
улучшенными характеристиками с использованием присадок концерна
BASF выпустил более 100 тыс. т бензинов и ДТ.
«Весь объем нашей продукции имеет характеристики, аналогичные брендовым
маркам топлива, которые реализуют в топ-сетях АЗС. Уверен, что украинский потребитель
останется довольным, заправляя Šhebel. Наша цель - дать топливо премиального качества
по адекватной цене», - цитирует пресс-служба слова директора по коммерческим вопросам
Сергея Федоренко. Напомним, «Укргаздобыча» торжественно презентовала брендовый вид
топлива Šhebel в марте 2018 г. Компания заключила партнерские соглашения о реализации
этого топлива с рядом розничных сетей, среди которых столичная КЛО и днепровский
«Нефтек». В июне 2018 г. УГД подписала трехлетний контракт с немецким концерном BASF
о поставках пакета присадок, разработанных специально для автомобильного топлива
Šhebel BASF поставил «Укргаздобыче» первую партию многофункциональных присадок в
июле 2017 г. Шебелинский ГПЗ расположен в Харьковской области и является одним из
двух работающих в Украине НПЗ. В 2016 г. завод перешел на выпуск бензинов и дизтоплива
стандарта «Евро-5». В 2018 г. объем переработки сырья на предприятии составил 454 тыс.
т. В 2018 г. завод произвел 130,6 тыс. т бензинов (2,4% от объема рынка), 85,1 тыс. т ДТ
(12,6%) и 31,3 тыс. т мазута (-7,9%). Продукция завода с 2016 г. реализуется на бирже в
режиме электронных аукционов, также практикуются торги в режиме дифференциалов с
оформлением терм-контрактов.
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua
 ОПТОВИЙ РИНОК ПАЛИВА. ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

07.02.2019

Группа «Трейд Коммодити» открыла новую автозаправочную станцию
под брендом SKY в Днепропетровской области. Об этом она сообщает на
своем сайте. Объект заработал в поселке Синельниково и стал 19-м в сети.
В прошлом году сеть открыла три объекта. В октябре новые заправки заработали в
Днепре и Харькове, а в декабре - в Одессе. «Трейд Коммодити» сменила арендатора АЗС,
работающих под брендом SKY, на ООО «Скайторг». Договоры с предыдущим арендатором ООО «Мета Оил» - были досрочно прекращены. Первая станция сети SKY открыта в 2013 г., а
активный рост начался в 2015–2016 гг., когда компания стала активным участником
тендеров госкомпаний и бюджетных организаций. На сегодня сеть АЗС SKY состоит из 19
объектов, 13 из которых находятся в Днепропетровской обл. и еще по 2 станции работают в
Полтавской, Одесской обл. и г. Харьков. Отметим, НАБУ завершило досудебное расследование дела о растрате государственных средств в особо крупных размерах при закупках дизтоплива для нужд Минобороны. На данный момент кфалификация действий фигурантов
дела, включая замминистра обороны Игоря Павловского, изменена с подозрения на
обвинение. «Дело о закупке топлива на этой неделе завершено, «подозрение» изменено на
«обвинение», в том числе для замминистра обороны»,- сообщил глава НАБУ Артем Сытник.
Статус фигурантов дела изменен на основании полученных следствием выводов судебноэкономической экспертизы. «До них еще Административный суд Киева не добрался, хотя я
этого не исключаю», — добавил руководитель Бюро. Сытник добавил, что материалы дела
открыты для стороны защиты. В то же время глава НАБУ не уточнил сроки передачи
материалов завершенного досудебного расследования в суд. По информации источников
агентства в военном ведомстве, на этой неделе замминистра обороны-начальник
вооружений Игорь Павловский находился на рабочем месте.
Читать полностью >>>
По материалам enkorr.com.ua

Связанная с Медведчуком компания стала крупнейшим
импортером дизтоплива в Украине

Компания «Параллель» бьет рекорды по налоговым выплатам
в государственный бюджет Украины

05.02.2019

Входящие в группу Wexler компании вышли на первое место в
рейтинге импортеров дизельного топлива в 2018 г., опередив основного
поставщика белорусских нефтепродуктов компанию "БНК-Украина".
Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой
на данные исследования "Консалтинговой группы "А-95". Так, в 2018 году компании
"Анвитрейд", "Оптимусойл" и "Терминал Ойл" суммарно импортировали 946,5 тыс. тонн
дизельного топлива, что на 26% или 194,3 тыс. тонн превышает объем импорта 2017 года.
Доля поставок дизтоплива группой Wexler в общем объеме украинского импорта выросла с
14,3% в 2017 году до 16,4% в 2018 году. Крупнейшим импортером среди этих компаний
стал "Анвитрейд" (511,7 тыс. тонн), "Оптимусойл" (305,2 тыс. т), "Терминал Ойл" (129,6 тыс.
тонн). Вторую строчку рейтинга заняла компания "БНК-Украина", чей объем поставок
сократился на 29% (на 298 тыс. тонн) до 739,8 тыс. тонн. Как отмечает издание, ряд
компаний, например, ОККО и WOG, импортируют белорусское топливо, в том числе, через
"БНК-Украина". Именно переориентация ОККО и WOG в прошлом году на закупку топлива
из других источников, стала главной причиной резкого падения импорта "БНК-Украина". В
частности, ОККО сократила поставки через "БНК-Украина" на 157 тыс. тонн, WOG — на 108
тыс. тонн. При этом крупнейшими покупателями дизтоплива у "БНК-Украина" в 2018 году
оставались ОККО (183,5 тыс. тонн) и "Укрпаллетсистем" (115,7 тыс. тонн). Третье место по
объему импорта дизтоплива в 2018 году, как и годом ранее, заняла группа WOG,
импортировав 537,6 тыс. тонн (-9% или 46,7 тыс. тонн к 2017 году). В топ-10 импортеров
дизтоплива в 2018 году также вошла компания "Укрэнерджи", которая с конца 2017 года
начала железнодорожные поставки топлива из России. В прошлом году компания
импортировала 166,6 тыс. тонн дизтоплива, увеличив поставки более чем в 8 раз. В разрезе
источников поставок, крупнейшими импортерами российского ресурса стали Wexler (946,5
тыс. тонн), ОККО (404,8 тыс. тонн) и WOG (183,3 тыс. тонн). Больше всего белорусского
дизтоплива импортировали "БНК-Украина" (739,8 тыс. тонн), группа "Элемент" (196,4 тыс.
тонн) и ЗНКГ (169,4 тыс. тонн). Лидером по импорту литовского дизтоплива остался WOG –
130,6 тыс. тонн, в тройку крупнейших вошли KLO (58,2 тыс. тонн) и Socar (48,1 тыс. тонн).
Крупнейший объем дизтоплива по морю импортировала WOG, нарастив поставки с 68,3
тыс. тонн в 2017 году до 114,1 тыс. тонн в 2018 г. В тройку лидеров вошли группа "Трейд
Коммодити" с объемом 101 тыс. тонн и одесская компания "Евростандарт" (99,5 тыс. тонн).
Как сообщалось, ранее в январе совладелец группы компаний Unimex Борис Ганджа 22
января 2019 года назначен главой сети Glusco в рамках перехода компании под совместное
управление Unimex и группы компаний Wexler. Сеть Glusco сформирована на базе
розничного бизнеса компании "Роснефть". Wexler Group является крупнейшим импортером
российского дизельного топлива по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс", а
также координатором железнодорожного налива "трубопроводного" дизтоплива в
Новограде-Волынском. Входящий в Wexler Group "Анвитрейд" является эксклюзивным
оператором по отгрузке "трубопроводного" дизтоплива автомобильными партиями. СМИ
связывают обе компании с окружением Виктора Медведчука. Сам Медведчук любую
причастность к бизнесу традиционно отвергает, хотя и признавал, что управляет
оформленными на его жену активами в России.
Читать полностью >>>
По материалам finbalance.com.ua
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Компания «Параллель», один из крупнейших региональных
топливных операторов Украины, по итогам 2018 г. практически в три раза
увеличила налоговые выплаты в государственную казну.
Общая сумма налогов и обязательных платежей составила 1,86 млрд. грн. Из них в
госбюджет Украины перечислено почти 1,84 млрд. грн., а в местные бюджеты – 20,72 млн.
грн. Рост налоговых выплат в госбюджет обоснован увеличением импортных закупок
топлива. В 2018 г. по сравнению с 2015-2017 гг. «Параллель» существенно нарастила объем
поставок. Пропорционально закупкам нефтепродуктов у зарубежных поставщиков увеличились размеры акцизного налога и налоговых выплат компании таможенным органам. «С
первого дня работы компания «Параллель» поддерживает статус добросовестного
налогоплательщика. И 2018 год действительно стал для нас рекордным по налоговым
отчислениям в бюджеты всех уровней. Как социально-ответственная компания мы строим
прозрачный бизнес не только во благо наших клиентов и партнеров, но и для достойного
уровня жизни всех граждан, которые своевременно получают из бюджета пенсии и
зарплаты, субсидии и другие социальные выплаты», - подчеркнул Христо Иванчев,
генеральный директор компании «Параллель». Компания «Параллель» - сеть современных
АЗК под ТМ «Параллель». Топливо компании «Параллель» сегодня продается на 60 АЗК и
АЗС в Днепропетровской, Запорожской областях, и подконтрольной Украине территории
Донецкой и Луганской области. Компания является одним из крупнейших украинских
поставщиков топлива крупным и мелким оптом. Уставной капитал ООО "Параллель-М ЛТД"
контролирует компания Parallel Nafta LTD, дочерняя компания SCM.
Читать полностью >>>
По материалам Компании «Параллель»

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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МІНЕРАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
 ВАПНО

 КВАРЦИТИ

УАВП презентує дослідження виробництва вапна
в Україні за підсумками 2018 р.

Ферросплавные заводы Игоря Коломойского и
Геннадия Боголюбова купят у их ГОКа
24.01.2019

Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов (ЗЗФ и НЗФ)
заключили с Толкачевским горно-обогатительным комбинатом договоры
на поставку кварцитовой продукции на сумму 46 млн каждый.
Толкачевский ГОК также заключит договор поставки кварцитовой продукции с ООО
“Сентоза” на сумму 32,7 млн грн. Суммарно предприятие поставит сырья - на 124,7 млн грн.
Толкачевский ГОК также планирует закупить литья у Новокраматорского машиностроительного завода на 24 млн грн. Комбинат намерен продать польскому Stalmag sp. z o.o
ферросплавы производства НЗФ на $1,1 млн (около 31,5 млн грн). ЧАО “Толкачевский
горно-обогатительный комбинат”(Овручский район Житомирской обл.) - основной
поставщик сырья для производства ферросплавов, огнеупоров и динасов в Украине. Он специализируется на добыче, переработке и обогащении кварцитов. 70% акций принадлежит
компании Mantara Holdings Limited (Кипр), а 12,1% - Duxton Holdings Limited (Кипр). В 2012
году Государственная налоговая служба отнесла Mantara Holdings в перечень зарубежных
активов группы “Приват”. Запорожский завод ферросплавов и Никопольский завод
ферросплавов - главные потребители кварцитов предприятия. В 2017 году Толкачевский
ГОК произвел 568,8 тыс. т кварцитов и продал 600 тыс. т на сумму 131,1 млн грн - 71,7% от
общего объема продаж. Выручка предприятия выросла на 24% до 270,35 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
 БУРШТИН

Бурштин України: продовження рубрики
“Мінерали України”
11.02.2019

На теренах сучасної України бурштин відомий принаймні з часів
пізнього палеоліту. Свідченням тому є знахідки його необроблених
шматків разом із предметами побуту в культурних шарах віком від 17 до
20 тис. років поблизу Канева.
Вироби з бурштину з’являються в українських землях приблизно 5-7 тис. років тому.
Перші писемні згадки про геологічні знахідки бурштину в Україні належать до середини
XVIII ст. (A. Rzaczynski, 1736), а його цілеспрямовані дослідження та пошуки були
започатковані лише в першій чверті XX ст. (П. Тутковський, 1911; П. Василенко, 1933). За
розвіданими запасами бурштину Україна посідає третє місце у світі, вслід за Польщею та
Росією. Донині на території країни відкрито шість родовищ та декілька десятків проявів
бурштину. Поодинокі його знахідки зафіксовано практично по всій Україні й обчислюються
сотнями. Родовища та більшість із відомих проявів українського бурштину належать до
Балтійсько-Дніпровської бурштиноносної субпровінції, що простягається з північного
заходу на південний схід понад 2000 км, місцями досягає 500 км завширшки та охоплює
Південну Швецію, Данію, північні райони Німеччини, Польщу, Калінінградську обл. Росії,
південь Латвії та Литви, захід Білорусі, Українське Полісся та Придніпров’я. В свою чергу, в
межах української частини субпровінції виділено два бурштиноносні басейни –
Прип’ятський та Дніпровський. Прип’ятський басейн охоплює північні райони Волинської,
Рівненської, Житомирської та Київської областей, де розвідано шість родовищ (Клесівське,
Вільне, Дубівське, Вікторівське, Петрівське, Вирка) і виділено понад 30 перспективних
ділянок. Промислові поклади бурштину пов’язані переважно з двома прошарками
олігоценових кварцових пісків, які залягають на глибині від 2,5 до 10 м від земної поверхні
та мають сумарну потужність 0,5-5,0 м. Вміст бурштину в них коливається від декількох до
кількох сотень грамів на м3, а загальні запаси в регіоні оцінено щонайменше в 100 тис. т. У
межах Дніпровського басейну бурштин пов’язаний виключно з алювіальними відкладами
Дніпра та його приток. Промислові поклади поки що не виявлені. Близько десятка проявів
бурштину з невизначеними ресур¬сами відомі також у Львівській та Івано-Франківській
областях. Ці прояви утворюють Дністерський басейн, який належить до Карпатської
бурштиноносної субпровінції. Поліський та дніпровський бурштин мають місцеве
походження. На це вказують наявні у ньому інклюзи фауни мурашок (Т. М. Длуський, Є. Е.
Перковський, 2002). Загалом український бурштин має типові хімічний склад та фізичні
властивості. За вмістом бурштинової кислоти (2-6 %) він належить до найціннішого
різновиду викопних смол — сукциніту. Показник заломлення його незмінених різновидів
1,540-1,551, окиснених – 1,550-1,561. Густина складає 1,04-1,18 г/см3. Твер-дість становить
25-35 кг/мм2, хоча у деяких зразках карпатського бурштину вона вища й досягає 40-45
кг/мм2. Середні розміри шматків поліського та дніпровського бурштину від 1 до 10 см, маса
– від декількох до кількох сотень грамів. Великі індивіди, масою 0,5 кг і більше, вкрай
рідкісні. Найбільша знахідка останніх років – самородок масою 3,95 кг, виявлений поблизу
селища Дубівка Володимирецького р-ну Рівненської обл. …
Читати повністю >>>
За матеріалами Держгеонадр України
 СІЛЬ

На ДП «Артемсіль» закінчена кампанія з
укладання договорів на 2019 рік!
06.02.019

Заявки Клієнтів для укладання договорів, які будуть надходити після
закінчення договірної кампанії протягом поточного року, будуть
розглядатися Комітетом зі збуту та маркетингової політики раз на місяць.
Нагадаємо, державне солевидобувне підприємство «Артемсіль» за підсумками 2018р.
видобуло, переробило та відвантажило споживачам 2,1 мільйони тонн солі, що на 22,4%
перевищує аналогічний показник 2017 р. Що стосується асортименту продукції, то багатьох
її видів вироблено більше ніж торік. В тому числі, фасованої солі – 197,8 тис. тонн (101,7% –
до такого ж рівня 2017 р). Солі меленої, відвантаженої навалом без добавок – 469,3 тисячі
тонн (143,9%). Солі меленої, відвантаженої навалом з протизлежувальною добавкою –
1018,1 тис. т. (127%). Солі меленої сіяної без пакування – 66,9 тисячі тонн (135,4% – до
рівня 2017 р). Також підприємству вдалося збільшити обсяги виробництва солі, затареної в
МКР. Цього виду продукції вироблено 82,1 тисячі тонн, що складає 117,0% до аналогічного
показника 2017 р.. До 62,8 тис. тонн зріс випуск йодованої солі (107,7%). За 12 місяців 2018
р. на експорт було відправлено 952,2 тисячі тонн солі, що складає 45,7% – від загального
обсягу відвантаженої продукції. Для порівняння за 2017 р. обсяги експорту склали 761,4
тис. т. солі (44,4 %). Постійними споживачами ДП «Артемсіль» залишаються Угорщина,
Польща, Словаччина, Румунія, Сербія та інші країни. Аналізуючи роботу підприємства, в.о.
директора ДП «Артемсіль» Юрій Товстокоренко підкреслив: «Ми подолали двохмільйонний
рубіж видобутку солі. Для порівняння за 2017 рік цей показник склав 1,6 мільйони тонн
солі. Нарощування обсягів видобутку – це загальний успіх колективу підприємства».
Читати повністю >>>
За матеріалами ДП «Артемсіль»
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Українська асоціація вапняної промисловості (УАВП) провела нове
поглиблене дослідження виробництва вапна за підсумками 2018 року. Про
це повідомляє прес-служба організації.
Нагадаємо, що після кількарічного спаду, виробництво вапна в 2016 році показало
незначний ріст, проте у 2017 році знову відбувся спад у виробництві, яке зменшилося до
рівня попереднього року на вагомі 12%. 2018 рік показав, практично, результат минулого
року (-1%), хоча протягом року спостерігалася позитивна динаміка: станом на півріччя ріст
до рівня попереднього року складав 7%. Всього за підсумками року вироблено 2,43 млн.т
вапна. Першість по областях продовжують зберігати Дніпропетровська та Донецька області
(61% виробництва вапна разом), при цьому Дніпропетровська збільшила частку,
перевищивши минулий рік на 5 пунктів. Головний фактор: відновлення повноцінної
роботи ДМК. ТОП-10 виробників вапна у 2018 році складає 79%, що свідчить про високу
концентрацію ринку. При цьому найбільшими виробниками вапна традиційно є
металургійні підприємства, які одночасно являються й основними споживачами цієї
продукції. Із 2017 року в ТОП-10 виробників вапна металургійні підприємства займають
п’ять позицій, інші місця займають незалежні виробники вапна. Така ж ситуація зберіглася і
в 2018 році, що свідчить про зростання ролі вільного ринку вапна. На перших позиціях три
підприємства: ДМК, який показав приріст +117% до минулого року, зайнявши лідируючу
позицію, колишній найбільший виробник АрселорМіттал (спад -22% до минулорічного
рівня) та Азовсталь (спад -12% до минулорічного рівня). Десятку найбільших виробників
замикають п’ять незалежних виробників вапна: група УКРСПЕЦИЗВЕСТЬ, ДЗБМ,
Білокриницький вапняний завод, М-Квадро та АКЗ. Незалежні виробники вапна показали в
2018 році різнонаправлену динаміку, як в сторону збільшення, так і зменшення до
попереднього року. Серед незалежних виробників необхідно відзначити збільшення
виробництва у ДЗБМ (+31% до минулого року), який піднявся на другу позицію. Натомість,
продовжили кількарічний спад компанії Білокриницький вапняний завод (-41% до
минулого року) та М-Квадро (- 26% до минулого року). Закріпила лідерство серед
незалежних виробників вапна група УКРСПЕЦИЗВЕСТЬ, яка збільшила виробництво вапна
на 8% до минулого року.
Читати повністю >>>
За матеріалами УАВП
 ВОГНЕТРИВИ

Уникальный харьковский институт получил
крупный иностранный заказ
15.02.2019

Акционерное общество "Украинский научно-исследовательский
институт огнеупоров имени А.С. Бережного" (Харьков) заключило договоры
на создание и передачу научно-технической продукции.
Как сообщило предприятие Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку,
набсовет института дал согласие на совершение сделки 30 января. По данным института,
договор на поставку продукции заключен с ПАО "Полоцк-Стекловолокно" (Беларусь), сумма
сделки – более 105 тыс. грн. по двум договорам. Планируется поставка высокоогнеупорных
корундохромоксидцирконийсиликатных изделий марки КХЦС-30. Кроме этого, тому же
заказчику планируется поставка высокоогнеупорных корундохромоксидцирконийсиликатных изделий марки КХЦ стоимостью 40 тыс.грн. АО "Украинский научноисследовательский институт огнеупоров имени А.С. Бережного" является единственным в
Украине институтом по технологии производства огнеупоров, разрабатывает и
изготавливает огнеупорную продукцию, которую не производят промышленные
предприятия. Ее поставляют на металлургические, стекольные и другие предприятия.
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua
 ГРАФІТ

Основные акционеры "Украинский графит" - объединились
для концентрации доминирующего пакета акций
07.02.2019

Основные акционеры ЧАО "Украинский графит" (Запорожье)
объединились для концентрации доминирующего пакета акций, что
позволит принудительно выкупить оставшиеся акции у миноритариев.
Как сообщается в системе раскрытия НКЦБФР, 1 февраля т.г. акционеры заключили
договор о совместной деятельности. Общий пакет акций у данного объединения
акционеров составил 96,0234% или 67 млн 61,315 тыс. штук, а субъектом права на выкуп
акций был определен Б.Петров. В сообщении отмечается, что наивысшая цена, по которой
акционеры приобретали акции предприятия на протяжении 12 месяцев до заключения
договора, составляла 3,35 грн за акцию, что соответствует номинальной. В результате
пакет Б.Петрова к 4 февраля 2019 г. увеличился с 21 акции до 3,9766%, хотя опосредованно
он по-прежнему владел 39,6636%. Доля остальных подписантов договора о совместной
деятельности осталась прежней: Intergraphite Holdings Company Limited – 23,9841% ЧАО, OU
Geneses Invest – 24,0060%, OU Talienthal – 24,0334% и Osauhing Reetvex – 23,9999%. Как
сообщалось, "Укрграфит" по итогам 2017 г. увеличил чистую прибыль в 40,8 раза по
сравнению с 2016 годом - до 244,035 млн грн с 5,975 млн грн, а нераспределенная прибыль
предприятия достигла 507,084 млн грн. Выручка предприятия выросла в 2017 г. на 64,4% –
до 2 млрд 398,51 млн грн, а стоимость активов возросла на 29,4% - до 2 млрд 367,580 млн
грн, в том числе увеличилась стоимость основных средств - на 56,8%, до 849,455 млн грн.
ЧАО "Укрграфит" – ведущий производитель в Украине графитированных электродов для
электросталеплавильных, руднотермических и других видов электрических печей,
товарных углеродных масс для электродов Содерберга, футеровочных материалов на
основе углерода для предприятий металлургического, машиностроительного, химического
и других комплексов промышленности. Уставный капитал ЧАО - 233,959 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС
 МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Украинская промышленная компания ИНТЕРПАЙП в 2018 г.
нарастил продажи на 12%

Металлургические предприятия Украины намерены в марте 2019 г.
нарастить выплавку стали на 12%
17.02.2019

Металлургические предприятия Украины намерены в марте 2019 г.
нарастить выплавку стали на 11,8% по сравнению с прогнозными
показателями февраля - до 1,9 млн тонн с 1,7 млн тонн.
Согласно информационной справке объединения "Укрметаллургпром", план на март
предусматривает также рост производства чугуна на 12,5% - до 1,8 млн тонн с 1,6 млн тонн
и общего проката на 6,7% - до 1,6 млн тонн с 1,5 млн тонн. По уточненным данным
"Укрметаллургпрома", в январе 2019 г. произведено 1,79 млн тонн чугуна (98%
относительно декабря 2018 г. и 90% относительно января 2018 г.), 1,85 млн тонн стали
(98% и 95% соответственно), 1,61 млн тонн проката (106% и 95% соответственно).
"Снижение объемов производства по сравнению с соответствующим периодом 2018 года
было обусловлено проведением в январе капитальных и планово-предупредительных
ремонтов основных металлургических агрегатов на ряде предприятий", - поясняется в
справке объединения. Кроме того, как сообщается, за первый месяц 2019 года произведено
железорудного концентрата – 5,28 млн тонн (98% относительно января 2018 года),
агломерата – 2,73 млн тонн (94%), окатышей – 1,89 млн тонн (97%), кокса валового (6%
вл.) – 0,90 млн тонн (94%), трубной продукции – 0,09 млн тонн (105%). По состоянию на 13
февраля 2019 года из основных действующих производственных мощностей в
эксплуатации находятся 19 из 21 доменных печей, восемь из девяти мартеновских печей,
15 из 16 конвертеров, шесть из 15 электропечей и 15 из 15 машин непрерывного литья
заготовки. В январе 2019 года на метпредприятия поставлено около 2,7 млн тонн
железорудного сырья (108% относительно декабря 2018 года и 97% относительно января
2018 г.). По импорту в январе ЖРС не завозилось. Экспорт ЖРС в январе 2019 года составил
около 3 млн тонн (102% относительно декабря 2018 г. и 102% относительно января 2018
г.). В январе 2019 года ломозаготовительными организациями заготовлено 230 тыс. тонн
металлолома (73% относительно декабря 2018 г. и 83% относительно января 2018 г.), из
которых на отечественные метпредприятия в качестве привозного поставлено 227 тыс. т.
(73% и 93% соответственно), экспортировано 3 тыс. т. (38% и 9% соответственно).
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ПРОФІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

2018-й: Рік випробувань вітчизняної
металургії
04.02.2019

Про нові реалії та виклики, що стоять сьогодні перед галуззю, на
прохання «Голосу України», розмірковує президент об’єднання підприємств
«Укрметалургпром» Олександр Каленков.
За результатами минулого року, Україна посіла 10 місце серед світових виробників
чавуну і 13 серед виробників сталі. Це свідчить про те, що український гірничометалургійний комплекс (ГМК) дотепер залишається однією з провідних галузей
вітчизняної економіки. Більш того, за розрахунками Всесвітньої сталевої асоціації
Worldsteel, одне робоче місце в металургії забезпечує створення ще 7,1 робочих місць в
інших галузях. Тобто 130 тис. працівників, зайнятих у вітчизняній металургії гарантують
ще близько одного мільйона робочих місць. На думку експертів, повернутися до довоєнних
обсягів виробництва сьогодні металургам заважають втрати частини заводів і шахт на
Донбасі. Це коксохімічні заводи, зокрема, Макіївський і Ясинівський, Харцизький трубний і
сталеканатний заводи, металургійні заводи у Алчевську, Донецьку, Єнакієво й Макіївці.
Найгірше, що з початком російської агресії підприємства української металургії втратили
звичні ринки збуту, скоротивши виробництво на 15%. Сьогодні, доводиться шукати нові в
Євросоюзі та за океаном. А європейський споживач, як відомо, більш вимогливий, хоче
якісніших товарів за меншу ціну. Незважаючи на втрату металургійних потужностей на
окупованій території Донбасу (а це понад 3,3 млн.т сталі на рік), вітчизняний гірничометалургійний комплекс у минулому році в цілому втримався на рівні 2017 р., а за деякими
показниками навіть перевершити його. Так, за 12 міс. 2018 р. українськими металургами
було вироблено 20,6 млн.т чавуну, (102% відносно аналогічного періоду 2017 р. з
урахуванням діяльності в січні-лютому 2017 р. підприємств на тимчасово непідконтрольній
території України, або 104% без їх урахування), 20,1 млн.т сталі (відповідно, 98,5% та
100,3%), 18,36 млн.т прокату (100,2% та 103%). Завдяки таким результатам, частка ГМК у
загальних валютних надходженнях у 2018 р. становить 30,7%, що перевершує показник
2017 р. (28,4%), а «металургійна» частка у ВВП становить понад 15%. ...
Читати повністю >>>
Читайте також: Оперативні показники
роботи ГМК України за січень 2019 р. >>>
За матеріалами ОП «Укрметалургпром»

12.02.2019

Компания ИНТЕРПАЙП в 2018 г. увеличила продажи трубной и
железнодорожной продукции в тоннах на 11,7%, продемонстрировав
лучший результат за последние пять лет.
Рост отмечается по всем видам продукции и во всех ключевых регионах продаж.
Общий объем реализации достиг 857 тыс. т. Доля экспорта в структуре продаж составила
72%, тогда как доля рынка Украины возросла с 25% до 28%. Продажи трубной продукции
увеличилась на 12% в сравнении с 2017 годом и составили 668 тыс. т. Основные точки
роста – рынки Украины, Америки и Европы. Поставки труб на украинский рынок возросли
на 22% по сравнению с 2017-м и достигли 179 тыс. т. Основным драйвером роста стало
увеличение объемов бурения на украинских месторождениях и количества операций по
интенсификации добычи АО «Укргаздобыча», в т.ч. при реализации стратегии 20/20. Это
позволило увеличить продажи продукции нефтегазового сортамента на 15%, в том числе труб с премиальным резьбовым соединением UPJ-M, ранее сертифицированным по
наивысшему уровню требований CAL IV. В прошлом году США впервые за почти полвека
стали лидером по среднесуточной добыче нефти, опередив Саудовскую Аравию и Россию.
Кроме того, американский рынок традиционно является самым большим в мире по
количеству бурения новых скважин. Благодаря продолжению роста нефтедобычи
Компании удалось показать в американском регионе максимальный результат за
последние 5 лет, то есть с 2013 года. Суммарно в Северной и Южной Америке ИНТЕРПАЙП в
2018 году реализовал 124 тыс. т линейных и нарезных труб (+37% к 2017 году). Еще одним
регионом роста в 2018-м стала Европа, где спрос на трубную продукцию увеличился
практически во всех отраслях. Европейским клиентам ИНТЕРПАЙП поставил 169 тыс. т
бесшовных и сварных труб (+24% к 2017 году). Укрепить свои позиции в этом
высокомаржинальном сегменте Компания планирует за счет реализации проекта СП
Vallourec Niko Tube. На Ближнем Востоке ИНТЕРПАЙП сохранил продажи на уровне 83 тыс.
т, основные объемы которых приходятся на наших ключевых клиентов – крупных
дистрибьюторов в ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции и Египте. Среди важнейших проектов
можно выделить отгрузки линейных труб для метро в Эр-Рияде, а также первые поставки
обсадных труб для нефтяных проектов в ОАЭ. В то же время продажи в СНГ в прошлом году
снизились на 20%, до 113 тыс. т. Основная причина – излишняя заполитизированность
рынка стран Таможенного союза, а также наличие таможенной и антидемпинговой
пошлины на фоне слабеющего курса рубля. Это было частично компенсировано ростом
поставок в Узбекистан и Азербайджан, в т.ч. труб с премиальным соединением UPJ.
Продажи железнодорожной продукции – колес, бандажей, осей и колесных пар – в 2018
году увеличились на 10% в сравнении с 2017 годом и составили 189 тыс. т.
Интенсификация обновления подвижного состава ПАО «Укрзализныця», которое в
прошлом году получило максимальное количество за последние 25 лет грузовых вагонов,
стала главным драйвером спроса на железнодорожную продукцию в Украине.
Продолжение цикла высокого потребления грузовых колес в Украине позволило
ИНТЕРПАЙП нарастить продажи на внутренний рынок на 39%, до 62 тыс. т. Почти
половину этого объема составили поставки в адрес УЗ. Однако в абсолютных числах
продажи в Украине еще далеки от предыдущих лет. Так, в 2011-2012 гг. внутренний рынок
потреблял около 130 тыс. т. В то же время объем продаж в страны СНГ составил 74 тыс. т.
против 89 тыс. т в 2017 г. На реализацию негативно повлияло повышение
антидемпинговой пошлины Евразийской экономической комиссией до 34,22% в апреле.
Чтобы нивелировать этот фактор, ИНТЕРПАЙП перенаправляет продажи на перспективные
рынки сбыта – в Европу, США и на Ближний Восток, тем более что в конце 2019 года
ожидается завершение цикла роста вагоностроительного и вагоноремонтного рынка РФ.
Тем временем, поставки железнодорожной продукции на европейский рынок в 2018 году
продолжили расти, достигнув очередного максимума. Объем реализации европейским
клиентам составил 41 тыс. т (+76% к 2017 году). ИНТЕРПАЙП занял лидирующие позиции
на рынке грузовых колес, существенно нарастил поставки колесных пар и намерен
выходить на рынок пассажирских колес ЕС. Это удалось достичь за счет ранее введенных
мощностей по механической обработке колес и выполнению специальных финишных
операций. В 2018 году ИНТЕРПАЙП продолжил серийное производство колесных после
первых поставок в 2017-м. Всего Компания реализовала 10,5 тыс. шт. колесных пар,
включая 2,7 тыс. шт. собранных на собственных мощностях. Объем производства круглой
стальной заготовки в 2018 году составил 973,8 тыс. т, что на 15% выше, чем в 2017 году.
Ключевым фактором увеличения производства наряду с ростом заказов является
продление и повышение экспортной пошлины на металлолом до 42 евро за тонну. Почти
весь произведенный объем стали был реализован на собственные заводы ИНТЕРПАЙП.
Сторонним потребителям отгружено лишь 19 тыс. т стали (-17%). ...
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам Компании ИНТЕРПАЙП
Мільйонери з нетрів: як «Метінвест» не виплатив
акціонерам 13,5 млн грн
12.02.2019

Нещодавно найбільша українська гірничо-металургійна група
«Метінвест» оголосила про завершення концентрації 100% акцій ПрАТ
«Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЦГЗК, м. Кривий Ріг).

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Гендиректору ИСД продлили
арест до мая
04.02.2019

Московский городской суд продлил еще на три месяца срок ареста
генерального директора металлургической корпорации «Индустриальный
союз Донбасса» Олега Мкртчана, обвиняемого в мошенничестве
«Постановлением Мосгорсуда удовлетворено ходатайство следствия о продлении
обвиняемому Мкртчану меры пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до
5 мая», - сообщили в суде. Следствие по уголовному делу в отношении Мкртчана окончено,
ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину Мкртчан не признает. Он
обвиняется по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в
особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, бизнесмен под видом легальных
сделок в 2009-2013 годах организовал получение через зарубежную офшорную компанию
кредитных денежных средств «Внешэкономбанка». По словам адвоката, Мкртчан
утверждает, что «срок возврата кредита заканчивается в 2020 году». Кроме того, суд в
рамках уголовного дела вынес около 40 постановлений о наложении обеспечительного
ареста на имущество Мкртчана. Общая сумма арестованных активов обвиняемого
составляет порядка 8 млрд рублей. Среди арестованной недвижимости и имущества
числятся металлургические заводы в Тульской области и Ставропольском крае, а также
активы Русской горно-металлургической компании (РГМК), которая является одной из
основных металлургических компаний РФ. РГМК была образована в 2005 г. и создавалась
как связующее звено между компаниями из «Индустриального союза Донбасса» и
российскими предприятиями, занимающимися металлопрокатом.
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
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Відповідна інформація з’явилася у системі НКЦПФР із посиланням на дані реєстру
акціонерів від Національного депозитарію України. Таким чином дві компанії з реєстрацією
в Нідерландах – Metinvest Management B.V. та Metinvest B.V. – володіють по 50% акцій ЦГЗК
кожна. При цьому доля Metinvest B.V. зросла з 49,751 до 50% за рахунок викупу акцій на
вторинному ринку, тобто у міноритарних акціонерів. «Метінвест» сплатив гроші за ці акції,
та при цьому все одно примудрився досить неоднозначно вчинити з міноритаріями. Автор
Mind Інна Коваль у своїй авторській рубриці «Нота Бене» розповідає про власний досвід як
міноритарного акціонера ЦГЗК.
Чому варто боятися дрібного акціонера? У червні 2017 року Верховна Рада внесла
зміни до закону України «Про акціонерні товариства» (стаття 65/2), якими зробила
обов’язковим викуп акцій у дрібних акціонерів власниками великих пакетів акцій. Це
європейська практика, її доречність підтверджена роками. Міноритарні акціонери не
впливають на діяльність підприємства, робота з їх реєстрації не окуповується, але вони
можуть завдати неабияких проблем керівникам та власникам підприємства. В українській
корпоративній історії є приклад, коли власник лише 1,5% акцій за допомогою вітчизняних
судів відібрав великий завод у керівництва одного з суб’єктів Російської Федерації, а
заразом – і швейцарські офшори, які керівник цього суб’єкта «відклав» на чорний день собі
та своїм дітям. Тож коли в березні 2018 року прийшов лист з Центрального ГЗК із
повідомленням про примусовий викуп акцій, здивування не було. Власницею акцій ЦГЗК
автор цього матеріалу стала ще в середині 1990-х, обмінявши на них свій приватизаційний
сертифікат, тобто, вважайте, безкоштовно. При номінальній вартості 25 копійок за акцію
ЦГЗК пропонував викупити їх по 3,89 грн/акція. А рішення продати свої акції прийшло
після проведення акціонерних зборів, найприємнішим рішенням яких, для дрібного
власника, є нарахування та розподіл дивідендів.
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Найкраще рішення акціонерних зборів – дивіденди. Компанія «Метінвест»
отримала контроль над криворізькими гірничо-збагачувальними комбінатами, зокрема й
над ЦГЗК, у середині 2000-х. Свою повагу до дрібних акціонерів компанія висловила тим, що
кожному зробила іменний Сертифікат акцій і вислала поштою додому. Потім акції знову
були переведені в бездокументарну форму, а сертифікати залишилася як приємні сувеніри.
Десь із 2008–2009 року почалося найприємніше – комбінат став виплачувати дивіденди!
Суми були різні: від 600 грн до понад 2000 грн. Процедура така: десь у березні акціонер
отримує листа із запрошенням на загальні збори акціонерів і передусім дивиться, чи є в
порядку денному питання про розподіл дивідендів. Завжди було. Після дати проведення
зборів акціонери – мешканці Кривого Рогу йшли отримувати гроші в касу комбінату,
мешканці інших міст могли їх отримати на вказаний рахунок або готівкою (поштовим
переказом). Але у 2018 році акціонери-міноритарії так і не отримали листи з
повідомленням про скликання загальних зборів акціонерів, де мали б підводити підсумки
2017-го, коли всі ми ще були акціонерами ЦГЗК.
Як «Метінвест» позбувся дрібних акціонерів? Відповідно до інформації на офіційному сайті ЦГЗК, загальні збори відбулися 18 травня 2018 р. І на них було прийняте
рішення: з чистого прибутку у 2,709 млрд грн половину, або 1,350 млрд грн, скерувати на
виплату дивідендів, інші 1,359 млрд грн залишили нерозподіленими. Виплати на одну
акцію визначили у розмірі 1,14 грн. Отже, за свій пакет акцій я мала б отримати 580 грн.
Довелося телефонувати на комбінат. І з’ясувалося, що з десяток тисяч дрібних акціонерів –
як фізичних осіб, так і маленьких юридичних фірм – припинили бути акціонерами
підприємства ще 12 квітня 2018 р., тобто майже за місяць до загальних зборів. А отже ні на
які дивіденди ми претендувати не могли, бо на момент зборів вже ними не були. Суто
формально «Метінвест» нічого не порушив: є закон України про обов’язковий викуп акцій
міноритаріїв, холдинг його виконував – подав документи про викуп і переоформлення до
Мінюсту, НКЦПФР, Нацдепозитарію, державні органи проводили свої процедури. Коли все
зробили, тоді й зареєстрували і оголосили. Але вийшло, як у старій мініатюрі Михайла
Жванецького «Монолог водія автобусу»: «Кожного дня я їду повз цю зупинку, і кожен день
ця жінка запізнюється на автобус. Цікаво, встигне сьогодні чи ні? От чорт, знову не
встигла…». Терміни проведення таких процедур можна передбачити, і юристи «Метінвесту»
могли б організувати процедуру викупу декількома місяцями пізніше, щоб встигнути
провести загальні збори. І достойно, з повагою, попрощатися із своїми акціонерами.
Як обіцяти щастя людям за їхні ж гроші? Як повідомили на комбінаті, міноритарні
акціонери володіли менш ніж 1% акцій ЦГЗК. Із загальної суми, виділеної на дивіденди,
вони претендували аж на 13,5 млн грн. Тут варто враховувати, що серед міноритаріїв було
дуже багато співробітників самого ЦГЗК – як нині працюючих, так і тих, що вже на пенсії, а
також мешканців Кривого Рогу. Саме цих людей «Метінвест» позбавив 500–700 грн
додаткового доходу. І це в той час, коли гірничо-металургійному комплексу України, за
оцінками Федерації металургів України, не вистачає майже 3000 працівників. А більшу
частину ринку ГМК контролює саме «Метінвест Холдинг». Не вистачає не лише простих
робочих, а й вузьких спеціалістів – сталеварів, вальцювальників, крановиків, які все частіше
виїжджають на роботу до країн ЄС. Днями представники «Метінвесту» розповідали, як вони
намагаються втримати співробітників. Наприклад, з жовтня 2018 року підвищили
зарплату: оклад кваліфікованих ремонтників та технологів збільшився на 15%, робочих та
майстрів – на 10%, адмінперсоналу – на 7%. Також запроваджуються всілякі соціальні
пільги, як то страхування, спортзали, путівки до санаторіїв. А дещо раніше, у квітні 2017 р.,
в тому ж Кривому Розі «Метінвест» відкрив «Центр кар’єри», де заохочував потенційних
працівників, розповідаючи про вакансії, рівень зарплати, соціальні пільги та допомагаючи
скласти резюме. І потім – такий «поворот»: не сплатив своїм же акціонерам 13,5 млн грн. Ще
цинічнішим виглядає той факт, що власники «Метінвесту» – Ринат Ахметов та Вадим
Новинський – висунули кандидатом у президенти колишнього директора ЦГЗК Олександра
Вілкула, який розповідає, як він підвищить рівень життя робочих України. Та поки що саме
робочі й пересічні громадяни оплачують політичні вподобання власників холдингу.
Читати повністю >>>
© Інна Коваль
За матеріалами mind.ua

 і зокрема

В январе ЮГОК увеличил производство
концентрата
11.02.2019

В январе 2019 г. по сравнению с январем 2018 г. Южный горнообогатительный комбинат увеличил производство концентрата на 4,6%, до
1,102 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В январе 2019 по сравнению ЮГОК сократил производство агломерата на 19,6%, до
105,7 тыс. тонн. Напомним, в 2018 году Южный горно-обогатительный комбинат сократил
производство концентрата на 0,2%, до 12,247 млн тонн. При этом объем производства
агломерата в 2018 году по сравнению с 2017-м сократился на 6,04%, до 1 746,3 тыс. тонн.
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
ИнГОК Рината Ахметова увеличил производство
железорудного концентрата
12.02.2019

Ингулецкий ГОК в январе 2019 г. увеличил производство товарного
железорудного концентрата на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом
2018г. - до 956,2 тыс. тонн с содержанием железа 66,07%.
Как сообщается в газете “Ингулецкий вестник”, план по производству выполнен на
101,5%. При этом уточняется, что предприятие добыло 2 млн 493,4 тыс. тонн сырой руды.
“В январе утвержден бизнес-план на 2019 г, согласно которому производство концентрата
составит 10829,6 тыс. тонн. Определены главные задачи: поддержание производственного
потенциала и внедрение новых ресурсосберегающих технологий и образцов оборудования,
транспортных технологических схем и их комбинаций, решение вопросов повышения
качества продукции”, - констатирует издание. Кроме того, на ИнГОК поступило новое
оборудование: приобретены высокопроизводительный буровой станок Atlas Copco DM75E
и новый полуприцеп ВАРЗ-НПВ 7018, предназначенный для транспортировки грузов,
который будет установлен на седельный тягач Mercedes-Benz Actros 3. Как сообщалось,
ИнГОК в 2018 г. увеличил производство товарного железорудного концентрата на 6,5% по
сравнению с 2017 г. - до 10,923 млн т. В декабре произведено 928 тыс. тонн концентрата.
ГОК специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого
месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна.
Производит два вида железорудного концентрата с содержанием железа 64,8% и 67%.
Производственная мощность — 14 млн тонн железорудного концентрата в год.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Запорожский ЖРК сократил добычу
желруды на 2%
13.02.2019

Запорожский железорудный комбинат в январе 2019 г., по
оперативным данным, сократил добычу железной руды на 1,9% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 360 тыс. тонн.
ЗЖРК в 2018 году увеличил добычу железной руды на 1,1% по сравнению с 2017
годом - до 4,552 млн тонн (в 2017 году - 4,503 млн тонн) с содержанием железа в руде
60,91%. По данным отдела контроллинга, из-за нехватки подвижного состава не выполнен
план по отгрузке: потребителям отгружено 4 млн 464,6 тыс. тонн продукции (95%). В
декабре добыто 376,1 тыс. тонн руды, что составило 98,5% от намеченного, содержание
железа в руде достигло 60,86%, или 100,02% от плана. На метпредприятия Украины и
зарубежья отгружено 365,2 тыс. тонн железорудного сырья (93% от запланированного).
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
Ferrexpo Константина Жеваго сократила производство
товарных окатышей на 8%
16.02.2019

Выручка Metinvest B.V. по итогам 11 мес.2018 г.
возросла на 36%
13.02.2019

Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды) по итогам января-ноября 2018
года возросла на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до
$10,912 млрд с $8,016 млрд.
В том числе доход металлургического дивизиона возрос на 40% - до $9,263 млрд,
горнодобывающего - на 19%, до $1,649 млрд. Согласно обнародованной на сайте компании
корпоративной презентации, подготовленной к проходящей в Киеве 12-13 февраля 15-й
ежегодной инвестиционной конференции группы Dragon Capital, показатель маржи EBITDA
за 11 мес-2018 не изменился по сравнению с 11 мес.-2017, оставшись на уровне 22%. В
соответствии с презентацией, скорректированная EBITDA компании за 11 мес.-2018
составила $2,410 млрд, увеличившись на 34%, в том числе металлургического дивизиона $1,3 млрд (рост на 98%), горнодобывающего дивизиона - $1,155 млрд (падение на 10%).
Общая задолженность компании на конец 11 мес.-2018 составила $2,745 млрд, объем
денежных средств - $366 млн. При этом объем капитальных инвестиций за 9 мес.-2018
возрос более чем в два раза - до $620 млн с $308 млн за 9 мес-2017. Отметим, предприятия
группы "Метинвест" - "Запорожсталь", "Запорожкокс", "Запорожогнеупор" и Запорожский
литейно-механический завод - по итогам 2018 г. перечислили в государственный бюджет
более 5,2 млрд грн налогов и сборов, на 30% нарастив отчисления по сравнению с 2017 г. (4
млрд грн). В местные бюджеты предприятия за год направили около 861 млн грн, что
превышает показатели 2017 г. на 16,2% (более 741 млн грн). …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
 ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
 ЗАЛІЗНІ РУДИ
 в цілому

Британская Ferrexpo plc. в январе 2019 г., по предварительным
данным, сократила производство товарных окатышей на 8,3% по сравнению
с аналогичным периодом 2018 года — до 830 тыс. тонн.
Как сообщил представитель компании, за этот период выпуск концентрата, согласно
оперативным данным, снизился на 3,8% — до 1,052 млн тонн. В декабре компания
произвела 938 тыс. тонн, 1,1 млн концентрата. Как сообщалось, в 2018 году Ferrexpo
увеличила суммарное производство окатышей на 1,6% по сравнению с 2017 годом — до 10
млн 607,16 тыс. тонн. В четвертом квартале прошлого года компания нарастила суммарное
производство окатышей на 7,2% по сравнению с третьим кварталом — до 2 млн 851,1 тыс.
тонн. “Вследствие ремонтных работ показатель общего объема производства окатышей за
2019 год ожидается на уровне 2018 года — 10,6 млн тонн”, — прогнозировали ранее в
компании. Отметим, после выхода новости об аудите КСО группы Ferrexpo накануне
годового отчета с «ГМК Центром» связалась пресс-служба группы с просьбой о
возможности прокомментировать ситуацию. В Ferrexpo уточнили, что в среду акции
компании на Лондонской бирже выросли. Утром рост составлял 8,8% – 280 пенсов за
акцию, к закрытию цена стабилизировалась на 262 пенсах. Настроения рынка улучшились
после того, как агентство Barclays подняло прогнозы справедливой цены акций группы. «На
момент закрытия торгов вчера акции Ferrexpo торговались по той же цене, что и в
прошлую пятницу, по 262 пенса, сегодня цена акций сегодня снова выросла. В сравнении
год к году рост составил 34%», – отметили в группе. Ferrexpo подчеркивает, что не имеет
отношения к благотворительному фонду Blooming Land: «Blooming Land – украинская
благотворительная организация, которая работает независимо от Ferrexpo. В связи с тем,
что Blooming Land – независимая компания, Ferrexpo не видела финансовые отчеты или
другие документы, предоставленные напрямую Deloitte. ..
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
 НІКЕЛІВІ РУДИ

Держгеонадра продала «Кольормет України» спецдозвіл на вивчення
нікелевих руд на Житомирщині за 10,5 млн грн

Экспорт украинской железной руды в январе
упал до 234 млн долларов

12.02.2019

08.02.2019

Экспорт руды и железорудных концентратов из Украины в январе
т.г. сократился по сравнению с январем 2018 г. на 2,44%, до $234,6 млн.
Об этом свидетельствует сводная таможенная статистика на сайте ГФС.
В натуральном выражении экспорт железной руды и концентратов снизился
незначительно — на 0,28%, до 3,152 млн т. Доля экспорта ЖРС во всем объеме внешней
торговли Украины составила 5,77%. Почти половину руды продали в Китай, Польшу и
Чехию. При этом доля Польши упала по сравнению с январем 2018 года до 13,1%, а доля
Китая выросла до 18,4%. Основные производители железорудного сырья в Украине —
комбинат “Сухая Балка”, Запорожский ЖРК, Ингулецкий ГОК, Криворожский ЖРК,
Полтавский ГОК, Северный ГОК, НПП “Укрмеханобр”, Центральный ГОК, Южный ГОК,
“АрселорМиттал Кривой Рог”, ММК им. Ильича. В 2018 году экспорт руды из Украины
вырос на 10,8%, до $2,869 млрд.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
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Держгеонадр продала ТОВ «Кольормет України» спецдозвіл на
дослідну експлуатацію Прутівського рудопрояву (Житомирська обл.) з
вмістом сульфідноміднонікелевих руд за 10,537 млн грн.
Спецдозвіл був проданий на останньому голосовому аукціоні. Початкова вартість
спецдозволу становила 9,737 млн грн. Таким чином, вартість спецдозволу виросла на 8,2%,
або на 0,8 млн грн. За спецдозвіл змагалося дві компанії – «Кольормет України» та ТОВ «Руд
Інвестіум». В коментарі компанія переможець «Кольормет України» відмітила інтерес до
видобутку нікелю для забезпечення авіабудування та виробництва акумуляторів
електрокарів. Прутівський рудопрояв розташований на території Романівського, Пулинського та Баранівського районів Житомирської обл. Площа 15 кв. км. На даний момент, на
світовому ринку спостерігається високий попит на нікель у зв’язку з ростом його
використання для виготовлення акумуляторів електрокарів. Провідними країнами, які
видобувають нікелеві руди є Австралія, Філліпіни, Росія та інші.
Читати повністю >>>
За матеріалами geo.gov.ua

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

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

 КОКСОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛІВ (МЕТАЛУРГІЙНІ ЗАВОДИ)

МК «Запорожсталь» сократила объемы
производства

ЧАО “Запорожкокс” Ахметова сократил
выпуск кокса на 6%
08.02.2019

ЧАО “Запорожкокс” в январе 2019 года выпустило 73,1 тыс. т
доменного кокса, выполнив план производства в полном объеме. Об этом
сказано в сообщении на сайте предприятия.
В то же время комбинат сократил производство кокса на 6,2% т по сравнению с 77,9
тыс. т в январе 2018 года. Снижение объемов выпуска связано с плановым ремонтом
коксовой батареи №2, пояснили на предприятии. “Запорожкокс” — один из крупнейших
коксохимических заводов Украины. Предприятие производит 10% украинского кокса.
Горно-металлургическая монополия Рината Ахметова “Метинвест” владеет 51% акций ЧАО.
Напомним, что в 2018 году завод сократил выпуск кокса на 0,5% — до 824,7 тыс. т.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com

04.02.2019

В январе 2019 года на «Запорожстали» произведено 369,9 тыс. т
чугуна, 354,1 тыс. т стали, 289,9 тыс. т проката. Об этом сообщает прессслужба предприятия, передает uaprom.info
Так, в январе «Запорожсталь» произвела 369,9 тыс. т чугуна, что на 6,1% меньше
января-2018 (394,1 тыс. т). Стали произведено 354,1 тыс. т – на 2,5% меньше, чем в
аналогичном месяце минувшего года (363,1 тыс. т). Проката произведено 289,9 тыс. т, что
на 4,1% меньше, чем в январе 2018 года (302,4 тыс. т).
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
ММК им. Ильича нарастил производство
стали и проката

 ЗАГОТІВЛЯ МЕТАЛОБРУХТУ

05.02.2019

Импорт металлолома уже второй месяц
превышает экспорт
12.02.2019

Уже второй месяц подряд объем импорта металлолома в Украину
превышает экспорт. При этом из-за изменения ценовой конъюнктуры
импортеры заплатили меньше за большее количество.
Такие выводы можно сделать из статистики ГП «Держзовнішінформ». Экспорт
металлолома из Украины в январе 2019 года по сравнению с январем предыдущего года
упал в 10,7 раз, или на 90,7%, до 3,1 тыс. т. В денежном выражении экспорт сократился на
90,6%, до $900 тыс., тогда как год назад экспортеры заработали за месяц $10 млн. Вместе с
тем объем импорта лома существенно вырос – на 40,5%, до 3,9 тыс. т. По данным
таможенной статистики Государственной фискальной службы, в январе лом поставляли в
Турцию (75,61% всего экспорта, или 707 тыс. т), Нидерланды (16,9%) и Германию (3,74%).
Одновременно закупки шли из Турции (54,7% импорта, или 1322 тыс. т), РФ (34,8%) и
Республики Корея (8,36%). ... «Металлургическая отрасль Украины «надежно защищена» от
экспорта металлолома из нашей страны вывозной пошлиной в размере €42/т, что
подтвердили показатели экспорта лома в течение последних месяцев», – комментируют в
«Держзовнішінформі». Аналитики госпредприятия уверены, что в случае принятия
«металлургического закона» от Комитета по промполитике и повышения на три года
экспортной пошлины до €58/т «отечественные металлурги получат дополнительный
рычаг для дальнейшего непрозрачного ценообразования на внутреннем рынке лома».
Читать полностью >>>
Читайте также: Семь фактов о рынке
металлолома Украины >>>
По материалам gmk.center
 ФЕРОСПЛАВНЕ ВИРОБНИЦТВО (ФЕРОСПЛАВНІ ЗАВОДИ)

Никопольский ФЗ переходит на
контейнерную отгрузку
06.02.2019

Никопольский завод ферросплавов (НФЗ) построит новую
контейнерную площадку для отправки и приема грузов. Об этом сообщила
Украинская ассоциация производителей ферросплавов УкрФА.
Готовую продукцию будут отправлять в контейнерах в порты, а обратно в этих же
контейнерах получать железную руду. Эта схема позволит снизить зависимость завода от
«Укрзалізниці», заявил глава НФЗ Владимир Куцин. Кроме того, началась модернизация
терминала хранения руды. К нему подведут дополнительную железнодорожную ветку,
которая позволит доставлять сырье параллельно с транспортировкой готовой продукции.
Завод также обновил автопарк. Комбинат купил новый контейнеровоз турецкой марки
OZGUL, который позволит своевременно выгружать сырье. Бульдозер SHANTUI (Китай)
может перемещать значительные объемы груза в ограниченном пространстве. Через
полтора-два месяца также появится седельный тягач для разгрузки сырья. «Ежегодно мы
обновляем не только производственные мощности предприятия, но и автопарк», – отметил
Куцин. Напомним, НФЗ увеличил производство на 3,6% в 2018 г.
Читать полностью >>>
По материалам gmk.center
Запорізький завод феросплавів змусили повернути
енергетикам борги трирічної давнини
12.02.2019

Понад 50 млн грн енергетиками віддали після того, як детективи
Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили корупційну схему
ухилення заводу феросплавів від сплати боргу
У другому півріччі 2018 року ПАТ "Запорізький завод феросплавів " перерахувало
понад 54 млн грн підприємству "Запоріжжяобленерго". Це гроші за електроенергію
спожиту заводом упродовж березня-квітня 2015 року. Феросплавний намагався перевести
борг. Гроші енергетикам повернули після того, як детективи НАБУ викрили корупційну
схему з незаконного переведення боргу. Загалом, у 2018 році підозрювані у кримінальних
провадженнях, які розслідують детективи НАБУ відшкодували майже 200 млн грн збитків,
завданих державним інтересам внаслідок топ-корупції. Раніше, Запорізькому заводу
феросплавів неодноразово обмежували енергопостачання через борги.
Читати повністю >>>
За матеріалами zp.depo.ua
Сумма экспорта ферросплавов из Украины в январе
превысила 112 млн долларов
12.02.2019

Украина в январе экспортировала 103,8 млн т ферросплавов на сумму
$112,7 млн. Об этом говорится в сводной таможенной статистике,
опубликованной на сайте ГФС Украины.
По данным “Держзовнішінформа”, экспорт ферросплавов вырос на 28,4% по
сравнению с декабрем до 103,8 тыс. т. Доля экспорта ферросплавов во всем объеме
внешней торговли Украины составила 2,77%. Металлургические компании почти половину
руды продали в Италию (23,9%, или 27 млн т), Турцию (16,97%, или 19,1 млн т) и Нидерланды (8,57%, или 9,7 млн т). Украина в январе импортировала 2,7 млн т ферросплавов на
сумму $11,7 млн. Отечественные компании больше всего закупили ферросплавов у Италии
(40,2%), Казахстана (18,8%) и Китая (12,05%). В целом экспорт ферросплавов из Украины
превысил импорт почти на 90%. Производством ферросплавов в Украине занимаются
Никопольский завод ферросплавов, Запорожский завод ферросплавов, Побужский
ферроникелевый комбинат, Краматорский ферросплавный завод, Покровский горнообогатительный комбинат, Марганецкий горно-обогатительный комбинат и “Энергосталь”.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
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Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича в январе
т.г. нарастил выпуск общего проката, по оперативным данным, на 20,6% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 293 тыс. тонн
Как сообщили на предприятии, производство стали за указанный период возросло
на 18,8% - до 335 тыс. тонн, чугуна – на 1,2%, до 424 тыс. тонн. В декабре-2018 ММК
произвел 261 тыс. тонн общего проката, 294 тыс. тонн стали, 418 тыс. тонн чугуна. ММК им.
Ильича в 2018 году нарастил выпуск общего проката на 4,2% по сравнению с 2017 годом до 2,903 млн тонн, стали на 4,7% - до 3,241 млн тонн, чугуна – на 8%, до 4,498 млн. тонн,
агломерата - на 8,9%, до 11,110 млн тонн. ММК им. Ильича входит в группу «Метинвест».
Читать полностью >>>
По материалам uaprom.info
ЧАО "Днепровский металлургический завод" намерен
привлечь в "Ощадбанк" кредит до $30 млн
07.02.2019

ЧАО "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ, ранее - "ЕвразДМЗ") намерен привлечь в АО "Ощадбанк" кредит до $30 млн в виде
мультивалютной кредитной линии на три года.
Соответствующие решения содержатся в повестке дня общего собрания акционеров
ЧАО "ДМЗ", назначенного на 25 февраля. Согласно проекту решения, максимальный срок
пользования каждым отдельным траншем - не более 180 дней. Размеры процентной ставки
в гривне - не более 24%, в долларах США - не более 12%, в евро - не более 10%. При этом в
случае нарушения компанией обязательств перед банком, процентные ставки могут
возрасти в гривне до 26%, в долларах - до 14%, в евро - до 12%. Акционеры ДМЗ будут
рассматривать различные варианты в обеспечение кредита: или передачи в залог ряда
зданий и сооружений, или оборудования предприятия, или поручительство рудника ЧАО
"Сухая балка", у которого такой также собственник, как у ДМЗ. Ранее сообщалось, что
группа DCH намерена инвестировать в предприятие 600 млн грн и $70 млн. На ДМЗ, в
частности, намерены обновить доменное производство и полностью реконструировать
коксохимическое подразделение. Также заявлялось о планах построить на ДМЗ новое
отделение непрерывной разливки стали (ОНРС) с одной высокоскоростной пятиручьевой
сортовой машиной непрерывного литья заготовки (МНЛЗ), двумя установками внепечной
обработки стали "печь-ковш" и другим оборудованием. Группа DCH А.Ярославского 1 марта
2018 года подписала договор о покупке у Evraz Днепровского метзавода. Технологически
приобретение было произведено путем покупки 100% акций Drampisco Limited, которая, в
свою очередь, владеет 97,73% акций ЧАО "Евраз-ДМЗ". ДМЗ специализируется на выпуске
стали, чугуна, проката и изделий из них. К нему в 2011 году был присоединен "Днепрококс".
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" сократил объем
реализации металлопродукции на 17%
07.02.2019

ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) по итогам
2018 г. сократил объем реализации металлопродукции на 16,7% по
сравнению с 2017 годом – до 4,5 млн тонн с 5,4 млн тонн.
Как сообщается в пресс-релизе компании со ссылкой на заместителя генерального
директора по маркетингу и сбыту комбината Анастасию Татарульеву, 65% продаж
приходятся на готовую продукцию (арматура, катанка и сорт), доля квадратной заготовки
снизилась на 2% по сравнению с 2017 г. – с 29% до 27%, а чугуна увеличилась до 9% (+2%).
В 2018 г. продукцию предприятия приобретали покупатели из 62 стран мира. Основная
доля продаж приходится на страны Ближнего Востока (33%), Северной и Западной Африки
(17%), Латинской Америки (9%), Европы (7%). Около 22% продукции реализовано на
внутреннем рынке. "2018 год оказался одним из самых сложных: все больше стран
закрывают свои рынки, все больше появляется новых производственных мощностей,
возрастает давление от наплыва дешевого импорта. Увеличение импорта из Беларуси,
Молдовы, Турции значительно снижает долю производителей на рынке Украины.
Соответственно, 80% объемов производства необходимо реализовать на внешних рынках,
но с каждым годом ситуация на них приобретает все более негативную тенденцию к
падению спроса, росту производственных мощностей, усугубляемую все более частыми
случаями введением пошлин на экспортируемую продукцию", - отметила замгендиректора,
которую цитирует пресс-служба. При этом она напомнила, что в марте 2018 года президент
США ввел 25%-ную пошлину на всю ввозимую металлопродукцию, что практически
полностью остановило ее поставки в Штаты, а это около 35 млн тонн импорта в год. "Наши
основные конкуренты из Китая и Турции перенаправили потоки своей продукции в другие
регионы, что еще больше ужесточило и обострило конкуренцию на рынках Европы,
Ближнего Востока, Северной, Западной и Восточной Африки", - констатировала А.
Татарульева. Кроме того, по ее словам, в июле 2018 года Европейская Комиссия установила
квоты на 23 категории стальной продукции, включая 11 видов продукции из Украины
(импорт, превышающий квоту, облагается пошлиной 25%). На сегодня уже практически не
осталось свободных для торговли рынков, отмечает топ-менеджер, поэтому продавать
отечественную продукцию – арматура, катанка, сорт, – огромный вызов. В этих условиях
особое значение для предприятия приобретает снижение себестоимости нашей продукции.
Замгендиректора добавила, что усугубление логистических проблем в Украине (острый
дефицит вагонов и локомотивов), негативные последствия забастовок и конвенций на
"Укрзализнице" и в прочее отразились на поставках сырья и вывозе продукции в 2018 году.
Однако "ArcelorMittal Кривой Рог" сохранил свои позиции в Западной Африке, Латинской
Америке, Юго-Восточной Азии, в странах Ближнего Востока и Персидского залива.
Открыты новые направления: Босния и Герцеговина, Македония, Словакия, Греция,
Мальта, Ангола, Бурунди, Руанда, Гаити, Ливия, Туркменистан и др. Металлопродукция
АМКР получила высокую оценку на мировых рынках.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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В «ЛДНР» умирают два металлургических завода,
рабочие планируют забастовку

Завод “Интерпайп Сталь” Виктора Пинчука
сократил выплавку на 5,3%
08.02.2019

Проблемы металлургии на оккупированных территориях Донецкой и
Луганской областей более чем очевидны и весомы. Прежде всего, отсутствие
рынка сбыта – это главная проблема.
России свой металл девать некуда. Продать его еще куда-нибудь в значимых объемах «республики» не могут. Собственные же потребности с учетом разрухи вообще мизерные. Во-вторых, у ЛДНР нет сырья. Возить руду и металлолом из РФ дорого. Собственного
лома для работы металлургических предприятий недостаточно. В-третьих, из-за разрухи и
отсутствия специалистов многие технологические циклы уже невозможны. Например,
Алчевскому металлургическому комбинату элементарно не хватает электроэнергии. Да и в
принципе, она ему уже не нужна. На скрине работники АМК требуют погасить долг по
зарплате и угрожают протестными акциями: «Народ на пороге грандиозного шухера,
намечаются «массовые гуляния» возле заводоупрвления!». В соседнем Антраците
остановился местный трубопрокатный завод. …
Читать полностью >>>
По материалам real-vin.com

14.02.2019

Электросталеплавильный комплекс “Интерпайп Сталь” в январе
текущего года сократил выплавку стали, по оперативным данным, на 5,3% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 71 тыс. тонн.
Как сообщил представитель предприятия, в декабре-2018 выплавлено 82 тыс. тонн
стали. Объем производства круглой стальной заготовки в 2018 г. составил 973,8 тыс. тонн,
что на 15% выше, чем в 2017 г. Компания “Интерпайп” входит в десятку крупнейших в мире
производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В структуре компании - пять промышленных
активов: “Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)”, “Интерпайп
Новомосковский трубный завод (НМТЗ)”, “Интерпайп Нико-Тьюб”, “Днепропетровский
Втормет” и электросталеплавильный комплекс “Днипросталь” под брендом “Интерпайп
Сталь”. Конечным собственником Interpipe Ltd является Виктор Пинчук и члены его семьи.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Кураховская “Электросталь” продолжает
простаивать

Метзавод Ахметова в оккупированной Макеевке
на грани закрытия

17.02.2019

08.02.2019

Макеевский металлургический завод закрыл большинство своих
цехов и практически прекратил свою работу. Об этом заявили в пресс-службе
Министерства временно оккупированных территорий Украины.
"Результаты анализа космических снимков подтверждают, что ЗАО "Макеевский
металлургический завод" почти не работает. На складских площадках отсутствует
имущество, сырье и продукция, что может свидетельствовать об отсутствии заказов на
заводе. Также отсутствует уголь, что может свидетельствовать о неудовлетворительном
обеспечении завода топливом в отопительный сезон", - заявили в министерстве. В
сообщении говорится, что большая часть цехов завода, а это мартеновский, доменный,
прокатный №1, литейный и другие, закрыты. На предприятии продолжает работать только
прокатный стан по изготовлению проволоки-катанки и арматурного проката.
"Предполагаемое отсутствие квалифицированных кадров, сырья для изготовления
продукции, а также нехватка рынков сбыта, привели к регрессу работы завода", - сообщили
в МинВОТ. Макеевский металлургический завод - одно из крупнейших предприятий черной
металлургии в Украине. Входит в структуру группы "Метинвест". К 2010 году предприятие
с полным металлургическим циклом изготавливало до 1,5 млн тонн сортового проката в
год. В начале 2017 предприятие захватили незаконные вооруженные формирования "ДНР".
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

Сталеплавильное предприятие “Электросталь” (Курахово Донецкой
обл.) в январе 2019 года продолжает простаивать, тогда как в январе 2018
года произвело 27 тыс. тонн непрерывнолитой заготовки.
Как сообщил Интерфакс-Украина представитель предприятия, в декабре также
предприятие простаивало, тогда как в ноябре произвело 12 тыс. тонн заготовки, в октябре 33 тыс. тонн. Причиной сложившейся ситуации называют рост цен на лом черных
металлов, что делает невыгодным производство продукции. Как сообщалось,
“Электросталь” в 2018 году сократила производство непрерывнолитой заготовки на 34,2%
по сравнению с 2017 годом - до 289 тыс. тонн. Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ) с
2000 года начал испытывать нехватку покупной стальной заготовки для собственного
прокатного производства, вследствие чего было принято решение построить
сталеплавильное предприятие — “Электросталь”. ДМПЗ специализируется на производстве
и реализации металлопродукции — сортового проката, чугунных труб, конструкционных
элементов из черных металлов, гаек и лопат.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
 КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ
 ТИТАНОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Днепровский меткомбинат увеличил
выпуск проката на 20%

Возврат ЗТМК в собственность государства:
собственники подали касацию

08.02.2019

ПАО “Днепровский металлургический комбинат” в январе увеличил
выпуск проката на 20,7% до 54 тыс. т. Об этом сказано в сообщении на сайте
предприятия, передает ukrrudprom.com
Выпуск проката на трубозаготовочном стане вырос на 12,2% до 5,6 тыс. т, на стане
400/200 увеличилось на 17,7% до 41,5 тыс. т, на шаропрокатном стане на 22,4% до 5,4 тыс.
т. В январе комбинат выпустил 292,4 тыс. т агломерата, 207,7 тыс. т чугуна, 223,3 тыс. т
стали, включая 177,5 тыс. т товарной стали. Комбинат также освоил производство катанки
диаметром 11,5 мм на стане 400/200, сообщил главный прокатчик — начальник
прокатного цеха Александр Олейник. “Размер катанки — из разряда специфичных, этот вид
продукции на комбинате освоен по предложению наших клиентов”, — сказал Олейник. По
его словам, комбинат получил заказ на партию катанки 11,5 мм из высокоуглеродистой
стали. Всего на стане 400/200 комбинат освоил в общей сложности 129 профилеразмеров
металлопродукции. Напомним, Днепровский металлургический комбинат в соответствии с
планом освоения новых видов продуктов в 2019 г. намерен освоить выпуск шести новых
видов продукции, в частности - катанку для канатов и сварочной проволоки, арматурный
прокат шести типоразмеров, непрерывнолитую заготовку из стали марки SG2. В 2018 г. на
комбинате освоен выпуск семи новых видов проката для расширения своего присутствия
на рынке металла и учитывая спрос на определенные виды продукции. При этом он напомнил, что на комбинате функционирует система менеджмента качества в соответствии с
требованиями международного стандарта ISO 9001:2015. Система сертифицирована
германским органом сертификации – TUV Thuringen e.V. Эта система, подтвержденная
сертификатами соответствия, распространяется на аглодоменное, сталеплавильное и
прокатное производства по изготовлению сортового и фасонного проката: трубной,
квадратной и непрерывнолитой заготовок; шпунтов Ларсена, рельсов; черновых осей
подвижного состава железных дорог; шаров; полос электролизеров и футеровки мельниц.
Система качества производства осей подвижного состава, реализуемых по американскому
стандарту М-101, сертифицирована на соответствие требованиям спецификации AAR М1003 Американской ассоциацией железных дорог. В 2018 году сортовой и фасонный прокат
сертифицированы
на
соответствие
требованиям
Европейской
директивы
с
предоставлением права нанесения знака СЄ. Качество черновых вагонных и локомотивных
осей подтверждено сертификатами на соответствие требованиям ГОСТа для рынка стран
ближнего зарубежья и требованиям "О безопасности железнодорожного подвижного
состава". Днепровский металлургический комбинат — один из крупнейших
промышленных предприятий Украины. Он специализируется на производстве чугуна,
стали и проката. Днепровский металлургический комбинат официально входит в группу
ИСД. С 2017 года фактически находится в оперативном управлении “Метинвеста” Рината
Ахметова. В 2018 г. ДМК отгрузил потребителям 2675,4 тыс. т металлопродукции и чугуна.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Завод «Днепроспецсталь» в январе сократила
выпуск товарной продукции
14.02.2019

Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" в январе сократил
производство товарной продукции на 1,1% по сравнению с предыдущим
месяцем, и на 2,6% к январю 2018г. - до 759,915 млн грн в действующих ценах.
Согласно пресс-релизу предприятия, завод в первом месяце года снизил выплавку
стали на 19,9% по сравнению с декабрем прошлого года, и на 29,3% по сравнению с
январем-2018 - до 14,548 тыс. тонн. За этот период выпуск проката снизился на 3,8% по
сравнению с декабрем-2018 и на 17,2% по сравнению с январем-2018 - до 11,441 тыс. тонн.
Как сообщил представитель предприятия, на заводе проводится сокращение работников,
не уточнив количество увольняемых. Как сообщалось, "Днепроспецсталь" в 2018 году
нарастила выпуск товарной продукции на 17,7% по сравнению с 2017 г. - до 9 млрд 635,547
млн грн в действующих ценах. Завод в прошлом году сократил выплавку стали на 4,5% по
сравнению с 2017 г. - до 247,028 тыс. тонн, выпуск проката снизился на 3,9% - до 162,638
тыс. тонн. "Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката
и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной и из жаропрочных сплавов на основе никеля.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua
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Касационный хозсуд открыл производство по касации Tolexis Trading
Limited и ООО «ЗТМК» на решения Хозсуда Запорожской обл. и Центрального
апелляционного хозсуда о возврате ЗТМК в собственность государства.
Как известно, решением Хозсуда Запорожской области был удовлетворен иск
руководителя
Специализированной
антикоррупционной
прокуратуры
Назара
Холодницкого о расторжении договора об учреждении ООО «ЗТМК» и дополнительном
соглашение к нему в связи с существенным нарушением требований договора Tolexis
Trading Limited. Позже, Tolexis Trading Limited и ООО «ЗТМК» подали апелляционную
жалобу на это решение, но Центральный апелляционный хозсуд оставил его без
изменений. Кроме того, Tolexis Trading Limited подало заявление о разъяснении решения
Хозсуда Запорожской области. Напомним, суд вернул государству имущество ЗТМК. Позже,
апелляционный суд оставил в силе это решение. Также НАБУ решило изучить ревизию
ЗТМК, которую провели аудиторы и прокуратура Киева.
Читать полностью >>>
По материалам slovoidilo.ua
 ЦИРКОНІЙ

На «Цирконии» закончилось
время Корбана
13.02.2019

В конце января Хозсуд Днепропетровской обл. прекратил процедуру
санации
государственного
научно-производственного
предприятия
«Цирконий»,
признал
предприятие
банкротом
и
открыл
его
ликвидационную процедуру.
Она продлится до 21 января 2020 г. Судебное решение подвело черту под периодом
влияния группы «Приват» и ее некогда главной «боевой единицы» в лице Геннадия
Корбана на предприятие ядерно-топливного цикла. На момент распада СССР «Цирконий»
входил в состав производственного объединения «Приднепровский химический завод» и
считался самым современным предприятием атомной промышленности, занимающимся
производством циркония и гафния. Тем не менее, для Украины ГНПП «Цирконий» оказался
дорогим чемоданом без ручки. Развитие циркониево-гафниевого производства на ПХЗ
было начато в 80-х годах. Изначально там планировали выпускать ежегодно до 2 тыс. тонн
циркония и гафния. Но к концу 90-х предприятие смогло выйти на максимальный уровень
производства всего в 120 т. С начала 2000-х эта продукция в Днепродзержинске уже не
выпускалась. Вместо нее предприятие поставляло в Россию полуфабрикаты – технический
тетрафторид циркония в порошке в обмен на готовые тепловыделяющие элементы
(ТВЭЛы) для украинских АЭС. При этом решающую роль в судьбе завода сыграло
дробление единого комплекса ПХЗ на отдельные предприятия, осуществленное при
Леониде Кучме. В процессе раздела имущества «Цирконий» получил 16 подразделений, из
которых большая часть была непрофильной, и приличные долги (на момент создания
ГНПП его кредиторская задолженность составляла 24,2 млн грн – почти втрое больше, чем
«дебиторка»). Такая бизнес-модель не оставила «Цирконию» шансов на выживание. Уже в
середине 2002 г. предприятие не было в состоянии содержать непрофильную инфраструктуру, рассчитываться с долгами, и было полностью остановлено. И в том же году по иску
подведомственного Минтопэнерго госпредприятия «ТВЭЛ» стартовала процедура
банкротства ГНПП. В ее рамках профильное министерство долгое время удерживало завод
на плаву, не позволяя расти долгам, полагая, что с ними позволит рассчитаться распродажа
непрофильных активов, На тот момент Минтопэнерго контролировало почти 80%
кредиторской задолженности ГНПП (38 млн. грн. из 48 млн. грн). При этом ликвидации
ГНПП «Цирконий» не подлежало, как стратегическое предприятие, задействованное в
планах создания в Украине замкнутого ядерно-топливного цикла. В годы правления
Леонида Кучмы санировать «Цирконий» пыталась корпорация «Интерпайп» его зятя
Виктора Пинчука. Еще в 2003 году ГНПП и Государственный трубный институт им. Осады,
который считался вотчиной семьи Пинчуков, в партнерстве с несколькими другими
предприятиями и институтами, отработали технологию производства труб из
циркониевого проката. Их прокаткой могли бы заняться Никопольский южнотрубный
завод или опытное производство самого Трубного института. Однако внедрить эту
технологию в промышленное производство так и не удалось. Поэтому основным
источником существования «Циркония» в ходе длительной санации оказалась распродажа
имущества, не относящегося к циркониево-гафниевому производству. Новый этап в жизни
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«Циркония» начался летом 2014 г., после захвата Россией Крыма и начала войны на
Донбассе, когда стало понятно, что планы по созданию ТВЭлов для АЭС вместе с Россией
уже не осуществимы. По сведениям «ОЛИГАРХА», профильное имущество ГНПП,
задействованное в циркониево-гафниевом цикле, решили передать одному из инвесторов –
госпредприятию «Восточный ГОК» (Желтые Воды), а контролировать этот процесс
поручили тогдашнему председателю Днепропетровской облгосадминистрации Игорю
Коломойскому. «Смотрящие» от губернатора с участием СБУ должны были
проконтролировать сохранность передаваемого имущества и проследить, чтобы
оборудование и материалы не оказались на неконтролируемой Украиной территории
Донбасса, а затем и в РФ. Эту задачу поручили инвестору №2 – компании по управлению
активами «Славутич-Капитал», близкой к «конфликтологу» Геннадию Корбану, который на
тот момент был заместителем и управляющим делами губернатора Днепропетровской
области. Компания должна была перепрофилировать ГНПП в автопредприятие, и вложить
в него около 130 млн грн для погашения долгов. В дальнейшем «Славутич-Капитал»
заменили другой структурой из обоймы Корбана – ООО «ФКС-Консалт», а сумма обещанных
ею вложений сократилась до 86 млн грн. Но знакомые с ситуацией на предприятии
утверждают, что это была пустая формальность, и никакого АТП Корбан создавать не
планировал. Это подтверждает решение о ликвидации ГНПП, принятое в конце прошлого
месяца Хозяйственным судом Днепропетровской области. В нем говорится о том, что
перспективы для восстановления платежеспособности предприятия отсутствуют. «ГНПП
«Цирконий» в настоящее время не осуществляет хозяйственной деятельности, которая бы
приносила ему средства хотя бы в сумме, достаточной для финансирования текущих
расходов. Заказы на выполнение автотранспортных перевозок, которые формально стали
основным видом деятельности должника после перепрофилирования согласно плану
санации, и персонал, который может обеспечить их выполнение, у должника отсутствуют.
Автотранспорт находится в нерабочем разукомплектованном состоянии. Перспективы для
восстановления платежеспособности за счет собственных источников – отсутствуют» –
такой вывод сделал суд. При этом кредиторская задолженность ГНПП составила около
145,6 млн грн, то есть, обещанные «ФКС-Консалт» денежные вложения предприятие так и
не получило. Тогда как еще в декабре 2018 г. были завершены все процедуры по передаче
его основного имущества на баланс ГП «Восточный ГОК» в счет погашения задолженности
перед Минэнергоугля (преемник Минтопэнерго). После чего вопрос существования ГНПП
«Цирконий» как отдельного юрлица окончательно потерял актуальность.
Читать полностью >>>
© Анна Антонова
По материалам oligarh.media
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Самородне золото України: продовження
рубрики “Мінерали України”
04.02.2019

Усі відомі в Україні рудопрояви та невеликі родовища корінного й
розсипного золота можна об’єднати в сім рудних регіонів: Закарпатський,
Карпатський, Донецький і на Українському щиті – Волинський,
Центральноукраїнський, Придніпровський і При- азовський.
Вони відрізняються геологічними умовами, глибинами й часом формування золотих
руд, їх генетичними та мінеральними типами. Більшість золота з рудопроявів Українського
щита з деякою мірою умовності можна віднести до глибинного, золото Нагольного кряжа й
деяких рудопроявів у Карпатах – до глибинно- середньоглибинного і золото Закарпаття –
до малоглибинного. Українське золото різновікове: архейське і протерозойське на
Українському щиті, палеозой-мезозойське в Донбасі, протерозой- палеозойське в Карпатах,
кайнозойське в Закарпатті. Серед видимого золота України трапляються як ідіоморфні
утворення — добре огранені кристали, їхні закономірні й випадкові зростки, округлі
кристали та індивіди з ознаками скелетного росту, дендрити і дендритоїди, так і домінуючі
ксеноморфні утворення – плівки, луски, пластинки, грудко-, крапле-, голко-, дрото- й
дендритоподібні й неправильні за формою зерна. Найрізноманітніша кристаломорфологія
мало- глибинного золота Закарпаття (родовище Мужіївське, кварц- баритові жили).
Індикаторним показником золота із кварц- баритових жил цього родовища є його
багатогранники та їх двійники і дендритні форми. Інша морфологія у глибинносередньоглибинного золота з рудопроявів Донбасу та Карпат. Серед пластинчастих і
грудко-, дрото- й краплеподібних зерен донецького золота (Бобриківський рудопрояв)
багатогранники трапляються нечасто. Основна їх форма – ромбододекаедр.
Кристаломорфологія карпатського золота ще бідніша. Недосконалі багатогранники золота
знайдено серед геміідіоморфно-ксеноморфного золота з корінних рудопроявів Рахівського
рудного району. Розсипне карпатське золото – це переважно ксеноморфні утворення, часто
пластинчастої форми, воно добре обкатане. Серед глибинного золота з рудопроявів
Українського щита досконалі багатогранники надзвичайно рідкісні, в своїй більшості
золото ксеноморфне, рідше геміідіоморфне. Наскрізною формою кристалів золота у різних
за генезисом і віком мінеральних утвореннях України є октаедр, у більшості випадків він і є
габітусною формою. У напрямку від рудопроявів великих глибин до рудопроявів малих
глибин кристали золота стають складнішими за формою. При цьому зростає кількість
добре огранених кристалів, але водночас індивіди ізометричного обрису змінюються
спотвореними кристалами. Відносно великі виділення самородного золота з різних глибин
мають неоднакову складну структуру, яка визначається їх зернистістю, розвитком
двійників, розподілом домішок, наявністю мінеральних включень. Вирізняється
закарпатське золото з малих глибин. Його неоднорідний структурний малюнок часто
видно на полірованих зрізах золотин навіть без їх обробки спеціальними розчинниками —
зональну будову дендритів і кристалів, грубе полісинтетичне двійникування зерен,
міжзернові високопробні прожилки, добре проявлену зернистість золотин. У золоті із
середніх і великих глибин згадані ознаки неоднорідності трапляються рідше, водночас
спостерігається тонке двійникування, зернистість і релікти високопробного золота.
Неоднорідну структуру має також розсипне золото, для нього властиві утворення тонких
облямівок високопробного золота на обкатаних зернах. Виявлено деякі закономірності в
зміні складу самородного золота і вмісту в ньому елементів-домішок залежно від
глибинності рудоутворення. Золото з малих глибин переважно низькопробне (600-699) і
відносно низькопробне (700-799), середніх — середньопробне (800—899) і високопробне
(900—950), значних — високопробне (900—950) й досить високопробне (>950). Тобто
перехід від давнього глибинного й середньоглибинного зруденіння до молодого
малоглибинного супроводжується зниженням проби золота. Відповідна залежність
простежується щодо кількості й вмісту елементів-домішок у золоті: від мінералізації, що
була сформована на великих глибинах, до мінералізації на середніх і малих глибинах
кількість і особливо концентрація елементів-домішок у самородному золоті зростають.
Домінуючі мінеральні асоціації золота у більшості генетичних типів пов’язані з кварцом, де
золото, як правило, ксеноморфне. В сульфідах (піриті, арсенопіриті, халькопіриті, галеніті,
сфалериті) воно заповнює тріщини в кристалах цих мінералів або кристалізується з ними
одночасно. В зоні окиснення самородне золото асоціює з лімонітизованим піритом, де воно
залишкове, раніше локалізоване в піриті. Найбільш поширені золото-сульфідна, золотокварц-сульфідна й золото-кварцова мінеральні асоціації.
Читати повністю >>>
За матеріалами Держгеонадр України
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ГК "Метинвест" купил завод по выпуску оцинкованого
проката в Кривом Роге
05.02.2019

Горно-металлургическая группа "Метинвест" завершила сделку по
приобретению завода ООО "Юнистил" (Unisteel) в Кривом Роге по
производству холоднокатаного оцинкованного плоского проката.
"Сделка по приобретению "Юнистил" уже закрыта. Рассчитываем, что данное
предприятие позволит выпускать новые виды интересующей нас продукции –так
называемый конструкционный прокат толщиной более 1,6 мм, который идет на
строительные заказы", – сообщил генеральный директор "Метинвест-СМЦ" Дмитрий
Липпа. По словам топ-менеджера, "Юнистил" также имеет возможность производить и
более тонкий вид проката – 0,45 мм, который ММК им. Ильича если и производил, то
небольшими партиями, в экспериментальном формате. "Благодаря этому предприятию мы
хотим обеспечить внутреннего заказчика этим продуктом. Также "Юнистил" будет
поставлять эти виды продукции на экспорт", – сказал гендиректор. Дмитрий Липпа
добавил, что "Метинвест" работает над повышением допусков, что позволит более мощно
войти в сегмент "белой техники" (бойлеры, стиральные машины и пр.), а также
производства конструкционной оцинкованной стали с толщиной свыше 1,6 мм, в основном
двухмиллиметровой. Она используется в производстве профилей для конструкций
различного строительного назначения, которые востребованы в сегменте альтернативной
энергетики, в том числе при установке солнечных батарей.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
В Украине появится новый производитель окрашеного
плоского проката – “Метипол”
07.02.2019

На украинском рынке стального проката с защитными
полимерными покрытиями появится новый производитель, который
будет работать под брендом “Метипол”, сообщает readmetal.com
Он начнет работу к лету 2019 года в Первомайске Николаевской области. Об это
проекте во время VII Национальной конференции участников рынка стального
строительства рассказал Денис Рисухин, директор компании “Метипол” (Киев), которая
занимается торговлей стальным прокатом. Под этим же брендом будет работать новое
предприятие, которое должно начать выпуск продукции в мае 2019 года, а уже в июне
должна начаться отгрузка потребителям. “Годовая мощность предприятия 78 тыс. тонн. За
2 года планируем выйти на максимальную загрузку”, — сказал Рисухин. На предприятии
будет использоваться оборудование Bronx International Ltd. (Великобритания/Австралия).
Основным сырьем для нового производства станет оцинкованный прокат из Турции.
Эксплуатацией и обслуживанием займется технологическая команда, которая работала на
заводе “Металлы и Полимеры” (Алчевск). С 2014 года это предприятие не работает, так как
находится на неконтролируемой правительством Украины части Луганской области.
Напомним, что владелец завода “Металлы и Полимеры” — бизнесмен Владимир Рисухин,
отец Дениса Рисухина. Объем инвестиций в новое предприятие не называется. В 2011 году
Альфа-Банк (Киев) сообщал, что обеспечил проектное финансирование строительства
завода “Металлы и полимеры” в размере более $40 млн. Однако на заводе в Алчевске была
не только линия окраски, но и цинкования холоднокатаных стальных рулонов. Поэтому
проект в Первомайске должен быть значительно дешевле. Но Delo.UA со ссылкой на Дениса
Рисухина уточняет, что в этот раз не планируется привлечение заемного банковского
капитала. Согласно расчетам единственного действующего украинского производителя
окрашенного рулонного проката “Модуль-Украина” (Каменец-Подольский) в 2018 году на
украинский рынок поставлено около 321 тыс. тонн окрашенного проката (+7% год к году).
То есть новое предприятие может занять около 25% рынка.
Читать полностью >>>
По материалам readmetal.com
Украинские производители ожидают введения пошлин
на импорт оцинковки из КНР и РФ
07.02.2019

Украинские производители оцинкованного проката ожидают
введения предварительных защитных пошлин на импорт оцинкованного
рулонного проката из Китая и Российской Федерации.
Вячеслав Колесник, исполнительный директор ассоциации "Украинский центр
стального строительства", выступая на VII ежегодной конференции УЦСС в Киеве, отметил,
что поставки китайской оцинковки в 2018 г. достигли рекордного значения в августе
сентябре – после чего резко снизились. "Мы это связываем, очевидно, и с тем, что с октября
по обращению нашего украинского производителя ММК им.Ильича Минэкономторг начал
антидемпинговое расследование по китайской оцинковке", – сказал В.Колесник. Он
подчеркнул, что китайские производители поставляют в Украину главным образом
дешевую, но некачественную продукцию с содержанием цинка порой 20-40 г/кв. м – тогда
как европейские требования предусматривают не менее 200 г/кв. м. "Вы представляете,
что происходит: человек купил эту дешевую оцинковку, а через год металл проржавел, его
можно выкинуть", – сказал В.Колесник. По его словам, завоз такого материала, не
соответствующего никаким стандартам, снижает доверие потребителей к использованию
оцинковки в ограждающих конструкциях и подрывает сам имидж металла на украинском
рынке. В связи с этим глава УЦСС выразил надежду, что в рамках проводимого
Минэкономторгом антидемпингового расследования уже в ближайшее время будут
введены предварительные пошлины на импорт оцинкованного рулонного проката из
Китая и России. В свою очередь, Игорь Титов, директор завода "Модуль-Украина",
выпускающего прокат с полимерным покрытием, также высказался за введение
ограничений на импорт оцинкованного рулонного проката из Китая и РФ. "Модуль"
поддерживает это предложение по защите отечественного рынка", - сказал он. ...
Читать полностью >>>
По материалам minprom.ua
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ХІМІЧНО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

НВП «Зоря» збільшило відрахування
до бюджету на 38%

Компания «Интерпайп» назначил Сергея Костенко
главой «Интерпайп НТЗ»
07.02.2019

Корпорация «Интерпайп» назначила Сергея Костенко председателем
правления ПАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод»
(«Интерпайп НТЗ») с 5 февраля.
С июня 2018 года Костенко исполнял обязанности главы правления завода. Он
пришел на НТЗ в 1995 году слесарем-ремонтником трубопрокатного цеха №5. С 2010 года
возглавил ремонтное управление предприятия, с 2013 г. стал главным инженером завода.
Имеет диплом инженера-механика, в 1995 году окончил энергомеханический факультет
Государственной металлургической академии Украины. Женат, есть сын и дочь.
«Интерпайп» – международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания,
в топ-10 производителей бесшовных труб в мире, топ-3 производитель цельнокатаных
железнодорожных колес. В ТКК входят «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный
завод (НТЗ)», «Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)», «Интерпайп НикоТьюб», «Днепропетровский Втормет» и электросталеплавильный комплекс «Интерпайп
Сталь». Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых
офисов на рынки СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2017 году
корпорация реализовала 767 тыс. т готовой продукции, в том числе – 172 тыс. т
железнодорожной продукции (под брендом KLW). В компании работают 12 тыс.
сотрудников. В конце января НТЗ завершил модернизацию термоотдела за $5 млн.
Читать полностью >>>
По материалам gmk.center
В Николаевке на Сумщине построена современная
ливневая канализицию

Исполнительная служба арестовала имущество
“Ривнеазота” Дмитрия Фирташа
12.02.2019

11.02.2019

Поселок Николаевка (Белопольское р-н, Сумская обл.) основан еще
во второй половине ХVII века крестьянами и казаками. Сейчас это
административный центр Николаевского поселкового совета.
Его население составляет около 4200 человек. В поселке действуют: детский сад,
школа, стадион, краеведческий музейое музыкальная школа и дом культуры. Также здесь
работают промышленные и сельскохозяйственные предприятия: Виринський сахарный
завод, селекционно-семенной центр ООО «Евросорт», агропромышленное предприятие ООО
«Виринськое», молочно-товарная ферма и другие. Большая часть Николаевки расположена
на правом берегу реки Вир, меньшая – на левом. Поселок построен в местности со сложным
рельефом. Поэтому здания, расположенные в низине всегда страдали от подтоплений,
когда после дождей с полей стекала вода. Ливневые стоки разрушали проездные пути и
подмывали дома жителей. Так что вопрос обустройства ливневой канализации не один год
остро стоял на повестке дня поселкового совета: требовались финансирование и
согласование разрешения на строительство. И наконец все было вияснено и согласовано. В
4-м квартале 2018 г. было осуществлено строительство сети ливневой канализации на
улице Ленина. Протяженность новой сети составляет около 120 м. Ливневку смонтировали
из двухслойных полиэтиленовых труб КОРСИС производства Рубежанского трубного
завода (РТЗ). Здесь использованы трубы диаметром 630 мм SN8. На объект трубная
продукция поставлялась в стандартных отрезках длиной 6 метров. Строительство
осуществлено традиционным траншейным способом. Глубина заложения трубопровода –
1-2 метра. Конструкция КОРСИС позволяет соединять отрезки трубы с помощью муфты и
резинового уплотнительного кольца. Такие соединения надежны и герметичны, а сам
процесс монтажа быстрый и не требует использования сварочного оборудования. …
Читать полностью >>>
По материалам ТД «Евротрубпласт»
 МЕТАЛОСЕРВІС (МЕТАЛОТОРГІВЛЯ)

Компания "Метинвест-СМЦ" намерена в 2019 году нарастить
продажи в Украине на 4-5%
05.02.2019

Сеть сервисных металлоцентров группы "Метинвест" в Украине "Метинвест-СМЦ" - намерена в 2019 г. нарастить продажи металлопродукции в Украине на 4-5% по сравнению с 2018 г.
"В 2019 году мы прогнозируем умеренный рост продаж в Украине, в соответствии с
рынком, на уровне 4-5% по сравнению с прошлым годом. Мы также не ожидаем сильных
вливаний в экономику, за исключением агросектора, со стороны частных инвесторов. Если
говорить о ценовой ситуации, мы прогнозируем, что цены 2018 года будут сохраняться и в
2019 году", - сообщил генеральный директор "Метинвест-СМЦ" Дмитрий Липпа в интервью
агентству "Интерфакс-Украина", не уточнив абсолютных показателей. Д.Липпа, ссылаясь на
предварительную оценку компании, сообщил, что внутренний рынок Украины в 2018 году
возрос, примерно, на 4%. Продажи компании также выросли, примерно, на такой же
процент – в соответствии с тенденциями рынка. "Если говорить о результатах продаж
компании за 11 месяцев, которые уже выверены и достоверны, то объем реализации
группы на украинский рынок составил более 2 млн т. металлопродукции", - констатировал
гендиректор. Д.Липпа также сообщил, что у компании широкий спектр потребителей,
обслуживаются практически все сектора экономики страны, начиная от крупных
промышленных холдингов до мелких конечных потребителей. "Если говорить о том, какие
сектора показали наибольшую динамику роста, то увеличение потребления произошло в
транспортном машиностроении, в первую очередь, на вагоностроительных предприятиях.
Также показали хороший рост предприятия, которые занимаются судоремонтом и
судостроением, в частности, Smart Maritime Group (судостроительный субхолдинг SMG
"Смарт-холдинга", объединяющий Херсонскую и Николаевскую судоверфи - ИФ) в этом
году произвел два корпуса танкеров по экспортному заказу и они потребили большой
объем металлопроката. Также увеличили заказы машиностроительные предприятия Крюковский вагоностроительный завод, "Днепровагонмаш" и более мелкие предприятия
этой отрасли показали хорошую динамику в связи с активным спросом на вагоны на
внутреннем рынке, как у госкомпаний, так и частных компаний", - пояснил руководитель
сервисных центров. Он также указал на восстановление объемов производства в сегменте
общего машиностроения. Кроме того, рост потребления металлопродукции показывают
аграрии - инфраструктура аграрного сектора продолжает активно развиваться, в этот
сектор есть приток, связанный с активной экспортной деятельностью, продолжается
строительство большого количества объектов - для хранения продукции и ее доставки. Тот
же "Нибулон" по всем направлениям продолжает развитие, продолжает строительство
недвижимости, связанное с инфраструктурой, продолжает строительство барж из нашего
металла для транспортировки (перевалки) зерна из своих портовых мощностей. "В целом,
мы считаем, что год был достаточно хорошим. Мы движемся в тренде с рынком, мы
продолжаем осваивать новые продукты, постепенно выводим их на рынки. Также
продолжаем повышать уровень сервиса для наших клиентов, продолжаем с ними
планировать какие-то совместные программы. То есть, в целом результатами мы
удовлетворены и надеемся на хорошие результаты в 2019 году", - сказал Д.Липпа.
Читать полностью >>>

12.02.0219

За 12 місяців 2018 р. містоутворююче підприємство НВП «Зоря»
перерахувало до бюджетів різних рівнів 148 мільйонів гривень, що на 38%
більше показника 2017 р.
«НВП «Зоря» – одне з провідних промислових підприємств України, яке впевнено
входить в число великих сумлінних платників податків. Забезпечити зростання необхідних
відрахувань у 2018 році нам вдалося завдяки стабільній та ефективній роботі виробництва,
підвищенню продуктивності праці. Наш бізнес прозорий і зрозумілий, ми діємо в повній
відповідності з українським законодавством, і всі платежі обов'язкових податків, зборів
проводимо своєчасно, в повному обсязі. Важливо дану тенденцію зберегти і продовжити,
тому що від того, наскільки ефективно і стабільно працює НВП «Зоря», залежить розвиток
міста, регіону та країни в цілому», – зазначив генеральний директор НВП «Зоря» Олександр
Чернецов. За рахунок зростання виробництва в 2018 році НВП «Зоря» збільшило кількість
зовнішньоекономічних операцій і зберегло орієнтацію на зовнішній ринок. В результаті
відрахування до фонду Луганської митниці Госфіскальної служби збільшилися на 55% і
склали 83 мільйони гривень. Відзначимо, що крім обов'язкових відрахувань, НВП «Зоря», в
рамках соціальної відповідальності, щорічно реалізує ряд проектів, які роблять життя
городян більш затишним і комфортним.
Читати повністю >>>
За матеріалами НВП «Зоря»

Читайте также: Интервью генерального директора
"Метинвест-СМЦ" Дмитрия Липпы >>>

Государственная исполнительная служба Минюста в 30 октября
арестовала имущество и средства ЧАО “Ривнеазот”. Об этом
свидетельствует определение Хозсуда Ровенской области.
Согласно материалам суда, аресте имущества и средств предприятия наложен
решениями от 30 октября и 5 ноября 2018 года в рамках исполнительного производства
делу, в котором суды частично удовлетворили иск “Проминвестбанка” к ЗАО “Ривнеазот”
(как поручителя ЧАО “Северодонецкое объединение АЗОТ” по договору об открытии
кредитной линии от 23 июля 2013 года о взыскании $45,9 млн задолженности. В рамках
этого же дела 15 января Северо-западный апелляционный хозсуд оставил без изменений
решение Хозяйственного суда Волынской области от 6 декабря 2018 года, которым
частично было удовлетворено заявление “Ривнеазота” и предоставлена отсрочка на
погашение долга перед “Проминвестбанком” до 18 марта 2019 года, тогда как химзавод
просил отсрочку до декабря 2019 года. Согласно материалам суда, “Ривнеазот” отмечал, что
находится “в крайне затруднительном положении, имеется реальная угроза банкротства
предприятия”. Как заявляло предприятие, у него отсутствуют средства и имущество,
необходимые для уплаты $45,9 млн, “а в случае прекращения хозяйственной деятельности
исполнение судебного решения по делу вообще станет невозможным”, при том, что оно
является одним из крупнейших налогоплательщиков в городе и области. Напомним,
“Ривнеазот” — один из крупнейших производителей удобрений в Украине, предприятие
входит в структуру холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
Суд зняв арешт з майна "Рівнеазота" і частково
розблокував рахунки в банках
14.02.2019

Госпсуд Рівненської області 11 лютого частково задовольнив скаргу
ПрАТ “Рівнеазот” та скасував постанови держвиконавця про арешт коштів
підприємства від 30.10.2018 і 05.11.2018.
Також суд скасував постанову держвиконавця від 30.10.2018 про арешт всього
рухомого та нерухомого майна ПрАТ “Рівнеазот”. “Оскаржувана постанова головного
державного виконавця про арешт майна боржника від 30 жовтня 2018 року ВП №57556013
суперечить нормам законодавства, оскільки стосується арешту всього майна, а не
конкретного індивідуально визначеного; арешт накладено на майно без проведення його
опису”, - зауважив Госпсуд Рівненської області. Водночас суд відмовив “Рівнеазоту” в
задоволенні скарги на постанову держвиконавця від 13.11.2018 про арешт коштів, що
перебувають у касах товариства та надходять до них. Як писав Finbalance, вказані
“арештувальні” постанови були винесені держвиконавцем в межах виконання судових
рішень в справі №918/1164/15 про стягнення Промінвестбанком 45,9 млн дол
заборгованості з ПрАТ “Рівнеазот” як поручителя ПрАТ "Сєверодонецьке об`єднання АЗОТ"
(за договором про відкриття кредитної лінії №20-2199/2-1 від 23.07.2013). 15.01.2019
Північно-західний апеляційний госпсуд лишив без змін ухвалу Госпсуду Волинської області
від 06.12.2018, якою лише частково було задоволено заяву “Рівнеазота” та надано
відстрочку на погашення боргу перед Промінвестбанком до 18 березня 2019 року (тоді як
хімзавод просив до грудня-2019). “Рівнеазот” наголошував, що знаходиться “у вкрай
скрутному становищі, наявна реальна загроза банкрутства підприємства” (цитата). Як
зазначало підприємство, в нього відсутні кошти та майно, необхідні для сплати 45,9 млн
дол, “а у разі припинення господарської діяльності виконання судового рішення у справі
№918/1164/15 взагалі стане неможливим” (цитата), при тому, що воно є одним з
найбільших платників податків у міста та області.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Запуск Одесского припортового завода
отложили до марта
17.02.2019

Запуск Одесского припортового завода откладывается до марта,
сообщил первый заместитель гендиректора предприятия Николай
Щуриков. Об этом со ссылкой на Думскую сообщает БизнесЦензор.
По его словам, компания "Энергетический эквивалент", с которой ОПЗ заключил
договор о переработке давальческого сырья, выполнила все требования, в том числе
перечислила задаток, позволивший разморозить выплату зарплат рабочим. "Но, как я и
говорил, мир не без "добрых людей". Выяснилось, что "Укртрансгаз" не может по
техническим причинам оформить нового поставщика газа на ОПЗ. Всем, у кого осталось
терпение и возможность, придется ждать конца этого месяца, когда по закону можно будет
заменить поставщика газа и начать получать газ для запуска производства на заводе", сказал он. ОПЗ простаивает с конца апреля 2018 г. Для возобновления работы предприятие
несколько раз пыталось привлечь партнера по давальческой схеме, но пока безуспешно.
Долги по зарплате превышают на текущий момент 30 млн грн, задолженность по налогам 6 млн, за газ (с учетом транспортировки и без учета финансовых санкций) - 7,5 млрд грн.
Общая задолженность по состоянию на конец прошлого года составила почти 7,7 млрд грн.
В течение прошлого года по собственному желанию с завода уволились 564 человека.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

По материалам interfax.com.ua
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ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

 ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

 ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Сумское НПО закрывает представительство в Москве
"Малинская бумажная фабрика-Вайдманн" выпустила
товарную продукцию на 58 млн грн
16.02.2019

"Малинская бумажная фабрика-Вайдманн" (МБФ, Житомирская обл.) в
январе выпустила товарную продукцию на 58,24 млн грн, что на 11,5%
больше, чем за тот же месяц прошлого года.
Согласно данным ассоциации "УкрПапир", в натуральных показателях за минувший
месяц фабрика увеличила выпуск промышленной бумаги на 18,6% - до 542 тонн,
трансформаторного картона - на 9%, до 424 тонны. Основанная в 1871 г. "МБФ-Вайдманн" член международной группы Weidmann с 2000 года, единственное предприятие Восточной
Европы, которое может поставлять практически все виды электроизоляционной бумаги и
картона, соответствующие региональным и международным стандартам. На фабрике
производится трансформаторный картон, электроизоляционная бумага для силовых
кабелей и трансформаторных намоток, крепированная бумага, другие виды бумаги для
промышленного применения, в том числе для упаковки, фильтрации, обоев. Как
сообщалось, в 2018 году "МБФ-Вайдманн" выпустила товарную продукцию на 636,46 млн
грн, что на 7,7% больше, чем за 2017 год, при этом выпуск бумаги вырос на 13,4% - до 7,02
тыс. тонн, но сократилось производство трансформаторного картона на 31,4% - до 3,8 тыс.
тонн. Weidmann International Corporation – мировой лидер по выпуску высоковольтной
изоляции для силовых трансформаторов, объединяет производственные и торговые
компании, специализирующиеся на электротехнических видах бумаги и картона, деталей
высоковольтной электроизоляции, деталей из пластмасс для автомобильной, медицинской
и других отраслей промышленности.
Читать полностью >>>
По материалам dks.com.ua

04.02.2019

Сумское машиностроительное научно-производственное объединение
(Сумское НПО) решило закрыть представительство в Москве (РФ) в связи с
отсутствием деятельности.
Решение принял наблюдательный совет компании 31 января 2019 г. Функциями
представительства было представление интересов объединения перед предприятиями и
организациями РФ. По информации на сайте Сумского НПО, помимо представительство в
РФ оно имеет филиал в Туркменистане и представительство в Киеве. В минувшем году НПО
закрыло представительство в Азербайджане. Рынок РФ некогда занимал до 70% объемов
продаж, однако после начала конфликта на востоке Украины и жесткой политики
импортозамещения в РФ, он постепенно сократился до минимума. Сумское НПО - один из
крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей
промышленности, атомных электростанций. По состоянию на четвертый квартал 2017 года
компания Stremvol Holdings Lmited (Кипр) владела 83,736% акций ПАО "Сумское НПО ", еще
13,5124% принадлежит "Просцено трейдинг" (Кипр). В 2017 году чистый доход НПО
составил 905,32 млн грн (годом ранее – 1 млрд098 млн грн), чистый убыток превысил
1млрд123 млн грн ( 1млрд 135 млн грн). Летом 2018 года работники предприятия и
профсоюзы провели ряд митингов в связи с невыплатой заработной платы, после чего
объединение ввело режим оплачиваемых простоев…
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ГП «Зоря» - «Машпроект» переходит на международный
стандарт финансовой отчетности
05.02.2019

 ІНДУСТРІЯ ТАРИ & УПАКОВКИ
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Инвестор из Люксембурга купил в Украине второй завод
по производству жестяной тары
05.02.2019

Компания Ardagh Group (Люксембург) на аукционе в системе
ProZorro.Продажи выкупила имущество завода по производству
металлической упаковки для пищевых продуктов, который расположен в г.
Хотин (Черновицкая обл., ранее ООО "ПКО "Арго").
Продавцом выступил государственный Укрэксимбанк. "После завершения сделки
одна из крупнейших в Украине фабрик по производству металлической упаковки для
продуктов питания снова заработает", — говорится в сообщении Офиса Национального
Инвестиционного Совета при Президенте Украины. В сообщении отмечается, что Ardagh
Group — один из мировых лидеров в производстве упаковочных решений из металла и
стекла, акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. На сайте компании указано,
что у нее более 100 производственных площадок в 22 странах, в компании работают более
23 тыс. чел., а объем продаж составляет около $ 8,6 млрд. В Украине у Ardagh Group уже есть
один производственный актив — ООО "Арда Метал Пекеджинг Украина" (Белая Церковь,
Киевская обл.) В Офисе Национального Инвестиционного Совета уточняют, что в 2012 году
компания инвестировала в этот актив €4 млн. Согласно информации, опубликованной в
системе ProZorro.Продажи в аукционе приняли участие два претендента - ООО "Арда Метал
Пекеджинг Украина" (дочерняя компания Ardagh Group) и ООО "Финансовая компания
"Такт". Имущество предприятия продано за 199 млн 246 тыс. 777 грн (с НДС). Аукцион
состоялся 26 ноября 2018 года, а договор с победителем подписан 21 декабря 2018 года.
Имущество завода по производству металлической упаковки для пищевых продуктов до
2013 года принадлежало ООО "ПКО "Арго". В марте 2013 года сообщалось, что имущество
завода в Хотине перешло в собственность Укрэксимбанка. Тогда планировалось, что
развитием предприятия займется управляющая компания. Однако, по данным Delo.UA, на
момент продажи завод был законсервирован.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

В СМИ было распространено сообщение о закупке Государственным
предприятием «Зоря» - «Машпроект» консультационных услуг по вопросам
предпринимательской деятельности и управления на сумму 630 тыс. грн.
С целью избежать неверного толкования данной информации сообщаем следующее:
согласно Закону Украины «О внесении изменений в Закон Украины» О бухгалтерском учете
и финансовой отчетности в Украине «относительно усовершенствования некоторых
положений» от 05.10.2017 г. №2164-VIII ГП «Зоря» - «Машпроект» осуществляет переход к
составлению финансовой отчетности по международным стандартам. По Закону завод
относится к крупным предприятиям и должно составлять финансовую отчетность по
международным стандартам финансовой отчетности. 2018 был определен предприятием
как год перехода с национального на международный стандарт, а с 2019 г. предприятие
составляет финансовую отчетность исключительно по международному стандарту.
Обязательным условием подготовки финансовой отчетности по международным
стандартам является проведение оценки справедливой стоимости внеоборотных активов
предприятия. В состав объектов оценки входят здания, сооружения, технологическое и
другое оборудование, задействованное в производственном процессе ГП НПКГ «Зоря» «Машпроект», в общем 42891 инвентарный номер, а также нематериальные активы.
Оценку вправе проводить независимая компания, имеющая лицензию на выполнение
соответствующих работ. Приглашение к участию в торгах на выполнение оценки было
направлено 17 компаниям, аккредитованным в соответствующей товарной группе. До
истечения предельного срока представления предложений на электронную торговую
площадку не поступило ни одного предложения. Поэтому торги были проведены путем
ценового анализа. Предложения к участию в торгах предоставили 4 компании из
приглашенных. Победителем конкурса была признана компания, в соответствии с
квалификационным критериям, с ценовым предложением 630 тыс. грн. - ООО «Оценочная
фирма «ДЕ ВИЗУ». Оценка справедливой стоимости необоротных активов согласно
Государственному классификатору относится к категории «Консультационные услуги по
вопросам предпринимательской деятельности и управления ДК 021: 2015 79419000-4
(консультационные услуги по вопросам оценки)», сообщает пресс-центр ГП НПКГ «Зоря» «Машпроект». Напомним, в 2018 г. ГП «Зоря-Машпроект» выиграло тендер на проведение
реконструкции КС Яготин с закупочной стоимостью 2,248 миллиардов гривен.
Читать полностью >>>
По материалам inshe.tv
Верховный Суд признал банкротом задолжавшую банкам
16 миллиардов компанию Иванющенко

МАШИНОБУДУВАННЯ & ІНЖИНІРИНГ

06.02.2019

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ГФС в январе-2019 приняла 2 решения о рассрочке НДС
на импортное оборудование на EUR1,2 млн
08.02.2019

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины в январе 2019 г.
приняла два решения о рассрочке уплаты налога на добавленную
стоимость (НДС) на импортное оборудование на EUR1,2 млн.
Тогда как всего с начала предоставления такой рассрочки в феврале 2018, одобрена
рассрочка указанного налога на EUR7,3 млн и $1,4 млн по 78 решениям. Согласно данным
на сайте ГФС, по обоим решениям сумма налога, заявленная к рассрочке, превышала 1 млн
грн, а всего таких решений было принято 44. Наибольшую сумму рассрочки в целом
предоставила Киевская таможня - EUR1,3 млн и $712,5 тыс., Харьковская - EUR2,1 млн,
Хмельницкая - EUR1,3 млн и $185,5 тыс., указывается в сообщении. "Совершено 67
таможенных оформлений импорта оборудования по применению полученных решений с
рассрочкой уплаты НДС на сумму 213 млн грн. Рассрочка предоставлена при ввозе
оборудования для собственного производства предприятиями легкой, металообрабатывающей, пищевой промышленности, строительной отрасли, медицинского оборудования", отметило ведомство. По состоянию на 1 февраля-2019 налогоплательщики подали 179
заявлений о предоставлении такой рассрочки, из которых 175 таможни рассмотрели. При
этом ГФС отказала по 61 заявлению, указывая на нарушения обязательных требований, в
частности, из-за наличия налогового долга, отсутствия информации о предмете или сумме
контракта, пояснили в ведомстве. Как сообщалось, в конце 2017 года Верховная Рада ввела
на 2018-2019 гг. возможность 24-месячной рассрочки уплаты НДС равными частями при
ввозе оборудования для собственного производства. Кабинет министров принял
постановление о порядке предоставления такой рассрочки 21 февраля 2018 года.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Верховный Суд отказал жалобе ликвидатора "Дельта Банка" и оставил
решение судов нижестоящих инстанций, которыми ЧАО "ТД Азовобщемаш"
признано банкротом и открыта ликвидационная процедура.
Соответствующее решение Верховный Суд Украины принял 23 января 2019 года.
Постановлением Хозяйственного суда Киева от 31 октября 2017 года был утвержден реестр
требований кредиторов на общую сумму 16 млрд грн и признаны кредиторами должника в
т.ч. "Укрэксимбанк" (4,96 млрд грн), "Дельта Банк" (2,13 млрд грн), "Сбербанк" (2,84 млрд
грн), "Альфа-Банк" (1,74 млрд грн), "Укрсоцбанк" (1,46 млрд грн), "Райффайзен Банк Аваль"
(1,56 млрд грн), "ОТП Банк" (753,5 млн грн), ПАО "Азовэлектросталь" (593,5 млн грн). По
данным НКЦБФР, 100% акций ЗАО "Торговый дом Азовобщемаш" принадлежат кипрской
компании Azovmashinvest Holdings Limited (ранее СМИ связывали ее в том числе с Юрием
Иванющенко). Кроме того, Azovmashinvest Holdings Ltd является владельцем в т.ч. 80,8%
акций ЧАО "Мариупольский завод тяжелого машиностроения" и 50% акций ПАО "Азовмаш"
(остальные 50% принадлежат ФГИ; этот пакет Кабмин включил в перечень объектов
большой приватизации на 2019 год). В госреестре юрлиц конечными бенефициарами ЗАО
"Торговый дом Азовобщемаш", ЧАО "Мариупольский завод тяжелого машиностроения" и
ОАО "Азовмаш" указаны Azovmashinvest Holdings Limited и Светлана Савчук. Согласно
судебным материалам, 31 января 2018 г. в Хозсуд Киева в рамках дела о банкротстве ЧАО
"Мариупольский завод тяжелого машиностроения" поступило ходатайство распорядителя
имущества должника о признании предприятия банкротом и открытия ликвидационной
процедуры. Производство по данному делу было открыто в июне 2016 г. В октябре 2018 г.
этот суд признал кредиторские требования "Дельта Банка" на 1,54 млрд грн и требования
"Укрэксимбанка" на 3,78 млрд грн как обеспеченные залогом имущества должника. В
декабре 2017 года был утвержден реестр требований кредиторов, в который включены в
т.ч. требования (четвертой очереди) "Альфа-Банка" (2,1 млрд грн), "Укрсоцбанка" (1,29
млрд грн), "Райффайзен Банка Аваль" (1,1 млрд грн), "ОТП Банка" (593,6 млн грн), ЗАО
"Азовобщемаш" (189,3 млн грн). Также суд признал требования кредиторов, обеспеченные
залогом имущества должника: "Сбербанка" (246,3 млн грн), "Райффайзен Банка Аваль" (121
млн грн), "Укрсоцбанка" (115,4 млн грн). Как сообщалось, в мае 2017 года стало известно,
что Окружной суд Лимассола (Кипр) инициировал возбуждение двух уголовных
производств по факту невыполнения решений кипрского суда собственниками "Азовмаша"
Светланой Савчук и экс-регионалом Юрием Иванющенко, которые продолжали выводить
активы из компании-должника. Также бенефициаров "Азовмаша" обвиняли в
неисполнении приказа суда о замораживании активов, принятого еще в 2014 году.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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ЧАО «Днепрополимермаш» освоило выпуск уникального
оборудования для криворожских ГОКов

ГП «Электротяжмаш» приступил к выполнению заказа для
Николаевского тепловозоремонтного завода

11.02.2019

ЧАО «Днепрополимермаш» освоило выпуск уникального оборудования для криворожских ГОКов. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со
ссылкой на сайт ЧАО «Днепрополимермаш».
В 2018 г. ЧАО «Днепрополимермаш» освоен выпуск новой продукции – Зубчатый
венец шаровой мельницы (Ш50-А) m=20, z=244 диаметром 4 937,7 мм и массой 13 600 кг.
«Для производства столь не простого изделия были задействованы производственные
мощности на грани возможностей нашего предприятия. Так, фрезеровка плоскости
разъёма выполнялась на портально-фрезерном обрабатывающем центре DOOSAN DCM2760W, обработка наружного диаметра 4 937,7 мм выполнялась на токарно-карусельном
станке модели 1550, а для нарезки зуба использован расточной обрабатывающий центр
DOOSAN DBC-130L», - рассказали в пресс-службе завода. В декабре 2018 года первый венец
принят на ЦГОК и успешно смонтирован на мельницу, второй находится на финишной
стадии перед отгрузкой на ЧАО «СевГОК». Отметим, в 2019 г. заводу «Днепрополимермаш»
исполнится 52 года. За свою более чем полувековую историю предприятие не только
сохранило весь промышленный потенциал, но и прошло несколько этапов переоснащения,
в результате которых были заложены новые направления производства. В 2007 году в
модернизацию завода начал инвестировать Вадим Ермолаев, что повлекло стремительное
развитие предприятия. На сегодня Днепрополимермаш занимается производством прессформ для изготовления полимерных изделий, выпускает сельхозтехнику, производит
буровое оборудование для нефтегазодобывающей отрасли, оборудование для
металлургической, горнодобывающей промышленности, занимается производством
нестандартного оборудования под заказ. В 2018 году предприятие произвело и отгрузило
товарной продукции на 40% больше аналогичного периода 2017 года.
Читать полностью >>>
Читайте также: Интервью с коммерческим
директором ЧАО «Днепрополимермаш» >>>
По материалам most-dnepr.info
Новокраматорский машиностроительный завод Георгия Скударя
завершил 2018 год с 638 млн гривен прибыли
12.02.2019

АО “Новокраматорский машиностроительный завод” завершило 2018
г., по предварительным данным, с чистой прибылью 637,95 млн грн, что на
61,3% больше аналогичного показателя 2017 г.
Согласно опубликованной повестке дня общего собрания акционеров компании,
намеченного на 14 марта, нераспределенная прибыль НКМЗ на 1 января 2019 г. составляет
2 млрд 043 млн грн. Как сообщалось, в 2017 г. НКМЗ сократил чистую прибыль на 14% к
предыдущему году, до 395,45 млн грн. Согласно обнародованному проекту решения
собрания, из полученной в прошлом году чистой прибыли 446,63 млн грн планируется
направить на выплату дивидендов, остальные 191,32 млн грн - на пополнение оборотных
средств. Размер годовых дивидендов планируется утвердить в размере 2 тыс. грн на одну
акцию (номиналом 400 грн). За 2017 год размер дивидендов был утвержден в таком же
размере, при этом на их выплату была направлена вся полученная чистая прибыль и часть
неиспользованной на развитие производства. Согласно публикации, за минувший год
текущие обязательства НКМЗ возросли на 17% до 1 млрд 240 млн грн, долгосрочные не
появились. Суммарная дебиторская задолженность компании увеличилась на 44% - до 1
млрд 142,7 млн грн, а активы в целом составили 6 млрд 414,7 млн грн, увеличившись на 6%.
Собственный капитал АО на 1 января 2019 года составляет 5 млрд 174,3 млн грн, в том
числе уставный - 89,326 млн грн. НКМЗ специализируется на выпуске прокатного,
металлургического, кузнечно-прессового, гидротехнического, горнорудного, подъемнотранспортного, специализированного оборудования, поковок и отливок. Поставляет
продукцию в страны СНГ, Словакию, Индию, Францию, Германию, Польшу, Румынию,
Италию, Турцию, Индонезию и другие страны. Как сообщалось, по предварительным
данным в 2018 году завод увеличил объем продаж на 23% по сравнению с 2017 годом
(когда он составлял 4,7 млрд грн), объем товарной продукции — на 41%. Согласно данным
НКЦБФР, по состоянию на 3 квартал 2018 года владельцами пакетов акций в размере
33,5859% и 33,6298% являются соответственно Галина Савенко и Елена Яковлева (на
начало 2014 года почти 77% принадлежало президенту НКМЗ Георгию Скударю).
Читать полностью >>>
Читайте также: Президент "НКМЗ" Георгий
Скударь поддержал Вилкула >>>
По материалам ukrrudprom.com
Завод «Укроборонпрому» за 227 мільйонів замовив корейські
верстати вдвічі дорожче ринку
12.02.2019

Замовлені казенним підприємством «Шосткинський казенний завод
«Імпульс» ДК «Укроборонпром» корейські верстати виявились вдвічі
дорожчими від ринкових цін.
За даними системи «Прозорро», у січні 2019 року завод без відкритих торгів замовив
35 різних верстатів із числовим програмним керуванням виробництва компанії «Doosan
Group» (Корея) у її ексклюзивного представника в Україні ТОВ «Варітек» на 227,56 млн грн.
Детальні технічні характеристики невідомі, бо самі договори не оприлюднили. Серед
верстатів були чотири вертикальні обробні центри DNM 400a по 5,15 млн грн. за кожен, що
на дату підписання договору дорівнювало 163 тис євро або $186 тис. У розпорядженні
«Наших грошей» є комерційна пропозиція «Варітеку» за 2015 рік. У ній фірма пропонувала
верстат DNM 400a із системою управління Fanuc 0i-MD на умовах поставки DDP удвічі
дешевше – за 74 470 євро. Ціна включала митні платежі, ПДВ, пусконалагоджувальні
роботи, інструктаж та навчання персоналу, сертифікацію в системі УкрСЕПРО та гарантійне
сервісне обслуговування. Також фірма пропонувала рекомендовані опції на суму 13 110
євро: конвеєр стружки за 6 720 євро, пристрій автоматичної прив’язки інструменту за 4 370
євро, підготовка під четверту вісь за 2 020 євро. Разом із ними ціна склала би 87 580 євро,
що все одно на 86% дешевше від закупівельної ціни «Імпульсу». Як повідомляють учасники
ринку, з 2015 року ціни таких верстатів у валюті не зросли. Крім того, за даними джерела
«Наших грошей» у ДФС, у 2017-2018 роках «Варітек» завозив в Україну верстати DNM 400a
по ціні $41-45 тис до розмитнення. З урахуванням мита, ПДВ, установки й навчання
персоналу верстат коштував би приблизно до $60 тис, що втричі дешевше від ціни
«укроборонпромівців». Дніпровський «Варітек» належить Валерію Жовтобрюху і Кирилу
Бобуху, які володіють ТОВ «Варітерм» з Андрієм Рибаловим. Жовтобрюх має ТОВ «Тверді
сплави», а Бобух – ТОВ «Технічний центр «Варіус», яке заснувало ТОВ «Таегутек Україна»
разом із фірмою «IMC International Metalworking Companies B.V.» (Нідерланди), котру через
«Berkshire Hathaway Inc» (США) контролюють мільярдери Уоррен Баффет і Чарльз Мангер.
У 2017 році фірма без торгів продала ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» верстатів на
13,38 млн грн., а в 2011 році – ДП «Завод імені В.О. Малишева» на 23,99 млн грн.
Шосткинський «Імпульс» входить у державний концерн «Укроборонпром». Завод почав
виробляти боєприпаси 40 мм для автоматичного гранатомета спільно з ПрАТ «Кузня на
Рибальському», яку Петро Порошенко та Ігор Кононенко восени 2018 року продали Сергію
Тігіпку. Директор заводу Євген Чернов восени 2018 року повідомив журналу «Defense
Express», що зараз «Імпульс» працює над тим, щоб збільшити об’єми їхнього виготовлення
шляхом механізації виробництва і запровадження нових інструментів.
Читати повністю >>>
За матеріалами nashigroshi.org
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ГП «Электротяжмаш» поставит электрооборудование для тепловозов
ТЭМ7 до конца 2019 г. Завод изготовил первые комплекты трансформаторов
для преобразователя измерительного напряжения (ПИНТ-6).
«Мы обеспечим Николаевский тепловозоремонтный завод качественным электрооборудованием. Специалисты проведут авторский надзор за правильностью его установки,
а затем примут участие в наладке и испытаниях электропередачи модернизированных
тепловозов», - отметил и.о. директора ГП Дмитрий Костюк. Первые поставки продукции
состоятся в апреле. Контракт подписан в конце прошлого года. Заказчик будет выполнять
капитально-восстановительный ремонт 42 тепловозов для металлургической отрасли.
Отметим, на «Электротяжмаше» прошел первый надзорный аудит системы менеджмента
бизнеса. Аудитор проверил документацию по работе предприятия, процесс производства,
контроль, выпуск продукции, ее идентификацию и сохранность для подтверждения
действия сертификатов ISO/TS 22163:2017 и ISO 9001:2015. «Внешний аудит подтвердил,
что система менеджмента бизнеса соответствует требованиям международных стандартов.
Это повышает конкурентоспособность продукции предприятия в железнодорожной
отрасли», - отметил и.о. директора завода Дмитрий Костюк. Завод получил сертификаты
сроком на три года в марте 2018-го. Сфера сертификации: «Системы электропитания,
системы тяги» и «Единичные железнодорожные компоненты». Ранее сообщалось, что на
«Электротяжмаше» прошел ресертификационный аудит OHSAS 18001:2007 и ISO
14001:2015. Представители ООО «БЮРО ВЕРИТАС СЕРТИФИКЕЙШН УКРАИНА» проверили
систему менеджмента охраны труда и систему менеджмента окружающей среды на
соответствие международным стандартам OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety
Management (Системы менеджмента гигиены и безопасности труда) и ISO 14001:2015
System of environmental management (Системы экологического менеджмента). «Итоги
аудита подтвердили, что системы менеджмента предприятия соответствуют
международным стандартам. Это дает уверенность нашим текущим и потенциальным
заказчикам в том, что предприятие соблюдает все взятые на себя обязательства», —
отметил и.о. директора завода Дмитрий Костюк. В результате завод получил сертификаты
OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2015 сроком до трех лет.
Читать полностью >>>
По материалам ГП «Электротяжмаш»
Суд визнав банкрутом ПрАТ "Маріупольський завод
важкого машинобудування"
14.02.2019

Госпсуд м. Києва 30 січня 2019 р. в рамках справи №910/8259/16
визнав банкрутом ПрАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування"
і відкрив ліквідаційну процедуру, повідомляє finbalance.com.ua
“Встановлено перевищення розміру пасиву підприємства над його активами, в
результаті чого розпорядник майна дійшов висновку, що погашення грошових вимог
кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури не вбачається
можливим”, - йдеться в судови матеріалах. Як писав Finbalance, у жовтні-2018 цей суд
визнав кредиторські вимоги Дельта Банку на 1,54 млрд грн та вимоги Укрексімбанку на
3,78 млрд грн до ПрАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" як такі, що
забезпечені заставою майна боржника. У грудні-2017 було затверджено реєстр вимог
кредиторів, у який включені в т.ч. вимоги (четвертої черги) Альфа-Банку (2,1 млрд грн),
Укрсоцбанку (1,29 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (1,1 млрд грн), ОТП Банк (593,6 млн
грн), ПрАТ «Азовзагальмаш» - 189,3 млн грн. Також суд визнав вимоги кредиторів, які
забезпечені заставою майна боржника: Сбербанку (246,3 млн грн), Райффайзен Банку Аваль
(121 млн грн), Укрсоцбанку (115,4 млн грн). За даними НКЦПФР, власником 80,8% акцій
ПрАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування” (як і 100% акцій ПрАТ "Торговий
дім Азовзагальмаш" і 50% акцій ПАТ “Азовмаш”) є кіпрська компанія Azovmashinvest
Holdings Limited (раніше ЗМІ пов’язували її в т.ч. з Юрієм Іванющенком). У держреєстрі
юросіб кінцевими бенефіціарами ПрАТ "Торговий дім Азовзагальмаш", ПрАТ
"Маріупольський завод важкого машинобудування” і ПАТ “Азовмаш” вказані
Azovmashinvest Holdings Limited та Світлана Савчук. 23.01.2019 Верховний Суд відмовився
задовольнити касаційну скаргу ліквідатора Дельта Банку в справі №910/12136/16 та
залишив без змін рішення судів нижчих інстанцій, якими було визнано банкрутом ПрАТ
"Торговий дім Азовзагальмаш" та відкрито ліквідаційну процедуру. Ухвалою Госпсуду м.
Києва від 31.10.2017 було затверджено реєстр вимог кредиторів підприємства на загальну
суму 16 млрд грн та визнано кредиторами боржника в т.ч. Укрексімбанк (4,96 млрд грн),
Дельта Банк (2,13 млрд грн), Сбербанк (2,84 млрд грн), Альфа-Банк (1,74 млрд грн),
Укрсоцбанк (1,46 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (1,56 млрд грн), ОТП Банк (753,5 млн
грн), ПАТ "Азовелектросталь" (593,5 млн грн).
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
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Кременчугский колесный завод в январе 2019 года сократил
производство колес на 58,4% - до 32,3 тыс. штук

KTD Group за місяць-два запустить конвеєрне виробництво
холодильників на заводі в Черкасах

08.02.2019

Кременчугский колесный завод (Полтавская обл.) в январе 2019
года, по сравнению с январем 2018 года, сократил производство колесной
продукции на 58,4%, или 45,4 тыс. единиц - до 32,3 тыс. единиц.
Как сообщает управление экономики горисполкома Кременчуга со ссылкой на отчет
предприятия, завод в феврале работает 18 дней в месяц под сформированный портфель
заказов. Напомним, Кременчугский колесный завод в 2018 г сократил производство колес
на 32% - до 627,3 тыс. Напомним, ранее сообщали, что Кременчугский колесный завод в
2019 г. планирует увеличить производство колес на 7,5% - до 674,7 тыс. шт. Кременчугский
колесный завод в 2018 году сократил производство колес на 32% - до 627,3 тысяч.
Читать полностью >>>
По материалам kg.ua
На ЭМСС поступил новый заказ на
изготовление рабочих валков
12.02.2019

На ЭМСС поступил новый заказ от европейской компании
ArcelorMittal - Belval & Differdange на изготовление и поставку четырех
рабочих валков для крупносортного стана горячей прокатки.
В Люксембург валки будут отгружены в сентябре-октябре т.г. Общий вес поставки –
128 тонн. ЭМСС сотрудничает с компанией ArcelorMittal с 2011 г. Только в прошлом месяце
с производственной площадки ЭМСС было отгружено 145 т. продукции на предприятия
ArcelorMittal в Казахстане и Бельгии. Напомним, с производственной площадки ПАО «ЭМСС»
была произведена отгрузка роликов, изготовленных для шведско-швейцарской компании
АВВ. Заготовки отгружены на предприятия концерна АВВ, расположенные в Финляндии и
Польше. Изготовленные детали предназначены для производства электродвигателей.
ЭМСС сотрудничает с всемирно известной компанией уже 12 лет. Сегодня ABB выступает в
качестве крупнейшего производителя промышленных двигателей и приводов, в которых
используются обработанные заготовки ПАО «Энергомашспецсталь». Стоит отметить, что в
2018 г. для предприятий АВВ было изготовлено и поставлено порядка 1900 т. продукции.
Читать полностью >>>
По материалам ЭМСС
ЗЛМЗ обновил грузоподъемное оборудование
литейного цеха
14.02.2019

В литейном цехе Запорожского литейно-механического завода
завершен капитальный ремонт электромостового крана, работающего на
участке обрубки. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В ходе обновления оборудования произведена замена системы управления,
кабельно-проводниковой продукции. Для повышения уровня безопасности электрокомпоненты установлены в закрытые шкафы. Также кран получил новую кабину машиниста – с
антибликовыми стеклами, кондиционером, антивибрационным креслом. Параметры
работы электродвигателей контролируют специальные датчики, точность которых
позволяет выявлять малейшие отклонения. «После ремонта кран стал практически как
новый. В кабине машиниста стало комфортнее, узлы оборудования стали надежнее.
Чувствуется, что в ответственный момент техника не подведет», – поделился машинист
крана металлургического производства Александр Алексеев. Запорожский литейномеханический завод направил на капремонт крана порядка 1,3 млн грн. Напомним, в
литейном цехе ЗЛМЗ после масштабной реконструкции в эксплуатацию вошла сушильная
печь литейного конвейера №1. В ходе обновления агрегата внедрена автоматическая
система контроля и управления параметрами печи, установлены современные горелки.
Выполнена замена футеровки стен и свода печи с установкой современных огнеупорных
материалов. Результатом проведенного обновления стало улучшение качества и
сокращение расхода природного газа для просушки форм изложниц на 30%. На проведение
реконструкции предприятие направило более 12 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам ЗЛМЗ
 ФУНКЦІОНАЛЬНА ТЕХНІКА

05.02.2019

KTD Group, що випускає в Україні побутову техніку під торговельними
марками Saturn, ST і Laretti, планує за 1-2 місяці розпочати конвеєрне
виробництво холодильників на заводі в Черкасах.
"Ми вже запустили дослідне виробництво холодильників, і за місяць-два запускаємо
конвеєрне складання на 300 тис. холодильників на рік. Метал купуємо у "Метінвесту", повідомив президент KTD Group Олександр Громико під час круглого столу з проблем
трудової міграції в Києві. Спочатку запуск заводу з поступовим виходом на випуск 300 тис.
холодильників щорічно намічався на літо 2017 року, проте О.Громико пояснював посування
термінів на 2018 р. необхідністю зміни проекту з урахуванням енергозбережних технологій,
оскільки планується випускати енергозбережні холодильники класу "А++" та "А+++". Потім
запуск переносився з огляду на необхідність вирішення всіх виниклих технічних питань,
зокрема з урахуванням складності виробництва. Раніше О.Громико зазначав, що українські
виробники можуть замінити європейським компаніям китайські заводи, оскільки
розміщення в Україні виробництва дає змогу скоротити терміни доставки, уникнути мита
завдяки ЗВТ з ЄС. "Чого нам бракує і що ми бачили, наприклад, у Словаччині або Туреччині, це, безумовно, підтримка виробника з боку держави. У тій же Словаччині, якби я відкрив
аналогічний завод і створив 500 робочих місць, мені б компенсували вартість обладнання
від 30% до 50%", - зазначив О.Громико під час круглого столу.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Компания BigTab выпустила новую
линейку оборудования
07.02.2019

Первый украинский производитель сенсорных панелей и столов
запускает новую линейку оборудования. Об этом сообщает TradeMaster.UA
со ссылкой на пресс-релиз компании.
Украинская компания-производитель интерактивного оборудования нового
поколения BigTab обновила ассортимент своей продукции. В числе новинок - уникальные
touch-table, инновационные столы для переговоров. Эти столы представляют собой рабочее
место, оборудование встроенным монитором с технологией мультитач и FullHD.
Технология предназначена для многопользовательской деятельности. В компании
считают: этот девайс - идеальный инструмент для проведения переговоров и презентаций.
Помимо высокой технической оснащенности, touch-table сделали еще и очень прочным: на
его поверхность можно ставить различные предметы без страха повредить электронные
“внутренности” стола. Помимо “умных” столов компания также занимается разработкой
интерактивных экранов и других интерактивных систем, которые значительно упрощают
жизнь украинского бизнеса.
Читать полностью >>>
По материалам trademaster.ua
Cisco призначила Сергія Мартинчука керівником
бізнесу корпорації в Україні
12.02.2019

Компанія Cisco призначила Сергія Мартинчука керівником бізнесу
корпорації в Україні. Про це повідомляє прес-служба Cisco. Про це
повідомляє служба новин порталу mind.ua
Так, він замінить Олега Боднара, який продовжує свою роботу на посаді Директора
Cisco в Україні, Казахстані, Азербайджані, Білорусі, Молдові, Узбекистані, Грузії, Вірменії та
інших країнах Центральної Азії. На новій посаді Сергій Мартинчук керуватиме просуванням
рішень і технологій Cisco, займатися розвитком партнерської і дистриб'юторської мережі, а
також координацією маркетингової діяльності компанії в Україні. Сергій Мартинчук почав
працювати в Cisco в 2007 році і за цей час займав різні посади в українському офісі компанії,
успішно відкриваючи і реалізуючи нові можливості в країні і за її межами. Cisco –
американська транснаціональна компанія, що розробляє і продає мережеве обладнання,
призначене в основному для великих організацій і телекомунікаційних підприємств. Одна з
найбільших в світі компаній, що спеціалізуються в області високих технологій.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
 ОБЛАДНАННЯ
 ПРОМИСЛОВЕ & ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

Премьера ХАРП на выставке «AGROEXPO»
(Турция)

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
13.02.2019

На протежении 7-10 февраля состоялась премьера Харьковского
подшипникового
завода
(ХАРП)
на
международной
выставке
сельхозмашиностроения «AGROEXPO-2019» (Измир, Турция).
Мероприятие собрало более 900 экспонентов и 300 000 посетителей из 60 стран
мира. «2019 год мы начали с выхода на турецкий рынок. Участие в выставке «AGROEXPO»
проложило путь к новым возможностям сотрудничества. Наши подшипниковые решения
привлекли внимание посетителей выставки своими экономическими характеристиками», –
прокомментировал директор департамента продаж Виталий Бугров. ХАРП представил
подшипники HARP AGRO с уплотнениями повышенной герметичности X-SHIELD, серию
подшипников UC (аналоги YAR), ES (YET), EX (YEL) и линейку корпусных узлов на базе
данных подшипников, а также ступичные подшипниковые узлы HARP AGRO UNIT. «Мы
сосредоточились на создании наиболее подходящих условий для реализации подшипников
ХАРП на турецком рынке. На данный момент заградительные пошлины значительно
влияют на цену наших подшипников. Тем не менее, спрос на продукцию ХАРП среди
местных аграриев достаточно высокий, так как защитные характеристики подшипников,
система многокромочных уплотнений X-Shield, которая обеспечивает 100% герметичность
и износоустойчивость, позволяют достичь экономии на дорогостоящем обслуживании и
ремонте сельхозтехники», – добавил В. Бугров. Большинство отказов подшипников
вызвано попаданием внутрь загрязняющих веществ (пыль, грязь, металлические
включения и т. д.). Учитывая интенсивность развития сельского хозяйства и сегодняшние
экстремальные условия эксплуатации сельхозтехники, ХАРП предлагает подшипники и
узлы с комплектацией системой многокромочных уплотнений X-SHIELD. Узлы,
укомплектованные подшипниками HARP AGRO с данными уплотнениями, являются
необслуживаемыми, не требуют пополнения смазкой в течение всего жизненного цикла.
«Развитие предпринимательских инициатив – одно из важнейших направлений нашей
экономической политики. Поэтому мы будем продолжать внедрять инновации HARP на
новые рынки», – резюмировал В. Бугров. Напомним, 19-21 февраля Харьковский
подшипниковый завод (ХАРП) представит эффективные решения для безотказной работы
сельхозтехники на международной агропромышленной выставке «Зерновые технологии
2019», которая занимает главное место среди специализированных мероприятий Украины
и направлена на продвижение инновационных решений в аграрной индустрии.
Читать полностью >>>
По материалам УПЭК
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Компания «Корум трейдинг» выиграл тендер на
поставку оборудования «Львовуглю»
12.02.2019

Государственное предприятие «Львовуголь» 11 февраля 2019 г.
провело тендер на закупку очистного комбайна и забойного конвейера. Об
этом сообщает портал oligarh.media
Они предназначены для нужд шахты «Степная», на которой за государственные
средства реализуется проект оснащения новых лав. Так, еще в мае прошлого года Кабмин
согласился с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности о
предоставлении государственной гарантии для выполнения долговых обязательств ГП
«Львовуголь» по кредиту в сумме 228,1 млн грн для модернизации и закупки нового
оборудования на «Степной». Мощность шахты на сегодняшний день оценивается в 500 тыс.
тонн в год, по факту же на ней добывается немногим менее 300 тыс. тонн угля в год.
Участие в тендере приняли две компании – ООО «Корум трейдинг» и ООО «Торговый дом
«Контракт-энерго». Последняя компания остановилась на отметке 120 млн грн (ожидаемая
стоимость закупки составляла 120,65 млн грн) и упорно не снижала свое предложение.
«Корум трейдинг» изначально предложил «Львовуглю» контракт на гораздо меньшую
сумму – 108 млн грн, потом снизил его до 107,42 млн грн и с этим результатом одержал
победу. «Корум трейдинг» контролируется ООО «ДТЭК Энерго» самого богатого бизнесмена
Украины Рината Ахметова. Победа в нынешнем тендере стала для компании пробой пера –
ранее «Корум трейдинг» еще не получал госзаказы через Prozorro.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media

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

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

На крупном харьковском авиазаводе
переизбрали профком

АО "Турбоатом" изготовил оборудование
для Днепровской ГЭС
05.02.2019

На АО "Турбоатом" продолжаются работы над производством
оборудования для Днепровской ГЭС. Об этом сообщили на предприятии,
передает sq.com.ua
Специалисты изготовили и отгрузили закладные части гидротурбины, в частности
камеру рабочего колеса. В апреле 2015 года при участии специалистов АО "Турбоатом"
состоялся пуск гидротурбины (станционный № 18) на ДнепроГЭС-2. Согласно контракту,
заключенному в 2011 г., на ДнепроГЭС-II АО "Турбоатом" осуществил модернизацию трех
турбин №11,17,18 пропеллерного типа ПР-В-680 с заменой на поворотно-лопастные гидротурбины ПЛ40-В-700. Финансирование и контроль проекта осуществлял Международный
банк развития и реконструкции. После модернизации единичная мощность турбин
выросла с 115 МВт до 122 МВт, средневзвешенный КПД достиг 93,5%, а диаметр рабочих
колес увеличился с 6,8 до 7 м. Модернизированная гидротурбина №11 была введена в
эксплуатацию в 2013 г., турбина №18 была пущена в январе, а турбина №17 - октябре 2015
года. 22 ноября 2017 года АО "Турбоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" заключили контракт на
реконструкцию двух гидроагрегатов (поворотно-лопастные турбины и генераторы) для
Днепровской ГЭС-2. Реализация контракта запланирована до сентября 2021 года. …
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua
Райффайзен Банк подав багатомільйонний позов
до заводу Григоришина
12.02.2019

Райффайзен Банк Аваль намагається стягнути борг за кредитом у $15
млн із заводу «Запоріжтрансформатор», який пов`язують з бізнесменом
Костянтином Григоришиним.
ПАТ «Запоріжтрансформатор» подало апеляційну скаргу у Центральний
апеляційний госпсуду, у якій намагається оскаржити рішення Госпсуду Запорізької області
від 01.06.2017, пише Finbalance. Ним було задоволено позов «Райффайзен Банку Аваль» та
стягнуто з ПАТ «Запоріжтрансформатор» заборгованість у розмірі 14,8 млн дол за
генеральною кредитною угодою від 2009 року та кредитним договором від 2011. Сам завод
«Запоріжтрансформатор» пов`язують з Костянтином Григоришиним, а у держреєстрі
кінцевим бенефіціаром підприємства значиться Леонід Півоваров (Швейцарія). Раніше із
заводу також намагалися стягнути ING Bank N.V. та «Промінвестбанк». А ліквідатор
«Всеукраїнського банку розвитку» намагався в судовому порядку стягнути 11 млн дол з
ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», яке також пов’язане з
Григоришиним. Раніше Високий суд Англії та Уельсу видав наказ про заморожування
активів групи «Енергетичний стандарт» україно-російського бізнесмена Костянтина
Григоришина. Рішення ухвалене 20 грудня як забезпечувальна міра в рамках арбітражного
розгляду з Вадимом Новинським та Володимиром Лук’яненко-молодшим на більш ніж $300
млн щодо машинобудівного підприємства ПАТ «Сумське НВО». У рішенні суду згадуються,
зокрема, такі українські компанії: «Запоріжтрансформатор», «Турбоатом», ПАТ «Сумське
НВО», «Укррічфлот», «Запорізький кабельний завод», «Сварог Ессет Менеджмент».
Читати повністю >>>
За матеріалами ua.news
 ВИРОБНИЧЕ ОБЛАДНАННЯ & УСТАТКУВАННЯ
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

В Виннице открыли крупнейший в Украине завод
по производству солнечных панелей
05.02.2019

В Виннице введена в эксплуатацию первая очередь завода по
производству солнечных панелей Kness PV. Это первое масштабное
промышленное производство солнечных панелей в Украине.
Согласно сообщению, на новом предприятии на начальном этапе будет работать 120
человек, средняя зарплата работников составит около 15 тыс. грн. Дополнительно в
области технических разработок, логистики, реализации и дистрибуции привлекаться еще
более 50 специалистов. Площадь производственных мощностей первой очереди
предприятия составляет 6,6 тыс. кв. м. Производственная линия завода разработана в
Национальном институте КНР. Годовая мощность производства составляет 200 МВт.
Общий размер инвестиций составляет 5 млн евро. Реализация второй очереди
запланировано до конца этого года. В целом предприятие будет иметь мощность 400 МВт.
Новый завод будет производить солнечные панели для бытовых, коммерческих и
промышленных солнечных электростанций. Номинальная мощность панелей от 270 до 370
Вт. Возможно изготовление различных типов панелей: рамочные с пленкой backsheеt и
безрамочные типа стекло-стекло. "Соответствие данных солнечных панелей современным
мировым критериям качества дает возможность их реализации как непосредственно в
Украине, так и в других странах Европы и мира", – отмечается в сообщении. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

SACMI открыла в Украине центр по сервису
плиточного оборудования
06.02.2019

Представительство и сервисный центр компании SACMI откроется в
логистическом центре "Калиновка" рядом с новым заводом по производству
керамической плитки, который строит "Эпицентр К".
Итальянский холдинг присутствует в индустриальной отрасли уже около ста лет. А
его представительства находятся в США, Аргентине, Испании, Бразилии, Польше и т. д.
SACMI уже является поставщиком оборудования для целого ряда украинских компаний по
производству керамической плитки. Это Харьковский плиточный завод, ATEM Group,
InterCerama, Cersanit, Zeus Ceramica, "Iнтертайл". Теперь стратегическим партнером стала
также компания "Эпицентр К". "Чтобы быть действительно стратегическим партнером для
наших клиентов, недостаточно производить хорошее оборудование - нужно также предоставлять хороший сервис, хорошее обслуживание", - заявил во время пресс-конференции в
Киеве директор SACMI Group Джовани Ланчьери. По словам генерального директора ТОВ
"Эпицентр К" Петра Михайлишина, открытие сервисного центра SACMI было обязательным
условием при подписании контракта на поставку оборудования для завода керамической
плитки, первую очередь которого планируют ввести в середине 2019 года. В итоге, SACMI
поставил для завода "Эпицентра" новые модульные мельницы, высокопродуктивные
большие прессы и две большие печи для изготовления керамики. Годовая выручка SACMI
составляет 1,4 млрд евро. Группа состоит из 80 компаний, в которых работает 3,5 тыс.
человек. Представительства группы находятся в 26 странах мира.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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01.02.2019

Председатель профкома Харьковского авиазавода Михаил Погорелов
переизбран на новые срок. Об этом сообщили на предприятии, передает
служба новостей портала sq.com.ua
Переизбарание прозошло 29 января на отчетно-выборной конференции
профсоюзного комитета. Участие в ней приняли 105 из 125 членов комитета, а также
генеральный директор ХГАПП Сергей Задорожный и председатель Центрального комитета
Профсоюза авиастроителей Украины Ярема Жугаевич. Погорелов отчитался о работе
комитета на авиапредприятии за 2010 - 2018 годы. По итогам конференции, деятельность
профильного комитета была оценена удовлетворительной.
Читать полностью >>>
По материалам sq.com.ua
Уряд затвердив фінансовий план ДП "Антонов"
з 6 млрд грн доходів
07.02.2019

Кабмін затвердив фінплан ДП “Антонов” на 2019 р., згідно з яким
держпідприємство планує отримати понад 6 млрд грн чистого доходу у
цьому році. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МЕРТ.
За поданням Мінекономрозвитку, уряд затвердив фінансовий план ДП “Антонов” на
2019 р. Згідно з документом, у 2019 р. ДП “Антонов” планує отримати близько 6,1 млрд
чистого доходу від реалізації продукції, з яких 5,9 млрд грн – на зовнішніх ринках та 200
млн грн – в Україні. Серед основних статей запланованого доходу 263 млн грн надійдуть від
надання інжинірингових послуг, 73 млн грн - від науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт і 32,5 млн грн - від роялті. У 2019 р. ДП планує сплатити на користь
держави понад 1 млрд грн, зокрема податків, зборів, включаючи відрахування 30% чистого
прибутку ДП “Антонов” на сумму 214,5 млн грн. Також, фінплан ДП “Антонов” передбачає
збільшення чистого доходу від реалізації продукції на 21% відносно 2018 р. У тому числі на
22,1% за напрямком “вантажний авіаційний транспорт” та на 312,7% за напрямком
“виробництво літальних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування”.
Підприємство також планує у 2019 р. підвищити зарплати на підприємстві. Середня
зарплата зросте до 15,7 тис. грн, тобто на 57,3% порівняно з 2018 роком.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Канадські компанії готові взяти участь в модернізації
харківських літаків
09.02.2019

Канадські компанії готові брати участь у виробництві та модернізації
АН-74. Про це розповів голова правління компанії FED Віктор Попов,
передає служба новин порталу kharkov.comments.ua
«Я сподіваюся, що область авіабудування буде патронувати держава. Україна
сьогодні пасе задніх на ринку авіаційної продукції – в експортному ВВП країни авіаційна
промисловість становить всього 1%. Для відродження ХАЗу є кілька альтернативних
пропозицій з боку нашої компанії, «Укроборонпрому». Але наші пропозиції – блокують, а
регуляторні органи не діють», - повідомив «Коментарям. Харків» Попов. Одна з таких
пропозицій – співпраця з канадськими компаніями, які готові брати участь у виробництві
та модернізації АН-74. Сьогодні на ХАЗі 8 АН–74 і 4 АН–140 різного ступеня готовності. За
словами Попова, інвестиції в апгрейд і сертифікацію літака складуть близько $250 млн.
Компанія FED готова брати участь у цьому проекті вже цього року, якщо вирішать його
реалізовувати. «Всі ці кошти можна буде повернути в перші роки запуску виробництва, за
умови випуску хоча б 5 літаків на рік», - підсумував Віктор Попов.
Читати повністю >>>
За матеріалами kharkov.comments.ua
ДП 410-й завод розпочав освоєння ремонту
літаків Boeing
11.02.2019

Держпідприємство «Завод 410 цивільної авіації» вже розпочало
освоєння послуг з ремонту та технічного обслуговування авіаційної техніки
марки Boeing. Про це повідомляє ukrmilitary.com
Сьогодні на території підприємства знаходяться два літаки Boeing 737-500, на яких
виконуються роботи з технічного обслуговування та фарбування. По завершенні етапу
підготовки спеціалістів та сертифікації виробництва, підприємство зможе значно
розширити свої можливості, самостійно виконуючи роботи з обслуговування сучасної
авіаційної техніки. Нагадаємо, що раніше повідомлялось про заплановані обсяги технічного
обслуговування у 5 літаків Boeing-737 на рік з поступовим збільшенням до 2024 року до 40
літаків на рік. «ДП «Завод 410 цивільної авіації» є лідером авіаційного кластеру
«Укроборонпрому». Воно показало себе як надійний партнер «Антонова» у ремонті літаків.
Добре зарекомендувавши себе на внутрішньому ринку, підприємство виходить на світовий
ринок. Партнерство з такими гігантами світової авіації, як Boeing, Airbus і Robinson
Helicopter – це своєрідний знак якості заводу», – сказав Генеральний директор ДП «Завод
410 ЦА» Віктор Ганькевич. Він додав, що серед безпрецедентних переваг ДП «Завод 410 ЦА»
слід зазначити, що підприємство має власній вертолітний майданчик, а його безпосередня
близькість до аеропорту «Київ-Жуляни» дає можливість без зайвих транспортних витрат
обслуговувати цивільні літаки, що задіяні в перевезеннях. «Завод розташований біля
аеропорту – має спільний кордон, а через це й має вихід до його злітних смуг та зони
стоянки літаків», – пояснює очільник 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

 СУДНОБУДУВАННЯ & СУДНОРЕМОНТ

 КОЛІЙНИЙ ТРАНСПОРТ & ЗАЛІЗНОДОРОЖНЄ ОБЛАДНАННЯ

Укрзалізниця отримала всі локомотиви
General Electric Тризуб

Государственная пограничная служба Украины собирается
закупить во Франции 22 патрульных катера
05.02.2019

04.02.2019

Государственная пограничная служба Украины собирается закупить
во Франции 22 патрульных катера. Об этом заявил начальник ГПСУ
генерал-лейтенант Петр Цигикал в эфире одного украинского телеканала.
«Мы прорабатываем возможные варианты усиления наших морских подразделений
в Азовском море. Мы уже провели текущий ремонт нескольких наших кораблей и катеров, в
прошлом году на службу заступили катера проекта UMC-1000 с улучшенными ходовыми
характеристиками, проведен ремонт корабля «Донбасс ", но это только начало», — сказал
он. Переговоры с французами ведутся при содействии МВД. У ведомства уже есть опыт
подобных приобретений: ранее министр Арсен Аваков подписал контракт с концерном
Airbus на закупку 55 французских вертолетов. По словам Цигикала, Госпогранслужба
планирует создать в Азовском и Черном морях «мощные и мобильные группировки
пограничных кораблей и катеров», которые могли бы выполнять как правоохранительные
функции, так и противодействовать военным угрозам….
Читать полностью >>>
По материалам metronom.news

Укрзалізниця отримала всі 30 локомотивів General Electric Тризуб, які
Україна повинна була отримати за контрактом. Про це повідомив глава УЗ
Євген Кравцов, передає biz.nv.ua
"Останні п'ять зустрічали у Чорноморську у п’ятницю. Далі - маршрут вже
відпрацьований. Спочатку - на Крюківський вагонобудівний завод. Там на
доукомплектуванні перебувають ще десять американських локомотивів", - написав він у
Facebook. Нагадаємо, 11 вересня в Україні прибув перший локомотив General Electric. Угода
між Укрзалізницею і GE на суму близько $1 млрд передбачає оновлення і модернізацію
тягового рухомого складу. На першому етапі планується поставка УЗ 30-ти магістральних
тепловозів. При цьому 10% складових виробництва повинно бути локалізовано в Україні.
Згодом локомотиви будуть складатися з не менше ніж 40% українських комплектуючих.
Вартість локомотивів - $4,7 млн за кожен. В цілому сума контракту першої партії становить
$140 млн. 8 листопада 2018 року почалися випробування на УЗі першого тепловоза …
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua

На Херсонской верфи СМГ завершают
еще один «CHELSEA»

Завод Юрушева заработает по полмиллиона на ремонте
каждого кондиционера в поездах
08.02.0219

04.02.2019

Специалисты Херсонской верфи СМГ завершают ремонт сухогруза
«CHELSEA 2» (флаг – Мальта). На судне провели корпусные работы с
заменой около 80 тонн металла и проверку винто-рулевого комплекса.
Судно принадлежит к типу сухогрузов «CHELSEA», которые хорошо знакомы
специалистам СМГ - на Херсонской верфи в 2000-х гг. построили 11 сухогрузов этого типа.
Кроме того, на СМГ сейчас строится т/х семейства судов типа «Челси» на базе судна-донора
«Волго-Дон» проекта 1565. Строительство ведется совместными усилиями Херсонской и
Николаевской верфей. Отметим, на Херсонской верфи Смарт Мэритайм Груп (СМГ)
подняли на стапель трюмную баржу проекта Р-79. Специалисты верфи проводят
необходимые замеры для оценки технического состояния и определения объема
предстоящего ремонта. Предварительно ожидается ремонт обшивки корпуса с заменой
около 50 тонн металла. За последние три года СМГ провел модернизацию целой серии
подобных барж. В ходе переоборудования грузоподъемность судов была увеличена на 20%.
Напомним, на Херсонской верфи СМГ подняли для выполнения ремонтных работ сухогруз
«Svyatiy Petro» (флаг – Украина). Судну требуется выравнивание внутренней части корпуса
в районе второго трюма, что приведет к замене около 10 тонн металла. Главная задача,
которая стоит перед специалистами верфи - выполнить работы в кратчайшие сроки.
Буквально в считанные дни сухогруз вернут в рабочее состояние и передадут заказчику.
Читать полностью >>>
По материалам Смарт Мэритайм Груп

Филиал "Пассажирская компания" ПАО "УЖД" по результатам тендера
заключила соглашение с АО "Днепровагонремстрой" на ремонт систем
кондиционирования пассажирских вагонов на сумму 14,92 млн грн.
Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в
системе "Прозорро". Кондиционеры отремонтируют до июля в шести вагонах с номерами
033 24803, 033 24811, 033 24845, 033 24837, 033 24829, 033 24852. Как отмечает издание,
стоимость ремонта составит 2,48 млн грн за один вагон, что сравнимо со стоимостью новой
двухкомнатной квартиры в Киеве площадью 75 кв. метров, в которой уже установлены
мебель, бытовая техника и кондиционеры. В смете предусмотрено установление новых
систем кондиционирования КВ-1-28 производства харьковской компании "МК
"Энергосбережение" Виктора Барского и Любви Волокиты по 933 тыс. грн за один вагон.
Остальные средства отведены на разные расходы и отчисления, среди которых прибыль
"Днепровагонремстроя" с каждого вагона составит 470 тыс. грн, а расходы на зарплату 25
рабочих, которые будут работать над каждым вагоном – только 72 тыс. грн за весь период
ремонта. АО "Днепровагонремстрой" принадлежит миллионеру Леониду Юрушеву. Его
единственным конкурентом на тендере было ООО "ДВРБ-сервис" Дмитрия Назаренко,
которое прописано в Днепре по одному адресу с "Днепровагонремстроем" по ул.
Универсальная, 10. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

На киевском заводе состоялась закладка
двух боевых катеров

Укрзалізниця відремонтує двоповерхові поїзди Skoda, які
їздять до Харкова та Тернополя
09.02.2019

На ЧАО “Завод “Кузня на Рыбальском” (Киев) состоялась закладка
двух боевых катеров для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в
рамках реализации “Стратегии ВМС ВС Украины – 2035.
“Заложенные сегодня по заказу Министерства обороны Украины бронированный
артиллерийский катер проекта 58155 (МБАК “Гюрза-М”) и десантно-штурмовой катер
проекта 58503 (БДШК “Кентавр-ЛК”) дополнят силы обороны территориального моря
Украины”, – цитируется командующий украинских ВМС адмирал Игорь Воронченко. Это
закладка уже 8-го корпуса МБАК и 3-го корпуса БДШК в рамках реализации программы.
Строительство катеров продлится около четырех месяцев. Всего в рамках программы
развития военно-морских сил Украины намечено строительство бронекатеров типа
“Гюрза-М” (до 20 ед.) и десантно-штурмовых катеров типа “Кентавр” (порядка 8 ед.). МБАК
“Гюрза-М” – полностью бронирован, имеет на вооружении пушку, пулемет и ракетные
комплексы. Предназначен для несения боевой вахты в прибрежной морской полосе,
патрулирования, охраны водных рубежей, борьбы с малоразмерными судами противника,
защиты береговых стационарных и плавучих объектов и сооружений, содействия
десантным и пограничным группам, обеспечения безопасности мореплавания. Водоизмещение “Гюрза-М” (проект 58155) – 51,1 тонны, крейсерская скорость – 25 узлов, экипаж – 5
человек, дальность автономного плавания – 900 миль. БДШК “Кентавр” (проект 58181)
разработан предприятием “Исследовательско-проектный центр кораблестроения”
(Николаев). По сравнению с бронированными катерами “Гюрза” и “Гюрза-М” обладает
расширенным функционалом для выполнения специальных задач. Водоизмещение катера
– 47 тонн, длина – 24,3 м; максимальная скорость – до 50 узлов; дальность плавания – не
менее 500 миль; десантовместимость – до 32 человек. …
Читать полностью >>>
По материалам readmetal.com
Суднобудівники компанії завершують будівництво
чергової серії лінійних буксирів
14.02.2019

Днями суднобудівний завод «НІБУЛОН» ввів в експлуатацію перший
буксир пр. POSS-115 NIBULON-8 та готує до спуску останнє із серії цього
проекту судно – NIBULON-11.
Другий буксир проекту POSS-115 (зам. 10029): У машинному відділенні завершуються
роботи з монтажу трубопроводів, а також виготовлення та встановлення труб систем
обслуговування енергетичної установки. У завершальній стадії і гідравлічні випробування
загальносуднових систем. Тим часом електромонтажники ведуть роботи з підключення
пульта судноводія в ходовій рубці буксира і щита аварійно-попереджувальної сигналізації у
приміщенні ГРЩ. У житловому корпусі активно триває зашиття приміщень панелями і
укладання плитки в санітарних блоках, на камбузі та в пральні. Третій буксир проекту
POSS-115 (зам. 10030): На судні, що спущено на воду два тижні тому, розпочато проведення
добудівних робіт, у розпалі монтаж механізмів машинного відділення і гвинто-рульових
колонок, встановлення труб під ізоляцію і панельне зашиття. Спеціалістами електромонтажної дільниці розпочато монтаж кабелю на судні. Четвертий буксир проекту POSS115 (зам. 10031): Заводчани завершили виготовлення міцного корпусу судна, розпочато
очищення і фарбування. Ведеться монтаж палубного обладнання і установка кранцевого
захисту. Самохідний перевантажувач проекту П-140 (зам. 10032): На стапельному
майданчику продовжується укрупнення днищевої частини міцного корпусу найдовшого та
найширшого в історії суднобудівного заводу «НІБУЛОН» судна – плавкрана проекту П-140.
Водночас на інших дільницях підприємства, зважаючи на масштабність суднобудівного
замовлення, також кипить робота з виготовлення необхідних комплектуючих, зокрема в
монтажно-трубній дільниці виготовляються та монтуються труби баластно-осушувальної
системи, збираються нові бортові і днищеві секції в збірно-секційному цеху та тривають
роботи з обробки металу і виготовлення деталей у цеху металообробки.
Читати повністю >>>
За матеріалами Компанії «НІБУЛОН»
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У другій половині ц.р. Укрзалізниця збирається відправити швидкісні
двоповерхові поїзди Skoda на капітальний ремонт. Про це заявив директор з
інженерно-технічного забезпечення АТ “УЗ” Григорій Бойко.
“У цьому році у швидкісних поїздів Skoda підійшов термін для капітального ремонту.
Два поїзди ми беремо в ремонт і готові освоїти нове виробництво на Запорізькому електровозоремонтному заводі. Сьогодні у заводу немає документації на виконання капітального
ремонту регламентних робіт (тому такий ремонт – новий профіль для заводу – ред.). Тому
ми ставимо спочатку завдання інституту освоїти і видати відповідну документацію, і вже в
другому півріччі виконати роботу з капремонту”, – розповів Бойко. Також Бойко додав, що в
Україні наразі немає заводу, який здійснює ремонт дизель-поїздів. “Сьогодні таке завдання
поставлене Дніпропетровському тепловозоремонтному заводу, щоб в 2019 р. відпрацювати
документацію і з 2020 року почати капітальний ремонт дизель-поїздів” – зазначив Бойко.
Чеські електропоїзди Skoda були закуплені у 2012 році перед проведенням чемпіонату з
футболу Євро-2012. Але в 2014 році поїзди зламалися і стояли без ремонту два роки. …
Читати повністю >>>
За матеріалами poglyad.te.ua
АО "Укрзализныця" в 2019 году сократит производство
вагонов на своих заводах
08.02.2019

ПАО "Укрзализныця" в 2019 г. сокращает производство вагонов на
собственных заводах. Всего в этом году на мощностях УЗ планируется
построить около 1 тыс. вагонов. Об этом заявил Григорий Бойко.
"На этот год мы уменьшаем объем строительства подвижного состава. На Панютинском вагоноремонтном заводе мы будем производить всего тысячу вагонов в 2019 г. Ни
Дарницкий вагоноремонтный завод, ни Стрыйский вагоноремонтный завод производить
вагоны не будут",- сообщил директор по инженерно-техническому обеспечению "УЗ"
Григорий Бойко. На сегодня у УЗ нет достаточного количества средств для строительства
вагонов. Панютинский вагоноремонтный завод может строить 200 вагонов в месяц, до 150
вагонов завод может ремонтировать. "Мы каждый год готовы делать больше, мощностей
на это хватает. Вопрос в выделении средств на эти работы", - рассказывали ранее на
предприятии. С 2017 года в УЗ активизировали работу по строительству подвижного
состава на собственных мощностях: с начала года УЗ построила 1477 полувагонов. В 2018
году на предприятие ПАО "Укрзализныця" планировали построить более 3,5 тыс. вагонов.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
 ВАГОНИ МЕТРО & ТРАМВАЇ

Компания "Татра-Юг" отправила свой новый
трамвай в Египет
06.02.2019

Компания "Татра-Юг" выполнила поставку своего первого трамвая,
произведенного для Египта. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на
информацию одесско-днепровского предприятия.
Вагон уже прибыл в Александрию, где будет эксплуатироваться. В "Татра-Юг"
проинформировали, что отправка вагона из Украины состоялась еще в период новогодних
праздников. Напомним, что в начале 2017 года "Татра-Юг" выиграла тендер на поставку в
Александрию (Египет) 15 сочлененных трамваев. Поставка должна быть выполнена в
течение 2,5 лет с момента внесения предоплаты египетской стороной. Вагоны для Египта высокопольные и имеют длину 22 м. Изначально первая поставка планировалась на июнь
2018 года. Завод в Днепре приступил к выполнению заказа поздно, поскольку египетская
сторона долго не вносила предоплату. Произведенный для Египта трамвай тестировали на
сети трамвайных маршрутов в Днепре, начиная с лета прошлого года.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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 АВТОТРАНСПОРТНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
 ГРУПИ КОМПАНІЙ. КОРПОРАЦІЇ & ХОЛДИНГОВІ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

 КОМЕРЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ, в т.ч. ОБЛАДНАННЯ
 АВТОБУСИ. ТРОЛЕЙБУСИ

Банкрутство ЗАЗ: суд затвердив реєстр вимог кредиторів,
серед них - у т.ч. Укрексімбанк і ОТП
06.02.2019

Госпсуд Запорізької обл. в рамках справи №908/2500/18 про
банкрутство ПрАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" затвердив
реєстр вимог кредиторів та визнав конкурсними кредиторами.
В т.ч. такі структури: ТОВ "Фінансова компанія "АМБЕР" - 3,16 млн грн (4 черга
задоволення); ТОВ "Фінансова компанія "Юніверсум фінанс" - 2,47 млрд грн (4 черга); ПрАТ
"Українська автомобільна корпорація" - 369,4 млн грн (4 черга); ТОВ "Фалькон-Авто" - 36,8
млн грн (4 черга); ПрАТ "Автокапітал" - 21,8 млн грн (4 черга); "Благодійний фонд Віталія
Хомутинніка "Відродження" - 1,2 млн грн (4 черга). Згідно з судовою ухвалою, в числі вимог,
забезпечених заставою майна боржника, - вимоги Укрексімбанку (770,1 млн грн), ОТП
Банку (356,8 млн грн), кіпрської компанії “Міросена ЛТД” (659,9 млн грн). Раніше
повідомлялося, що одним з кредиторів ЗАЗ був Промінвестбанк. У 2017 році згадане ТОВ
"Фінансова компанія "Юніверсум фінанс" викупило у ФГВФО мільярдний борг ЗАЗ перед
Дельта Банком за 244 млн грн. І хоча в компанії-покупця простежувався певний зв`язок з
боржником, корпорація "УкрАВТО", яка контролює ЗАЗ, заперечувала пов`язаність з
новоспеченим кредитором. Провадження в справі про банкрутство ЗАЗ було відкрите в
грудні 2018 року. Тоді ж корпорація “УкрАВТО” заявляла, що розраховує на санацію ЗАЗ у
рамках відповідних процедур.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
Україна може увійти в топ інноваційних країн, якщо держава
підтримає вітчизняне автомобілебудування

Львів’яни виготовили новий автобус для потреб
портовиків Миколаєва
05.02.2019

Львівський Концерн «Електрон» виготовив на базі пасажирського
автобуса модифіковану модель, призначену для потреб стивідорної компанії
«Ольвія» із Миколаєва.
«ДП СК «Ольвія» (м. Миколаїв) отримало новенький пасажирський автобус марки
«Електрон». Новий автобус, виготовлений концерном «Електрон», відрізняється від базової
моделі», — сказано в повідомлені. На відміну від базової моделі, у новому автобусі не три, а
лише двоє дверей (задні прибрали). За рахунок цього кількість пасажирських сидінь
вдалось збільшити з 30 до 37. Натомість «постраждала» загальна місткість автобуса: якщо
базова модель вміщала 102 пасажира, то модифікована — всього 90. Автобус оснащений
кількома системами гальмування, бортовим комп’ютером з сенсорними дисплеями,
системою «розумного» клімат-контролю, а всі деталі салону виконані з незаймистих
матеріалів.Тендер на придбання автобуса “Ольвія” провела навесні 2018 року. Окрім
“Електрона”, а точніше українсько-німецького СП “Електронтранс”, в якому “Електрону”
належить частка, участь в аукціоні взяв також Автоскладальний завод №1 автокомпанії
“Богдан Моторс”. Зрештою, переможцем було обрано “Електронтранс”, який запропонував
продати автобус за 4 млн 971 тис. грн. Нагадаємо, 12-метровий низькопідлоговий автобус
моделі А18501 на «Електроні» почали випускати в 2016 році.
Читати повністю >>>
За матеріалами prybutok.com.ua
 АГРОПРОМИСЛОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

06.02.2019

Україна має інноваційний потенціал, зокрема, у автомобілебудуванні.
Водночас технологічний розвиток потребує наявності урядових програм
для створення сприятливого виробничого клімату.
«Українські автовиробники можуть запропонувати новітні інноваційні розробки. До
прикладу, «Богдан» минулого року випустив першу українську електровантажівку для
данської компанії. Однак подібні напрацювання наразі залишаються цікавими лише
закордонним замовникам. Як наслідок, Україна втрачає позиції у рейтингу найбільш
інноваційних країн світу, оскільки автомобілебудування не знаходить підтримки у
держави», - зазначають в корпорації «Богдан». Підтримка галузі повинна розпочинатися ще
з освітнього рівня – держава має заохочувати абітурієнтів обирати профтехнапрямки та
гарантувати якісне навчання та працевлаштування з гідною зарплатою. Також урядові
програми підтримки мають зосереджуватися на збільшенні держзамовлень у вітчизняних
компаній.
Ці
кроки
припинять
трудову
міграцію,
сприятимуть
розвитку
автомобілебудування, а отже прискорять ріст економіки. Нагадаємо, минулого року
працівники Луцького ДП «Автоскладальний завод № 1» АТ «АК «Богдан Моторс»
звернулися у листі до Міністра інфраструктури України Володимира Омеляна із проханням
посприяти розвитку вітчизняної промисловості, зокрема автомобілебудуванню. Трудовий
колектив підприємства звернув увагу на те, що потужності українського виробника можуть
працювати на забезпечення потреб держави у якісному європейському транспорті.
Працівники заводу наголосили, що автобудівництво є вагомим джерелом прибутку для
державного бюджету та займає третє місце у структурі українського експорту за кордон.
Читати повністю >>>
За матеріалами Корпорації «Богдан»
 ПРИВАТНИЙ ТРАНСПОРТ

Первичные регистрации подержанных легковых автомобилей
составили 91% общих регистраций легковых авто

Новому дилеру Kverneland в Украине
вручен сертификат
05.02.2019

В конце 2018 г. в офисе Kverneland Group International GmbH была
организована финальная встреча с представителями компании Vait
Agropartners, и по результатам переговоров – подписан дилерский договор.
Важными составляющими компании-производителя Kverneland являются
инновационные разработки, большой опыт производства и полный цикл изготовления
сельхозтехники с широким модельным рядом, который включает почвообрабатывающую,
посевную технику, опрыскиватели, косилки, пресс-подборщики, ворошилки и многое
другое. «В 2019 г. мы нацелены укреплять позиции компании Vait Agropartners, улучшать
сервисное обслуживание. На сегодняшний день, сервисные автомобили компании имеют
одну из лучших комплектаций со всем необходимым оборудованием для проведения
оперативной диагностики и ремонта», - рассказал генеральный директор Vait Agropartners
Калтенбок Кристоф. В ближайшее время все сотрудники Vait Agropartners пройдут
обучение – каждый по своему направлению. Однако техника Kverneland – не новинка для
сотрудников: у многих уже есть немалый опыт работы с брендом. Поэтому в Vait
Agropartners уже сейчас готовы предоставлять качественные консультации, а также
поставки техники и запасных частей Kverneland. Напомним, Vait Agropartners имеет
широкий ассортимент техники, способной справиться с любыми задачами предприятий от
обработки почвы и посева до уборки урожая. Модельный ряд техники, предлагаемой
компанией подобран для предприятий от 50 га и до крупных агрохолдингов, и включает
бренды Deutz-Fahr, Kverneland, Dondi, Olimak, Hardi. Собственная программа
финансирования и широкий пул банков - партнеров помогут подобрать оптимально
подходящий вариант финансирования.
Читать полностью >>>
По материалам agropravda.com
ХТЗ Ярославського подвоїв обсяги
експорту в 2018

06.02.2019

Первичные регистрации подержанных легковых автомобилей
составили 91% общих регистраций легковых авто (новые и подержанные),
составив 51,5 тыс. ед., сообщила ассоциация "Укравтопром".
Согласно сообщению на сайте ассоциации, основную массу регистраций составили
бывшие "евробляхи", которым временно предоставлена льготная растаможка, что ярко
отразилось на возрастной структуре первичного рынка подержанных авто Так, автомобили
выпуска до 2010 года заняли только пятую часть первичного рынка секонд-хенда, а 80%
пришлось на машины более солидного возраста. Как сообщалось, в январе-2019 первичные
регистрации новых легковых авто сократились на 21% к январю-2018 – до 5,2 тыс. ед.
Ассоциация отмечает, что украинцы предпочитают подержанные иномарки с дизельным
двигателем – в январе такие автомобили заняли 71% первичных регистраций ввезенных
авто с пробегом. Доля "бензиновых" авто составила 20%, автомобилей с ГБО – около 8%, и
чуть более 1% пришлось на электромобили и гибриды. "Очевидно, что тема заботы об
экологии и здоровье, которая на сегодня является главным регулятором на рынках
Евросоюза, еще не скоро будет в приоритетах украинцев, выбирающих для себя
автомобиль", - констатируют в "Укравтопроме". Лидером регистраций б/у легковых авто
стал Volkswagen – 11,144 тыс., вторым по популярности стал Opel, которых ввезено и
зарегистрировано более 5,5 тыс., а на третьем месте Audi с результатом в 4,5 тыс. авто.
Высоким спросом также пользовались автомобили Renault (3,7 тыс. ед.) и BMW (3,678 тыс.).
Самыми популярными моделями импортного секонд-хенда в январе стали Volkswagen
Passat – 5572 ед., Volkswagen Golf – 2656 ед., Skoda Octavia – 2386 ед., Audi A6 – 2267 ед. и Opel
Zafira – 2136 ед. Как сообщалось, первичные регистрации подержанных легковых
автомобилей в Украине в 2018 году выросли вдвое по сравнению с 2017 годом - до 116,8
тыс. ед., при этом рынок новых легковых авто сократился на 0,6% - до 81,8 тыс. ед. По
данным ГФС, по состоянию на начало февраля (с 25 ноября 2018 года) украинцы
растаможили 65 т
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
Іранський автовиробник повертається
на ринок України з моделлю Dena

На ЗАЗе начинают производство
корейских тракторов
12.02.2019

15.02.2019

Найбільший іранський виробник автомобілів Iran Khodro Company
(IKCO) повертається на український ринок і планує завезти свою модель Dena.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
"Найбільший іранський виробник автомобілів Iran Khodro Company (IKCO) планує
вивести свою модель Dena, вироблену спільно з Азербайджаном, на український ринок", йдеться у повідомленні. Також зазначається, що спочатку в Україну відправлять невелику
кількість моделей Dena і Dena Plus, щоб перевірити реакцію споживачів. В Укравтопромі
також зауважують, що іранська компанія IKCO була присутня на українському ринку в
період з 2006 по 2010 рік, продавши близько 12 тисяч автомобілів моделі Samands.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
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Олександру Ярославському вдалося не тільки відродити Харківський
тракторний завод (ХТЗ) після багаторічної кризи, але й налагодити експорт
сучасної сільгосптехніки новітнього зразка на зарубіжні ринки.
ХТЗ вдалося за підсумками 2018 року подвоїти обсяги експорту в порівнянні з
показниками 2017 року. Сучасна модернізована техніка виробництва харківського заводу
затребувана на ринках Молдови, Казахстану, Вірменії, Польщі, Болгарії, Румунії, Литви та
Грузії. Найдальша точка поставок — Нова Зеландія, також завод придивляється до ринків
країн регіону Океанія, вивчає можливість поставок на африканський континент. "За два
роки роботи в складі групи DCH Олександра Ярославського ХТЗ відродив виробництво і
запропонував ринку сучасну модернізовану техніку, яка володіє критично важливими
характеристиками для сільського господарства. Прихід інвестора, зацікавленого в розвитку
економіки Харківської області, став важливим, якщо не ключовою подією для Харківського
тракторного заводу. Інвестиції групи DCH в модернізацію ХТЗ — багатомільйонна
довгострокова програма, яка дозволила створити техніку, яка дійсно цікава ринку. А
експорт — найкращий індикатор цього успіху", — йдеться у публікації. Наголошується, що
експлуатаційна надійність — легендарна риса техніки ХТЗ. Невисока вартість придбання,
експлуатації і обслуговування, а також інший важливий елемент — сумісність зі всілякими
сучасними сільськогосподарськими знаряддями. Тому в техніки ХТЗ дуже широкий спектр
сфер використання: будь-які види обробки ґрунту, сівба, збирання, транспортування,
кормозаготівля, йдеться в матеріалі. Завдяки роботі конструкторів і інженерів ХТЗ завод
вже зараз пропонує досить широкий модернізований модельний ряд колісних і гусеничних
тракторів. Застосовані інноваційні рішення дозволили збільшити терміни експлуатації та
подовжити моторесурс окремих вузлів, деталей і блоків. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rbc.ua

На ЗАЗе начинают производство корейских тракторов. Об этом
рассказал посол Республики Южная Корея в Украине Ли Янг-Гу, передает
служба новостей портала agropravda.com
В 2018 году корейский производитель агротехники запустил процесс сборки своей
продукции на базе Запорожского автомобилестроительного завода. И если сотрудничество
окажется успешным, то обороты сотрудничества в будущем будут значительно увеличены.
Напомним, как уже сообщала AgroPravda.com, по словам главы правления ЗАО ЗАЗ Николая
Евдокименко, на ЗАЗе планировали в 2018 году начать сборку корейских тракторов бренда
LS (это новый бренд известного в Южной Корее подразделения LG Heavy). На начальном
этапе – это крупноузловая SKD-сборка тракторов…
Читать полностью >>>
По материалам agropravda.com
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Elvorti відкриє в Болгарії
лабораторію

 ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА

12.02.2019

Компанія Elvorti у 2019 р. планує відкрити навчально-наукову
лабораторію техніки на базі Русенського університету Ангела К'нчева в
Болгарії. Про це повідомляється на офіційному сайті Elvorti.
Лабораторія буде створена з метою підвищення рівня підготовки студентів,
ознайомлення їх із сучасною сільськогосподарською технікою і проведення науководослідних робіт. В аудиторії встановлять сучасні зразки сільгосптехніки, стенди та плакати
з описом всієї номенклатури техніки українського бренду Elvorti. «Наразі недостатньо
отримати знання і хороші оцінки. Адже конкуренція на ринку праці зростає, а технічний
прогрес посилюється. Робочі місця витісняє сучасна техніка, для керування якою потрібні
висококласні фахівці. Тому знати техніку, її можливості, а також тонкощі сервісного
обслуговування — вимога часу», — зазначають представники Elvorti. Проект «Приєднуйся
до команди Elvorti» спрямований на зміну підходів до навчального процесу, розвиток і
впровадження інноваційних систем, які дозволять краще й ефективніше засвоювати
матеріал, а також розширять можливості для науково-дослідницької діяльності. У рамках
проекту за останні два роки компанія відкрила лабораторії у всіх провідних аграрних
університетах України. Нагадаємо, компанія Elvorti передала Національному університету
біоресурсів і природокористування України три нових навчально-дослідних стенди секцій
сівалок модельних рядів Astra, Vega, Vesta.
Читати повністю >>>
За матеріалами traktorist.ua

На хабарі спіймали керівника однієї з
господарських структур МОУ
05.02.2019

У Києві на хабарі у 15 тис. грн викрили одного із керівників Філії
"Логістик-Центр" Концерну "Техвоєнсервіс" Міністерства оборони України.
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що заступник директора вимагав від
комерційної структури щомісячну "данину" у розмірі 15 тис. грн. за укладання договору
оренди та не перешкоджання підприємцю у діяльності. На отриманні другого щомісячного
"платежу" його затримано. "Співробітники СБУ задокументували отримання посадовцем
першого "траншу" неправомірної вигоди та затримали згідно зі ст. 208 Кримінального
процесуального кодексу України у Києві під час одержання другого щомісячного "платежу",
- зазначено у відомстві. За цим фактом відкрили кримінальне провадження ч. 3 ст. 368
Кримінального кодексу України. Наразі чиновнику готується повідомлення про підозру в
скоєнні злочину та клопотання до суду про обрання щодо затриманого запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
 БРОНЕТЕХНІКА

Завод «Херсонмаш» планирует представить новый
большой комбайн (эксклюзив)

Суд отказал НАБУ в признании недействительным
договора по делу ЛБТЗ
05.02.019

13.02.019

Александр Олейник, генеральный директор ООО «Укрсельхозмаш»,
сообщил изданию «ЗЕРНО», что линейка техники, которая выпускается
совместно с фирмой Sampo Rosenlew, будет расширена.
«Sampo сейчас проводит испытания нового большого комбайна в Бразилии. Мы
рассчитываем, что представим эту модель в украинской локализации одновременно с ее
выходом на мировые рынки», - заявил собеседник, - «Это совершенно новая машина,
крупная, роторная. Она произведет определенный фурор в комбайностроении». Впервые
комбайн могут показать на выставке «Агро-2019». Как утверждает руководство
«Укрсельхозмаша», цена машины украинской сборки будет заметно ниже мировых
аналогов. «Сегодня цена наших машин, например, SKIF 280 Superior, комбайна, который мы
также выпускаем в партнерстве с Sampo Rosenlew, на 20-25% дешевле мировых аналогов.
Такой же паритет сохранится и для других моделей» - уверяет Александр Олейник. В то же
время отечественные комбайностроители видят перспективу не только для крупных
машин, но и для небольших моделей – правда, основным потребителем станет не фермер.
«Фермерам с небольшими площадями проще и выгоднее нанимать в сезон уборочные
машины, чем покупать их. А вот по-настоящему перспективный рынок- это селекционные
станции. Они в стране развиваются, а техника, которая там работает, морально и
технически устарела» - объясняет гендиректор «Укрсельхозмаш». «Зерно» напоминает, что
рынок комбайнов в Украине за прошлый год вырос на 12%.
Читать полностью >>>
По материалам zerno-ua.com
АІС презентує нову вітчизняну техніку
на АгроВесні 2019
14.02.2019

У рамках виставки «Зернові технології-2019» АІС представить кілька
експозицій з технікою, включаючи автопаливозаправник KrASZ-M5С5Т1,
сільгоспсамоскид KrASZ-C4DC0S і трактор МТЗ Беларус 1221.2.
Автопаливозаправник KrASZ-M5С5Т1 (на шасі МАЗ 5340) призначений для транспортування, короткочасного зберігання та заправки автотехніки світлими нафтопродуктами з
щільністю не більше 830 кг/м3. Також модель підійде для агрокомпаній, які працюють в
польових умовах й інших клієнтів, які мають власний автопарк. Корпус цистерн
виготовлений з листової вуглецевої сталі (сталь 09Г2С ДСТУ 8541 до: 2015). Вони розділені
на два рівних відсіки та посилені всередині шпангоутами, що дає можливість перевозити
різні види пального. У кожному відсіку встановлені поперечні хвилерізи, які посилюють
конструкцію цистерни та перешкоджають виникненню гідроударів. Завдяки особливій
конструкції ємності, всередині підтримується постійний температурний режим. Внаслідок
цього ймовірність загоряння паливної суміші зводиться до мінімуму. Крім цього, підтримка
температури на одному рівні виключає випаровування пального під час транспортування.
Сільгоспсамоскид KrASZ-C4DC0S (на шасі ГАЗ Next C41R13-50) при транспортуванні
сільгоспвантажів здатний замінити автомобілі великих класів. Його вантажність становить
4400 кг. Самоскид має металеву вантажну платформу з висотою бортів 90 см і тристороннє
розвантаження. Застосовувати автомобіль можна для перевезення навалювальних, сипучих
або інших вантажів, придатних для вивантаження за допомогою їх перекидання з кузова.
«Трактор Беларус 1221.2 має ряд переваг і відповідає високим європейським стандартам.
Високі характеристики потужності, економічність, спрощена заміна навісного та
напівнавісного обладнання, здатність агрегатуватися з вітчизняними та зарубіжними
сільгоспмашинами, збільшений дорожній кліренс, комфорт робочого місця, оснащення
високоефективним світлотехнічним обладнанням», — зазначається в повідомленні. Крім
того, модель призначена для транспортних робіт, постачання важких вантажів складними
ділянками дороги та по бездоріжжю, робіт на великих фермерських та комунальних
господарствах, а також промисловому секторі та будівництві.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com

Суд отказал НАБУ в удовлетворении иска о признании
недействительным договора покупки двигателей фирмой «Булет Лайн» у
компании «Суфриер».
ООО «Булет Лайн» за 15,5 млн грн купило у компании «Суфриер» 40 двигателей,
которые не были новыми, а б/у. Позже, «Булет Лайн» перепродало эти же двигатели
Львовскому бронетанковому заводу за 28,56 млн грн. В свою очередь НАБУ в иске указало,
что договор между «Булет Лайн» и компанией «Суфриер» не соответствует положениям ч.ч.
2, 3 ст. 203 Гражданского кодекса Украины. Также в документе отмечено, что договор со
стороны компании «Суфриер» был подписан его директором Ольгой Цевкой, однако
почерковедческая экспертиза установила, что подпись была подделана. Таким образом, как
отметило НАБУ, учитывая то, что экспертизой подтвержден факт подделки подписи
руководителя компании «Суфриер» договор подлежит признанию недействительным.
Кроме того, в Национальном бюро отметили, что компания «Суфриер» не была
собственником указанных двигателей, что подтверждается показаниями свидетелей…
Читать полностью >>>
По материалам slovoidilo.ua
Завод, який фігурує в корупційних скандалах, отримав
від держави 850 млн грн
06.02.2019

Львівський бронетанковий завод отримав контакти на виготовлення
та ремонт військової техніки на 950 млн грн, з яких 90% від Міністерства
оборони. Про це повідомила прес-служба ДК "Укроборонпром".
За словами директора заводу Віктора Андрущака, на 2019 рік підписано контрактів
на 850 млн грн з Міноборони та на 100 млн грн з іноземними замовниками. "Мова йде про
понад 70 одиниць бронетехніки у 2019 р.", – заявив Андрощук. Також бронетанковий завод
отримав завдання з ремонту основних бойових танків та виготовлення інших спеціальних
броньованих машин. Завдяки цьому виробничі потужності підприємства були завантажені
на 100%, а роботу отримали понад 700 фахівців. Нагадаємо, у 2015 році екс-главу заводу
затримали за викрадення 2 млн грн. Цього директора пізніше засудили на 5 років умовно та
присудили 12 тис. грн штрафа. Наступний директор заводу Романа Тимків також
заарештували за корупційні діяння. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ua1.com.ua
Харьковский бронетанковый завод модернизировал
более 100 танков Т-64
11.02.2019

ГП "Харьковский бронетанковый завод" провел модернизацию более
сотни танков Т-64 образца 2017 года, сообщил Президент Петр Порошенко. Об
этом сообщает БизнесЦензор.
"Этих машин достаточно для перевооружения целой танковой бригады. Наша цель переориентироваться на производство нового вооружения и переход на стандарты НАТО", добавил Порошенко. ГП "Укроборонпром" сообщает, что Т-64 является основной боевой
машиной бронетанковых подразделений украинской армии и отлично показал себя в
противостояниях с агрессором на Востоке Украины. Во время модернизации Т-64 получил
расширенные боевые возможности за счет новых тепловизоров, цифровых радиостанций,
средств спутниковой навигации и нового динамической защиты. Модернизированный Т-64
образца 2017 года с 2018 года серийно поставляется в Вооруженные Силы Украины. Этот
танк в 2017 году проявил себя в танковых соревнованиях НАТО The Strong Europe Tank
Challenge и был продемонстрирован во время парада по случаю Дня Независимости
Украины в 2018 году. При модернизации в боевую машину интегрируется современные
ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего
поколения. В прицельный комплекс наводчика интегрирован тепловизор. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
 РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ОЗБРОЄННЯ

Киевский завод Арсенал лишился
немецкой поддержки
06.02.2019

Киевский завод Арсенал лишился поддержки немецкого Рейнметалл,
который принимал участие в разработке нового зенитно-ракетного
комплекса. Об этом сообщает ranok.ictv.ua
Это значит, что разработка комплекса займет больше времени, но также значит, что
его технические характеристики, скорее всего, не достанутся стране-оккупанту.
Рейнметалл – немецкий военно-промышленный гигант, являющейся одним из главных
мировых производителей бронетехники, вооружений и другой продукции военного
назначения. Сейчас этот концерт не только контролирует львиную долю военной
промышленности в родной Германии, но и управляет производством танков в
Великобритании. Поэтому неудивительно, что киевский Арсенал выбрал именно
Рейнметал в качестве партнера. Но в отношения двух оружейных производителей
вмешались политики. Как сообщил замглавы «Арсенала» Александр Клочко, власти
Германии потребовали от Рейнметалл прекратить сотрудничество с украинским
производителем. Однако, выход Рейнметалл из проекта – это хорошая новость. Потому, что
именно немецкий гигант готовил российских военных для захвата Крыма. Подробнее
смотрите в сюжете международного обозревателя Юрия Мацарского.
Читать полностью >>>
По материалам ranok.ictv.ua
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Украинским ракетным комплексом "Вільха"
заинтересовались за границей



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ

08.02.2019

Два ближневосточных государства ведут переговоры относительно
приобретения ракетного комплекса "Вільха". Об этом сообщил генеральный
директор КБ "Луч" Олег Коростелев.
Киевское КБ "Луч" является разработчиком высокоточного ракетного комплекса
"Вільха". Он представляет собой альтернативу советско-российской 300-мм реактивной
системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" и полностью собран из украинских
комплектующих. Ориентировочную экспортную стоимость "Вільхи" Олег Коростелев не
назвал. "Могу лишь сказать, что мировая стоимость одной ракеты подобного комплекса
составляет больше $200 тыс", - сообщил генеральный конструктор. По его словам, на
разработку изделия в Украине были потрачены очень небольшие деньги – порядка $10 млн
бюджетных средств: "На разработку ушло всего 2,5 года. Можно, сказать, что мы
справились в беспрецедентно сжатые сроки". Говоря о том, когда "Вільха" поступит в
распоряжение украинской армии, Олег Коростелев сообщил, что Министерство обороны
внесло аванс за серийное изготовление сотен ракет, которые будут готовы во втором
полугодии 2019 года. "Определенное количество пусковых установок будут готовы к
отправке в войска в первой половине 2019 года", - добавил Коростелев. …
Читать полностью >>>
По материалам censor.net.ua

Підприємство «Богданівське» приєдналося до міжнародного
агрокластеру «Дністер»
05.02.2019

В рамках європейського проекту «Транскордонна мережа для
Інноваційного сільського господарства» на Вінниччині створено
Міжнародний сільськогосподарський кластер «Дністер».
Кластер об’єднав товаровиробників України та Молдови заради спільної мети:
виходу на міжнародні ринки збуту. До Міжнародного сільськогосподарського кластеру
«Єврорегіон «Дністер» приєднуються нові члени. Так нещодавно частиною міжнародного
об’єднання сільгоспвиробників стало СТОВ «Богданівське». Угоду про співробітництво
підписали заступник виконавчого директора Міжнародного агрокластеру «Дністер»
Микола Радіонов та директор СТОВ «Богданівське» Олег Дяченко. Очільник підприємства
розповів про актуальні питання співпраці та розвиток органічного виробництва. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами i-vin.info
Предприятия Grain Alliance обеспечены
удобрениями на 70%

 СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ & БОЄПРИПАСИ

05.02.2019

Ліквідатор банку Януковича стягує з державного
оборонного заводу 118 млн грн
05.02.2019

Згідно з матеріалами Госпсуду м. Києва (в справі №910/10965/17),
19.12.2017 він задовольнив позов ліквідатора "Всеукраїнський банк
розвитку" до ПАТ "Завод "Маяк" про стягнення 118,4 млн грн.
На виконання цього судового рішення 24.01.2018 р. було видано відповідний наказ.
29.01.2019 до Госпсуду м. Києва від держвиконавця надійшло подання про “звернення
стягнення на нерухоме майно боржника, право власності на яке не зареєстровано у
встановленому законом порядку” (цитата). За даними держреєстру, засновником ПАТ
"Завод "Маяк" є державний концерн “Укроборонпром”. За даними сайту підприємства,
основні напрямки його діяльності - розробка та виробництво стрілецької та артилерійської
зброї, модернізація та ремонт бронеколісної техніки, виготовлення носіїв інформації для
потреб авіаційної промисловості в Україні та іноземних замовників, модернізація та
утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї, експорт та імпорт продукції
військового та спеціального призначення. Разом з тим, 5 лютого прокуратура м. Києва
заявила, що гендиректору ПАТ «Завод «Маяк» повідомлено про підозру за невиплату
заробітної плати працівникам на суму більше 11 млн грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами finbalance.com.ua
 РАКЕТНО-КОСМІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Активы спутникового ГП "Оризон-Навигация"
изношены на 70%, – аудит
05.02.2019

Госаудитслужба Украины сообщила, что износ активов ГП "ОризонНавигация",
которое
производит
аппаратуру
для
спутниковых
навигационных систем ГЛОНАСС и GPS NAVSTAR, составляет около 70%.
По мнению аудиторов, данная ситуация сложилась из-за того, что руководство ГП
последние несколько лет не формировало амортизационный фонд. "При уровне износа
активов почти 70%, ГП "Оризон-Навигация" теряет возможность проведения технического
перевооружения, повышения технико-организационного уровня производства, его механизации и автоматизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования
более производительным", - отметили аудиторы. В целом за неполные 2 года ГП получило
прибылб. Результатом за 2017 год стала чистую прибыль в размере 4,8 млн гривен, а за 9
месяцев 2018 года - 5,8 млн грн. Однако, аудиторы отметили ряд негативных тенденций. В
частности невыполнение партнерами обязательств по оплате полученной продукции от
"Оризон-Навигация" привело к отвлечению оборотных средств предприятия на срок от 1
месяца до 3,5 лет в размере более 13 млн грн. Это привело к формированию дебиторской
задолженности и трудности в расчетах за закупленную продукцию. …
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
У справі екс-керівника "Укркосмосу" і щодо збитків у проекті
"Либідь" завершено розслідування - САП
13.02.0219

Прокурори САП прийняли рішення про завершення досудового
розслідування у кримінальному провадженні за фактом зриву виконання
програми із запуску Національної системи супутникового зв'язку.
Детективам НАБУ надано доручення про відкриття зібраних під час досудового
розслідування доказів підозрюваним: колишньому директору Державного підприємства
"Укркосмос" та його позаштатному раднику, а також їхнім захисникам. Після ознайомлення
сторони захисту із зібраними доказами, прокурори САП передадуть обвинувальний акт до
суду. В окреме провадження виділено розслідування можливої причетності до скоєння цих
злочинів представників іноземної сторони програми, повідомив Н.Холодницький. За його
словами, у продовження дослідження цих обставин прокурори САП сподіваються на
співпрацю з канадськими правоохоронцями. Керівник САП нагадав, що екс-директора
"Укркосмосу" підозрють у зловживанні службовим становищем на користь офшорної
компанії, власником якої був його позаштатний радник. Останньому, окрім організації
цього злочину, також інкримінується розтрата забезпечених урядовою гарантією коштів у
розмірі $8,245 млн та їх подальше відмивання. …
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
НПП "Хартрон-Инкор ЛТД " вышло из состава
акционеров ПАО
14.02.2019

ООО "Научно-производственное предприятие "Хартрон-Инкор ЛТД ",
собственник пакета акций ПАО "Хартрон" (Харьков) в размере 24,6%,
вышло из состава акционеров ПАО.
Согласно официальному сообщению ПАО "Хартрон" в системе раскрытия
информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) со ссылкой
на полученные от акционера данные, пакет акций ООО "НПП "Хартрон-Инкор ЛТД" в
размере 24,65% уставного капитала ПАО, по состоянию на 12 февраля сократился до 0. Как
сообщило ПАО, также по состоянию на 12 февраля пакет акций акционера АО "ХартронИнкорпорейтед", согласно его сообщению, увеличился с 11,786831% до 36,4328%. ПАО
"Хартрон" - единственное в Украине предприятие, создающее системы управления
ракетно-космическими комплексами.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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В Grain Alliance («Барышевская зерновая компания») по состоянию на
31 января обеспеченность удобрениями составляет около 70% от
потребности. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Во все хозяйства «Барышевской зерновой компании» закуплено и завезено
минеральных удобрений азотной группы в полном объеме (100%), а сложных (фосфорнокалийных) - на 60% от потребности. В общем, для проведения комплекса весенне-полевых
работ обеспеченность минеральными удобрениями составляет около 70%», - отметил
главный агроном компании Олег Коваль. По данным Минагропрод обеспеченность
сельскохозяйственных предприятий минеральными удобрениями для проведения весеннелетних полевых работ по состоянию на 25 января 2019 г. составляет около 26%. Напомним,
что Grain Alliance планирует в этом году удвоить объемы хранения на своих элеваторах.
Такая необходимость вызвана увеличившимся земельным банком компании.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Компанія «Суффле Агро Україна» модернізує
логістичну мережу
05.02.2019

Компанія «Суффле Агро Україна» велику увагу приділяє розвитку та
модернізації логістичної мережі. Про це розповів комерційний директор
«Суффле Агро Україна» Дмитро Гірин.
За словами Дмитра Гірина, для логістики важливі оперативність та швидкість
реакції, саме тому в компанії Суффле Агро Україна працюють із цифровою логістичною
системою Rinkai для детального планування маршрутів і часу доставки. Крім того, в
Житомирській області на трасі Київ-Чоп триває робота над переобладнанням та
модернізацією великого логістичного центру «Суффле Агро». Планується, що він розпочне
свою роботу з липня поточного року. Довідка: «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
Ущерб от мошенничества Агроинвестгрупп
может достигнуть $120 млн
05.02.2019

Ущерб
от
мошеннических
действий
должностных
лиц
«Агроинвестгрупп» оценивается в $100-120 млн. Об этом сообщил президент
Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев.
Напомним, что 5 января 2018 г. в Одессе состоялась встреча с пострадавшими
контрагентами
компании
«Агроинвестгрупп»,
на
которой
присутствовали
мультинациональные компании, украинские компании и фермеры. Эту встречу
организовал Николай Горбачев. «Как мы посчитали, ущерб достаточно существенный - это
от $100 млн до $120 млн. Список пострадавших очень разношерстный - и украинские, и
мультинациональные компании, которые представлены, практически, во всех странах
мира. Я думаю, что охота будет объявлена на всех уровнях», - подчеркнул он. По оценкам, от
мошеннических действий Агроинвестгрупп пострадало более 20 компаний. Задолженность
перед банками составляет $38 млн, а перед международными фондами, представляющими
торговое финансирование - несколько десятков миллионов. Участники встречи отметили,
что собственник «Агроинвестгрупп» Николай Кучеренко уехал в прошлую пятницу в Ригу.
Ранее сообщалось, что главное следственное управление Нацполиции открыло уголовное
производство по факту хищения имущества должностными лицами «Агроинвестгрупп».
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Ukrlandfarming договорился о реструктуризации
4,4 млрд грн перед Ощадбанком
06.02.2019

Группа компаний Ukrlandfarming с подконтрольным агрохолдингом
«Авангард» подписала соглашение о реструктуризации своих обязательств
перед государственным Ощадбанком на сумму 4,4 млрд грн.
В компании отмечают, что процесс переговоров длился более года и был реализован
с использованием Закона Украины «О финансовой реструктуризации». Для проведения
осмотра финансово-хозяйственной деятельности, состояния залогового имущества, прогноза основных операционных и финансовых показателей была привлечена международная
аудиторская компания Ernst&Young. Соглашение о реструктуризации было подписано 4
февраля 2019. «Сегодня Ukrlandfarming, несмотря на вызовы, связанные с потерей активов
на Востоке страны и в Крыму, смог стабилизировать деятельность. Чтобы развиваться
дальше нам необходимо получить временной промежуток для погашения старых кредитов.
Решение Общадбанка - это поддержка реального сектора экономики, ведь сейчас в нашей
компании работает 30 тыс. сотрудников, мы платим миллиарды гривен налогов и
производим около 1% ВВП Украины. Достижение договоренностей о реструктуризации это также сигнал для международных инвесторов. Сигнал, что стало возможно вести в
Украине бизнес, даже несмотря на макроэкономические показатели в экономике и
политической ситуации, которая сложилась после 2014 г.», - подчеркнул владелец и СЕО
группы Олег Бахматюк. Напомним, что по словам заместителя гендиректора Ukrlandfarming
Игоря Петрашко, ключевая задача компании в 2019 г. - завершить реструктуризацию.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
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Группа терминалов RISOIL S.A. получила нового
генерального директора
06.02.2019

Максима Широкова назначили генеральным директором группы
терминалов RISOIL S.A. Об этом сообщается на официальной странице
компании в Facebook, передает elevatorist.com
«Максим Широков присоединился к нашей команде, в качестве Генерального
директора группы терминалов Risoil S.A.», - сказано в сообщении. По данным портала ЦТС,
до 22 января он работал на должности начальника Администрации морского порта
«Южный», возглавляя ее с момента создания. Широков Максим Анатольевич получил
образование в Киевском национальном экономическом университете по специальности
«учет и аудит» в 1999 г. Позже он получил диплом Одесского национального морского
университета по специальности «организация перевозок и управление на транспорте».
Отметим, Компания RISOIL S.A. основана в 2000 году в Женеве, Швейцария. За годы своего
развития компания создала офисы и производство в ряде стран Европейского Союза,
Украине и Грузии. Risoil S.A. представлена в Украине компаниями Risoil Terminal (масло- и
зерновой комплекс в Черноморском порту), «Рисойл-юг» (терминал по перевалке масла в
Южном), ЧАО «Раздельнянский элеватор» (Одесская область) и «Морской технический
центр» (специализируется на оказании комплексных услуг по перевалке контейнеров и
навалочных грузов). Группа агропромышленных компаний RISOIL S.A. предоставляет
следующий спектр услуг: обеспечение логистики растительных масел, насыпных и
генеральных грузов в портах Черного моря; продажа и производство растительных масел;
торговля зерновыми и масличными культурами в контейнерах; хранение и переработка
агропромышленных продуктов.
Читать полностью >>>
По материалам elevatorist.com
Компанія «ТАС Агро» встановила історичний рекорд
урожайності кукурудзи у 2018 році
07.02.2019

Компанія «ТАС Агро» завершила обмолот кукурудзи, поставивши
таким чином крапку у зернозбиральній кампанії 2018-2019 маркетингових
років. Про це повідомляє agro-yug.com.ua
Всього із площі 19,5 тис. га було намолочено понад 200 тис. т. кукурудзи. Середня
бункерна урожайність становить 10,5 т/га, що є рекордним показником за усі роки
діяльності компанії, і перевищує попередній найкращий результат на 10%, а також
середній показник в Україні на 40% (за даними Мінагропроду станом на 30 грудня 2018
середня урожайність кукурудзи в Україні становила 7,7 т/га). «Ми можемо зі всією
впевненістю сказати, що у 2018 році культура, на яку ми в компанії робимо основну ставку,
адже під посівами кукурудзи зосереджено значну частину всіх земель компанії «ТАС Агро»,
нас не підвела, і отриманим результатом ми дуже задоволені», - відзначила Ірина Вершеліс,
генеральний директор ТАС Агро. Як повідомила топ-менеджер, запорукою таких рекордних
результатів стала професійна робота працівників компанії, правильно підібрана
високоінтенсивна технологія виробництва, з акцентом на використанні найкращих
гібридів, якісних оригінальних засобів захисту рослин та налагоджений контроль за
збиранням. Зазначимо, ТАС Агро об’єднує близько 25 тисяч пайовиків, які проживають в
Чернігівській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях. Компанія
працює в різних сферах сільського господарства (рослинництво, тваринництво, зберігання і
переробка). Земельний банк ТАС Агро становить майже 80 000 га угідь.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-yug.com.ua

хотел услышать его планы на будущее. Он рассказал, что хочет построить овцеферму. И я
предложил: «Поехали!». Для Палариева места, где сейчас Фрумушика-Нова, не чужие. Среди
тех, кого в 1946 году выселили из Фрумушики, был и его отец Андрей Диомидович. «Это родина моя, родина моего отца. Моя фамилия Палария. По-молдавски – шляпа. Я на 51
процент молдаванин. Моя бабушка поменяла настоящую фамилию на Палариев, чтобы
избежать высылки в Сибирь. Из 12 родственников, отправленных туда, вернулась только
одна девочка», - уточняет Александр. По иронии судьбы эти места - родина и Степана
Полторака, министра обороны Украины. Он родом из села Веселая Долина Тарутинского
района, которое в нескольких километрах от Фрумушики-Новой. С возглавляемым им
ведомством вот уже добрых десяток лет судятся местные власти. Предмет спора - почти 25
тысяч гектаров полигона, из которых 11 уже распаханы. Тарутинский райсовет и
администрация хотят сами распоряжаться этими землями и получать деньги для развития
района, сдавая ее в аренду. …
Читать полностью >>>
По материалам odessa-biz.info
Компанія «Західний Буг» щорічно збільшує врожайність
сільгоспкультур на 6-7%
12.02.2019

Компанія «Західний Буг» (Львівська область) починаючи з 2013 року
щороку збільшує врожайність сільгоспкультур у середньому на 6-7%. Про це
повідомляє портал agrotimes.net
Зокрема, в 2018 році в господарствах компанії врожайність пшениці становила 56
ц/га, кукурудзи – 118 ц/га, а ячменю – 75 ц/га, що на 64% перевищує середній показник по
Україні, повідомили в компанії. Водночас середня врожайність ріпаку торік склала 38 ц/га,
що на 30% менше середнього показнику по Україні. Також «Західний Буг» зібрав 340 тис.
тонн цукрових буряків із середньою врожайністю 664 ц/га. Під урожай 2019 року компанія
засіяла озимим культурами 35,5 тис. га, зокрема, пшеницею – понад 8,5 тис. га.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
Marcopolo Commodities откладывает
открытие офиса в Украине
12.02.2019

Трейдинговая компания Marcopolo Commodities отложила открытие
офиса в Украине на неопределенный срок, однако продолжает работать в
стране. Об этом сообщил latifundist.com
«Исходя из украинских реалий, сейчас работать в гривне - это увеличить риски и
уменьшить маржу. Этот сезон мы продолжаем на CPT/FOB в валюте, естественно. Мы
работаем на конечного покупателя и пока откладываем открытие украинского офиса», сообщила руководитель отдела аналитики и данных Marcopolo Commodities Елена Нероба.
По ее словам, Marcopolo Commodities в Черноморском регионе решила сосредоточиться на
зерновых культурах, приоритетом является кукуруза. «Планируем, что на конец этого
маркетингового года мы сделаем только в кукурузе 300 тыс. т. Пока что мы выдерживаем
этот темп», - отметила Елена Нероба. Она добавила, что компания решила идти в сегмент
мелких партий. «Мы немножко изменили наши планы касательно Украины - мы решили
идти в сегмент мелких партий. Пока что наш основной порт - Николаев, средний «тикет» 7-10 тыс. т, направления - Турция, Кипр, Греция, Италия», - пояснила руководитель отдела
аналитики и данных Marcopolo Commodities. Напомним, что Елена Нероба спрогнозировала
ценовую ситуацию по основным культурам.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com

Детективы НАБУ два дня обыскивают Аграрный фонд –
подозревают растрату 240 млн

Эпицентр К инвестирует 2 млрд грн
в агросектор - Герега

08.02.2019

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины
(НАБУ) уже второй день проводят обыски в ПАО "Аграрный фонд" в рамках
дела о растрате более 240 млн грн при закупке удобрений.
Как сообщает в пресс-служба НАБУ, это следственное действие санкционировано и
проходит в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту
растраты служебными лицами ПАО "Аграрный фонд" денег при закупке, хранении и
упаковке удобрений в 2017-2018 годах. В НАБУ пояснили, что изначально обращались в
Аграрный фонд с просьбой самостоятельно предоставить документы для проверки
закупок, однако в учреждении это обращение проигнорировали, из-за чего НАБУ было
вынуждено начать обыски. В "Аграрном фонде", в свою очередь, заявили, что из-за
действий НАБУ уже второй день парализована работа компании. В фонде сообщили, что
обыски, которые в учреждении считают безосновательными, были начаты еще 7 февраля в
14:00. Председатель правления Андрей Радченко заявил, что такие действия
правоохранительных органов являются безосновательными, и работа предприятия будет
восстановлена в ближайшее время. В НАБУ на это ответили тем, что неудобства в работе
фонда происходят из-за безответственности его руководства, так как о том, что будут
проводиться обыски, руководство ПАО было предупреждено заранее. "В настоящее время
из-за безответственности руководства ПАО около сотни его сотрудников находятся под
открытым небом: вход в здание до завершения следственного действия им запрещен, о чем
руководству ПАО мы сообщали неоднократно заранее. Тем не менее сотрудников об этом
не предупредили, и теперь люди ждут на морозе", — говорится в сообщении НАБУ.
Напомним, что в 2017 году "Аграрный фонд" почти удвоил чистую прибыль. Доход
компании по итогам 2017 года составил 4,3 млрд грн, а чистая прибыль — 94,8 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Агро-эколого-рекреационный кластер «Фрумушика-Нова»:
история создания
09.02.2019

Как бизнесмен создал агро-эколого-рекреационный кластер
Фрумушика-Нова и построил монумент чабана, который попал в Книгу
рекордов Гиннеса? Об этом пишет odessa-biz.info
В Тарутинской степи 12 лет назад на месте бывшего военного полигона появилась
Фрумушика-Нова. Это самый большой в Европе овцеводческий комплекс. Постепенно он
превратился в целый агро-эколого-рекреационный кластер. Кроме животноводства на
Фрумушике занимаются переработкой мяса, производством продуктов питания и меховых
изделий, делают фирменное вино и принимают гостей. Все это огромное хозяйство
построено Александром Палариевым и его сыновьями. Со всех сторон «Фрумушику-Нову»
окружают бескрайние бессарабские степи, где испокон веков население традиционно
занимались овцеводством. В советские времена его вытеснил крупный рогатый скот, как
более производительный, но, тем не менее, отрасль выжила. И сейчас на просторах
Одесской обл. выпасается треть всего поголовья овец Украины. В 1946-м г. эту территорию
забрали у местного населения и отвели под военный полигон 14-й армии юго-западной
группировки войск. С 1998 г. полигон для боевой подготовки войск не использовался. «В
апреле 2005 г. Совет национальной обороны принял решение провести инвентаризацию
всех земель Минобороны и вывести их для дальнейшего использования. Мы провели такую
инвентаризацию, зачислили их в земли запаса», - рассказывал БизнесЦензору глава
Тарутинской госадминистрации Иван Кюссе. В 2006 г. в село Бородино, которое находится
неподалеку, открывали церковь, которую построил одесский бизнесмен Александр
Палариев. «И тогда я встретился с ним как руководитель района с бизнесменом. Просто
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14.02.2019

Группа компаний «Эпицентр К» инвестирует в год 2 млрд грн. для
развития объектов агросектора. Об этом сообщил собственник компании,
народный депутат Александр Герега.
По его оценкам, в 2019 г. инвестиции в агронаправление «Эпицентр К» достигнут
нескольких миллиардов гривен. «2 млрд грн., но это - минимум. Осенью можно будет
сказать более четко», - пояснил он. Как уточнил Александр Герега, пока главная проблема
для всех аграриев - стоимость привлеченных кредитов и эту проблему нужно решать на
уровне государства. По его мнению, положительным шагом в этом направлении является
то, что государство в прошлом году запустило программу компенсации стоимости
приобретения украинской с/х техники для аграриев, но это только один из элементов
нужных действий. Он добавил, что по этой программе его компания получила такую
компенсацию в 2018 г. в сумме 27 млн грн при закупке украинского оборудования для
строительства элеваторов. «Кто-то распускает слухи, что мы получаем из бюджета дотации.
Это не дотация, а наше вознаграждение за то, что мы продвигаем украинского
производителя», - подытожил он. Напомним, что «Эпицентр К» за 2019 г. планирует
увеличить земельный банк на 30-35 тыс. га - до 150 тыс. га.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com
Хищение $20 млн Ощадбанка: суд отпустил
дочь нардепа Березкина
15.02.2019

Суд отпустил под личное обязательство дочку нардепа от группы
«Воля народу» Станислава Березкина Викторию, которую детективы НАБУ
подозревают в причастности к хищении $20 млн кредита Ощадбанка.
Детективы НАБУ и прокуроры САП просили избрать Березкиной меру пресечения в
виде залога, однако суд удовлетворил ходатайство частично. Так, Березкину отпустили под
личное обязательство и возложили ряд обязанностей: прибывать по первому требованию;
уведомлять об изменении свих мест жительства/или работы; воздерживаться от общения
со свидетелями и другими подозреваемыми, а также сдать на хранение загранпаспорта. Как
известно, детективы НАБУ считают, что Березкин в 2013-2014 гг. организовал преступную
группу, целью которой было завладение 20 миллионами долларов Ощадбанка, выделенных
аграрному холдингу «Креатив» в виде кредита. На тот момент нардеп был фактическим
контроллером фирмы, а его сын Максим – соучредителем. По версии следствия, после
получения кредитных средств, в обеспечение которого был предоставлен элеватор и
фиктивный договор, они сразу же выведены на счета швейцарской фирме CREATIV
TRADING SA и белизской компании Quadra Commodities SA Limited по договорам куплипродажи товаров тропической масла на указанную сумму. При этом фактическая поставка
не была проведена. В дальнейшем $10 млн перечислили Quadra Commodities SA Limited в
латвийском банке ABLV Bank. После этого $7,64 млн перечислили кипрскому оффшору
Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за покупку фирмой Quadra Commodities SA Limited
100% акций компании Barcosta Ventures Limited, которая является владельцем 97% акций
ПАО «Черноморгидрожелезобетон». Остальная часть указанных кредитных средств в
размере $2,32 млн была перечислена другой белизской компании Titan LTD на счет в
латвийском банке. По данным следствия, компании CREATIV TRADING SA, Quadra
Commodities SA Ltd и TITAN LTD контролировались одной группой физических лиц. …
Читать полностью >>>
По материалам slovoidilo.ua
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ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ
НАСІННЯ. АГРОХІМІЯ (ДОБРИВА & ПЕСТИЦИДИ / ЗЗР)

Корейская Posco Daewoo приобретет 75% акций
зернового терминала в Николаеве

Міжнародна компанія домагається виплати
Бахматюком 2,5 мільйона євро боргу

14.02.2019

05.02.2019

Агрокомпанія "Райз", що належить Олегу Бахматюку, має виплатити
компанії Nuseed майже €2,5 млн. Про це йдеться в повідомленні юридичної
фірми Cai & Lenard, що представляє інтереси Nuseed.
Відповідне рішення було прийнято арбітражним судом у 2015 році. Через три роки
"незрозумілих затримок" в судовому процесі Nuseed очікує визнання рішення арбітражного
суду. Черговий розгляд справи заплановано у Верховному Суді на 6 лютого 2019 р. У січні
2013 р. компанії підписали угоду про постачання 237 тонн насіння на суму 2,4 млн євро. У
липні 2014 "Райз" оплатила лише 208 тисяч євро, пославшись на "економічну кризу і форсмажор в Україні", що не є обґрунтуванням невиконання умов угоди. З 2015 року по даній
справі почалися судові розгляди. Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торговопромисловій палаті України 11 грудня 2015 р. виніс рішення задовольнити вимогу компанії
Nuseed про виплату 2,38 млн євро, включаючи штрафні санкції. 28 грудня 2015 р. компанія
Nuseed звернулася до українського суду з метою виконання рішення арбітражного суду.
Однак справа так і не отримала остаточного рішення, і зараз знаходиться на другому колі
розгляду, у Верховному Суді. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua



РОСЛИННИЦТВО
ЗЕРНОВІ & ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ

Аграрії наростили виробництво зернових
майже на 13%
07.02.2019

В цілому виробництво зернових та зернобобових в Україні у 2018 році
збільшилось на 12,7% в порівнянні з 2017 роком і сягнуло 69,8 млн тонн. Про
це повідомляє Держстат.
Сільськогосподарські підприємства виробили 55,8 млн т. зернових та зернобобових
(на 16,6% більше, ніж позаторік), господарства населення - 13,96 млн тонн (на 0,4% менше).
Втім, у минулому році серед цих культур зросло виробництво лише кукурудзи на зерно (на
44,2% до 35,57 млн тонн) та рису (на 8,2% до 69,2 тис. тонн). Виробництво пшениці у 2018
році зменшилось у порівнянні з 2017 роком на 6% (до 24,6 млн тонн), ячменю - на 11,3% (до
7,3 млн тонн), жита - на 22,6% (до 0,4 млн тонн). У свою чергу виробництво бобових
культур торік скоротилося на 23% (до 0,95 млн тонн), з них гороху - на 29,4% (до 0,77 млн
тонн). Як повідомлялось, за даними Держстату, у 2017 році в Україні було вироблено 61,9
млн тонн зернових та зернобобових, що на 6,3% менше, ніж у 2016 р.
Читати повністю >>>
За матеріалами superagronom.com

Компания подписала соглашение, дающее Posco Daewoo права на
эксплуатацию терминала, с украинским логистическим оператором Orexim
Group, говорится в сообщении Национального инвестиционного совета.
Объект имеет мощности для обработки 2,5 млн тонн зерна в год. Ожидается, что
строительство будет завершено в июле 2019 г. Posco Daewoo станет первой корейской
компанией, которая владеет зерновым терминалом за рубежом. Сумма сделки не
разглашается. Посол Республики Южная Корея в Украине Ли Янг-Гу говорил, что ведущая
южно-корейская компания в сфере торговли зерном готовится к строительству большого
зернового терминала, мощности которого будут обеспечивать значительные объемы
хранения и переработки грузов. «На данном этапе идут переговоры по этому проекту, и мы
очень надеемся на позитивный результат», - рассказал посол. В январе 2018 г. сообщалось,
что Черноморский банк торговли и развития выделяет кредит в размере €31 млн группе
компаний Orexim на модернизацию и расширение зернового терминала в Николаевском
порту. Цель: увеличение мощностей единовременного хранения с 60 тыс. тонн до 150 тыс.
тонн. Объем перевалки согласно сообщению Orexim, должен был увеличиться до 2 млн
тонн в год. «Реконструкция нашего зернового терминала позволит создать несколько сотен
новых рабочих мест, а будущие поступления принесут значительную пользу на
региональном и общенациональном уровне», - цитировался гендиректор группы Orexim
Сергей Присяжнюк. В компании уточняли, что кредитные средства будут направлены, в
частности, на реконструкцию и модернизацию Николаевского комбината хлебопродуктов,
входящего в состав Группы с 2016 г. В начале 2018 года предприятие имело три смежных
железобетонных зернохранилища силосного типа для хранения до 60 тыс. тонн зерна с
зерносушилкой, оборудование по перевалке с железнодорожного и автомобильного
транспорта и обратно. В непосредственной близости от комбината (300–500 м)
расположены причальные стенки (погрузочно-разгрузочный терминал) Николаевского
морского торгового порта. Ключевым активом группы Orexim является морской терминал
«Эвери», работающий в Николаевском морском порту. Сейчас действуют пять его очередей,
последовательно введенных в эксплуатацию с 2010 по 2015 годы. В 2017 году стартовало
строительство шестой очереди. «Эвери» занимает одну из ведущих позиций на украинском
рынке по перегрузке свекловичной мелассы и растительного масла. Общий тоннаж
единовременного хранения на терминале превышает 141 тыс. тонн. Мощности по
перевалке — 1,2 млн. тонн масла и 300 тыс. тонн мелассы в год.
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com




ПЛОДООВОЧЕВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ОВОЧІВНИЦТВО

Украина наращивает экспорт овощей из высокотехнологичных зимних теплиц

 ІНФРАСТРУКТУРА (ЕЛЕВАТОРИ & ХПП. ТЕРМІНАЛИ РІЧКОВІ, МОРСЬКІ)

10.02.2019

Астарта до нового сезона запустит
мощнейший элеватор
05.02.2019

Агрохолдинг «Астарта» до начала нового 2019/20 сезона планирует
запустить элеватор в Семеновке Полтавской области. Об этом сообщил
руководитель проектов агрохолдинга Юрий Люшня.
«Сегодня на Семеновском элеваторе выполнены почти все бетонные работы и
собрана часть силосов», - отметил он. По словам Юрия Люшни, этот элеватор станет
крупнейшим элеватором «Астарты» ибудет иметь мощность 120 тыс. т единовременного
хранения зерна. Предприятие будет иметь три линии приема, две линии отгрузки и две
сушилки. Компания «Астарта» - вертикально интегрированный агропромышленный
холдинг.В состав 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 ukragroconsult.com
На терминале “MV Cargo” в порту “Южный” монтируют
масштабную зерносушилку
05.02.2019

На зерновом терминале глобального сырьевого трейдера “Cargill” и
компании “MV Cargo” в морском порту «Южный» устанавливают
зерносушилку марки “Bonfanti”. Об этом сообщает компания.
Сушилка оборудована системой автоматического определения влажности зерна и
регулировки температурных режимов. При необходимости грузовладельцы смогут воспользоваться просушкой зерна. Оборудование может принимать пшеницу, рожь, ячмень,
овес, кукурузу, рис, рапс и другие зерновые. При работе с пшеницей емкости могут вмещать
до 200 т. зерна. Максимальная температура сушки - 90 градусов - может понижать уровень
влажности зерна с 20% до 14% с производительностью до 150 тонн/час. …
Читать полностью >>>
По материалам yuzhny.info
Названо ТОП-5 компаній з будівництва
елеваторів




САДІВНИЦТВО
ЯГІДНИЦТВО

Украина увеличила экспорт замороженных
ягод на 33% в январе
14.02.2019

05.02.2019

Компанії «М.В. Карго» і Cargill стали найбільшими компаніями з
будівництва елеваторних потужностей в 2018 р. Про це повідомляється в
рейтингу Elevatorist.com, передає kurkul.com
Так, в 2018 р. термінал «М.В. Карго» в МП «Южний» поповнився силосами компанії
GSI (США), які одночасно можуть вміщати 210 тис. т, і складом підлогового зберігання,
потужністю 80 тис. зерна. У ТОП-5 компаній з будівництва елеваторних потужностей в 2018
р. увійшли: Cargill і «М.В. Карго» - 290 тис. т (додані елеваторні потужності); «Астарта-Київ»
- 230 тис. т. Так, потужності «Яреськівського елеватора АФ ім. Довженка» склали 100 тис. т
одноразового зберігання, «Лутовіновського елеватора АФ Добробут» - 100 тис. т, а
«Скороходівського елеватора» - 30 тис. т; BT Invest - 116 тис. т. Введено в експлуатацію 4
силоси місткістю по 6,5 тис. т і склад підлогового зберігання на 90 тис. т; Alebor Group - 112,
5 тис. т. Компанія збільшила загальну потужність одночасного зберігання на
«Христинівському» (побудовано 3 нових силоси місткістю 5 тис. т кожен і 1 оперативний
силос місткістю 1,5 тис. т), «Вороновицькому» (обсяг зберігання зерна збільшився на 39
тис. т до 140 тис. т, оперативні потужності зросли на 6 тис. т до 15 тис. т.) і «Чесному ХПП»
(додали 6 силосів по 10 тис. т); СП Білий Колодязь -110 тис. т (елеватор обладнаний 10
силосами італійської компанії FRAME: шість ємностей потужністю 12 тис. т зберігання
кожен, а 4 силоси - по 10 тис. т).
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com
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Тепличный бизнес Украины переживает сложные времена: на фоне
высоких цен на газ и отсутствия доступа к рынку России, множество
неэффективных производителей прекратили существование.
Это привело к снижению объёмов производства тепличной продукции и снижению
объёмов её экспорта. В частности, как уже сообщал EastFruit, в 2018 г. экспорт томатов был
минимальным за последние 12 лет. Однако начинает появляться и первые позитив – растёт
производство продукции в зимних теплицах со светокультурой – высокотехнологичных
предприятиях, которые выращивают продукцию круглый год. Стоимость 1 га теплиц с
применением новейших технологий (при традиционной технологии выращивания)
превышает €1,5 млн., а при применении LED технологий (выращивание в условиях
светокультуры) - до €3,0 млн. И это без учета строительства и модернизации инженерных
сетей. Если ранее с декабря по март производство тепличных овощей в Украине полностью
прекращалось, то в последние годы растёт их экспорт именно в зимние месяцы. В январе
2019 г. Украина экспортировала 140 тонн тепличных томатов и 221 т. тепличных огурцов.
Это было на 26% и 58% больше соответственно, чем в январе 2018 года и стало рекордом
экспорта этих овощей в январе для Украины. Растёт и внутреннее потребление этих
овощей. По данным Людмилы Налбат, экономиста и коммерческого директора ТД
«Калиновка-Премиум», в 2018 г. площадь стеклянных теплиц в Украине составляла всего
280 га. К примеру в Нидерландах площадь стеклянных теплиц - 6 тыс. га. В Украине есть, по
её данным, около 8 тыс. га пленочных теплиц фермерского и приусадебного типа, хотя эта
информация является очень приблизительной, т.к. статистики по этим теплицам не
существует. Другим позитивным фактором тепличного бизнеса Украины является
увеличение поставок тепличных овощей в страны Евросоюза, где можно получить даже
более высокую цену за продукцию высокого качества, чем на рынке России. …
Читать полностью >>>
По материалам east-fruit.com

Украинская плодовоовощная ассоциация увеличила прогноз
экспорта замороженных ягод до более 50 тыс. тон к концу 2019 г., объясняя
это ростом цен на них на международном рынке в декабре - январе 2019 г.
К концу января экспорт замороженных ягод уже составил 40 тыс. тонн, что на 33%
больше, чем за первые восемь месяцев предыдущего сезона, а за оставшиеся месяцы он еще
может прибавить 11-12 тыс. тонн. "Благодаря климатическим условиям в стране ягодные
культуры выращиваются по всей ее территории. Больше всего их собирают в
Житомирской, Киевской и Донецкой областях. Почти половина ягодного сбора в Украине это вишня, а следом за ней - черешня и клубника. Суммарный промышленный сбор
черники, голубики и ежевики составляет менее 1%. В то же время на рынке присутствует
дикорастущая черника, которая собирается населением для продажи, а голубика и ежевика
часто выращиваются в небольших объёмах в домашних хозяйствах", - анализируют в ProConsulting. За последние годы во всем мире значительно вырос спрос на замороженные
ягоды. Стремление населения к здоровому питанию, а также различные сведения
экспертов о пользе круглогодичного потребления ягод, стимулируют рост их общего
объема выращивания и переработки. При сохранении текущих тенденций спроса на
внутреннем и внешнем рынках, производство замороженных ягод в Украине будет
умеренно расти, а поставки черники и голубики увеличат свою долю. Драйвером динамики
рынка может стать и развитие сегмента органической продукции в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

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

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

Компанія «Меринос-Захід» допомагає відкривати нові
вівчарські й козині ферми

Одесский «Орех Причерноморья» начинает выпуск орехового
молока по китайской технологии
06.02.2019

Несмотря на бум интереса к ореховодству в стране и закладку все
новых и новых насаждений, только единичные фермеры задумываются над
реальным сбытом будущей продукции и вариантами переработки.
Тем не менее, найти приемлемые в инвестиционном плане варианты не так уж и
трудно — стоит только подойти к делу с умом. О том, как именно подойти, рассказал Павел
Тулба, президент кооператива «Орех Причерноморье». Среди украинских производителей
орехов почему бытует мнение о том, что орех можно продать с поля в любом случае, и не
нужно работать над его качеством. Однако это далеко не так. Ситуация на рынке начала
меняться еще в 2012 году — и у нас в стране, и на мировом рынке существует
перепроизводство грецкого ореха. Существуют большие переходные запасы продукции и у
американцев, и у китайцев. При этом уровень качества доработки позволяет
производителям из США минимум год, а иногда и три, продавать один, и тот же орех. В этих
условиях, чтобы быть реально конкурентными и получать приемлемую цену, фермер все
же должен «заморочиться» и найти для себя варианты продаж или переработки.
Основываясь на опыте своего предприятия, позволю себе дать производителям
определенные действенные советы.
Искать «своего» покупателя >>>
По материалам inshe.tv
На Черкащині працює унікальний для області
горіховий центр
12.02.2019

Делегація в складі керівників структурних підрозділів з питань АПК
Черкаської обласної державної адміністрації, відвідали унікальний
горіховий центр СФГ «Залісся і К» в с. Вергуни Черкаського району.
Сучасний комплекс СФГ «Залісся і К» діє для проведення зимового щеплення горіха,
на території розміщені теплиці площею 1000 кв. м для загартування посадкового
матеріалу, розсадник для дорощування саджанців на 10 га із системою зрошування. У с.
Гуляйгородок на 66 га розміщені промислові насадження для отримання плодів волоського
горіха і фундука, а також деревини. Як розповідає, заступник директора з виробництва СФГ
«Залісся і К» кандидат сільськогосподарських наук Микола Кучер господарством
вирощується садивний матеріал з якого 7 сортів французької та 6 молдовської селекції
власником майнових прав на які є СФГ «Залісся і К» та 6 сортів української селекції на
підставі ліцензійної угоди з Придніпровською дослідною станцією садівництва. Садивний
матеріал сертифікується у Державному центрі сертифікації та якості сільськогосподарської
продукції і має категорію «безвірусний». Щорічний обсяг виробництва саджанців становить
30-50 тисяч штук. Компоненти для щеплення: підщепа та прищепа, також вирощуються в
господарстві в ґрунтово кліматичних умовах Черкащини і є адаптованими для переважної
більшості регіонів України. Садивний матеріал реалізується для створення промислових
насаджень фактично в усіх регіонах України. Відділ інформаційно-аналітичної діяльності та
роботи з персоналом управління агропромислового розвитку Черкаської ОДА
Читати повністю >>>
За матеріалами apkck.gov.ua
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Фермерське господарство «Меринос-Захід» (Львівська обл.),
спеціалізується на вирощуванні й розведенні овець та кіз, не розширює
поголів’я, бо не може поки що збільшити земельний банк.
Директор «Меринос-Захід» Дмитро Огньов зазначив, що, крім м’ясного вівчарства,
господарство увійшло й у сегмент молочного. Водночас «Меринос-Захід» займається
консультуванням інших фермерів щодо залучення у вівчарство, з підбором і реалізацією
проектів під ключ: будівництво ферми, підбір стада, вибір технології, виробництво й
реалізація продукції. За словами Дмитра Огньова, за їхньої допомоги вже відкрилися вісім
господарств. Цього року «Меринос-Захід» будує ферми ще двом фермерам. Для фермерів
вони вже завезли близько 1,5 тис. голів овець. У 2019 р. мають наміри імпортувати для них
ще 1 тис. голів, таким чином забезпечивши вітчизняні господарства правильною генетикою. «Гадаю через півроку-рік ми вже будемо впевнені в тому, що тієї генетики, що є в
Україні, достатньо для того, аби продукувати стадо», – зазначив Дмитро Огньов. Також він
заявив про плани консолідувати всіх фермерів у галузі вівчарства – на базі асоціації чи
свого господарства. Це необхідно для того, щоб консолідовано продавати свою продукцію,
утримати ціну на ринку, пояснив Дмитро Огньов. «На сьогодні існує проблема в тому, що
закупівельними занижують ціну на м'ясо, і по суті знищують цілу галузь», – додав він. Його
господарство у кооперації з іншими фермерами розробляє новий бренд для збуту якісної
баранини. Сьогодні на трьох власних фермах «Меринос-Захід» утримує близько 3 тис. голів
овець. За словами Дмитра Огньова, більший акцент вони зараз роблять на вівчарство, хоча
також консультують фермерів і в галузі козівництва, в тому числі щодо підбору стада,
будівництва майданчиків. Так, минулого року для фермерів імпортували 500 кіз.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net


СВИНАРСТВО

Виробництво свинини в Україні
зросте на 6 тис. тонн
07.02.2019

Цього року виробництво й споживання свинини та продуктів з неї
зростуть до 750 тис. т. Тоді як 2018-го вироблено м’яса та м’ясопродуктів
744 тис. тонн. Про це повідомляє Асоціації «Свинарі України».
За даними аналітиків Економічного дискусійного клубу, цьогоріч фермери можуть
сподіватися на відновлення споживання м’яса свиней та м’ясопродуктів. Така тенденція
простежується в останні 3 роки. Ріст невеликий – +1%, однак стабільний. Водночас,
збільшений попит на свинину серед споживачів може призвести до росту імпорту. «Закупки
з-за кордону залежатимуть від внутрішніх цін на м’ясо та міжнародних котирувань. Річ у
тім, що чим меншою буде різниця між європейськими цінами на свинину та цінами на
живець в Україні, тим меншою буде зацікавленість в імпорті м’яса свиней», — коментують
експерти асоціації.
Читати повністю >>>
За матеріалами agronews.ua

ТВАРИННИЦТВО
ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА (КОРОВИ. ЯКИ)

KSG Agro в 2018 г. увеличил реализацию свиноводческой продукции на 6%
07.02.2019

Український фермер розповів про нові
технології вирощування корів
11.02.2019

Герой нашої програми – фермер Олег Балагура – більше 30 років
займається розведенням корів. Він розповів, яка нинішня ситуація в цій
сфері і які в неї є перспективи в Україні.
“Сьогодні є такі технології вирощування, коли корови утримуються без прив’язі, до
цього ми намагаємося потихеньку прийти. Ми хочемо зробити не просто сучасну ферму, у
нас в планах будівництво біогазової установки, щоб відразу отримувати органічні добрива.
Ці проекти вже в розробці”, – каже фермер. Щоб корови давали молоко високої якості, їм
необхідний хороший корм. У цьому році на його фермі заготовили для корів 4 000 кг силосу,
600 тонн соломи і, найголовніше, – лугове сіно з різнотрав’я, яке заготовляють з ранньої
весни, плюс сіно люцерни. “За рік корови з’їдають 130 т. сіна“, – розповідає Олег Балагура.
“Найважче в нашій справі – це підготувати молодняк. До телят потрібно ставитися дуже
уважно. Це найвідповідальніша робота, яку довіряють найкращому персоналу”, – ділиться
досвідом фермер. Від вирощування корів фермер отримує не тільки молоко, але і м’ясо, на
яке є великий попит у іноземних інвесторів. Багато хто хоче вирощувати тут корів і їх м’ясо
відправляти на експорт до країн Близького Сходу і Північної Африки. …
Читати повністю >>>
За матеріалами uatv.ua

По итогам 2018 г. сумма реализации продукции свиноводства
агрохолдинга KSG Agro выросла в сравнении с 2017 г. на 6,3% до 403 млн
грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В сравнении с 2017 г. сумма реализации свиней агрохолдинга в прошлом году
увеличилась на 6,3%. По итогам 2018 г. реализация агрохолдингом живых свиней
составила около 93 тыс. голов. «В 2018 г. мы продолжили концентрироваться на нашем
стратегическом приоритете - свиноводстве. Несмотря на объективные трудности рынка,
мы сумели сохранить мощности и рентабельность бизнеса, в результате внедрения ряда
технологических и управленческих мероприятий. Сделала свое дело ставка на
реконструкцию свиноводческих мощностей. На протяжении всего прошлого года объем
заявок потребителей стабильно превышал наши производственные возможности. Как
результат, средняя цена продаж превысила аналогичный показатель 2017 г. на 16,5%,
составив около 44 грн/кг», - комментирует председатель Совета директоров агрохолдинга
KSG Agro Сергей Касьянов. По его словам, в 2019 г. компания планирует дальнейшую
реконструкцию и внедрение инновационных технологий на свинокомплексе. Напомним,
что агрохолдинг KSG Agro в I полугодии 2018 г. получил прибыль в 3 раза меньше до $0,98
млн по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Справка: В 2018 г. на
предприятии «Рантье» среднегодовое поголовье составляло около 55 тыс. голов свиней.
Читать полностью >>>
По материалам ukragroconsult.com

Компанія "Укрлендфармінг" наростив поголів'я
великої рогатої худоби на 11%

Гудвелли Украина продала 38,5 тыс. т
свинины

13.02.2019

Один з найбільших в Європі агрохолдингів - ГК "Укрлендфармінг"
Олега Бахматюка, за останні три роки наростив поголів'я великої рогатої
худоби м'ясного напрямку на 11% - до 6,2 тис. голів
Згідно з даними Держстату, в цілому поголів'я великої рогатої худоби в Україні за
2018 рік скоротилося на 4,3%, свиней - на 2%. Однак "Укрлендфармінг" нарощує поголів'я
великої рогатої худоби завдяки достатній рентабельності власного виробництва. Для
досягнення результатів "Укрлендфармінг" використовує новітні технології утримання, а
також працює над поліпшенням генетики стада. Про це повідомив директор з виробництва
групи компаній "Укрлендфармінг" Василь Лобода. "За останні три роки поголів'я великої
рогатої худоби м'ясного напрямку в групі компаній "Укрлендфармінг" збільшилося на 11% з 5570 до 6200 голів, молочного ≈ 37,5 тис. голів. І на сьогодні "Укрлендфармінг" тримає
найбільше поголів'я ВРХ в Україні", - сказав Лобода. Він зазначив, що виробництво молока
при цьому за останні три роки збільшилося на 4% - до 109 тис. тонн, а жива вага
реалізованої великої рогатої худоби власного виробництва м'ясного і молочних напрямків
протягом року - 5,6 тис. тонн. За словами Лободи, для досягнення таких результатів група
компаній "Укрлендфармінг" використовує новітні технології утримання великої рогатої
худоби, а також працює над поліпшенням генетики стада. "Ми випасали м'ясну худобу на
землях, малопридатних для вирощування зернових, але дуже ефективних для вирощування
ВРХ. Створюємо фідлоти, спеціалізовані виробничі комплекси з великою концентрацією
поголів'я, застосовуємо канадську технологію утримання, відповідно до якої тварини
перебувають на свіжому повітрі протягом усього року. Ми постійно поліпшуємо генетику
ВРХ. Також формуємо сучасні нетельні комплекси для отримання високопродуктивного
ремонтного поголів'я", - розповідає Василь Лобода. …
Читати повністю >>>
За матеріалами depo.ua
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Объемы продаж «Ґудвелли Украина» в 2018 году составили более
38,5 тыс. т свинины в живом весе. Каналы реализации не претерпели
значительных изменений. Об этом сообщает agroportal.ua
«Откормочные свиньи — это наш основной продукт. Как и в предыдущие годы
работаем на территории Украины, продолжаем сотрудничество с ключевыми партнерами и
развитие каналов сбыта», — отмечает руководитель отдела продаж компании «Ґудвелли
Украина» Сергей Генсецкий. По его словам, по итогам прошлого года поголовье свиноматок
на 1 января 2019 г. составляло 13704 гол., которое на 296 особи меньше, чем в 2017 году.
«Первым фактором таких изменений является то, что мы начали работу по обновлению
генетического фонда. Соответственно, общее поголовье выросло до 184 101 гол., что
свидетельствует об увеличении производительности племенного стада (в 2017 г. общее
количество поголовья составляла 174 500 гол.) », — объясняет Сергей Генсецкий. Как он
сообщил, в планах компании на этот год завершение процесса обновления свиноматочный
поголовья и дальнейшая работа с увеличением производительности. «Безусловно, мы
стремимся постоянно совершенствовать свои результаты, чтобы быть лучшим
поставщиков свинины на украинском рынке», — отмечает Сергей Генсецкий. Для справки:
«Гудвелли Украина» (Goodvalley Ukraine) — украинская сельскохозяйственная компания,
которая принадлежит датской Goodvalley и была создана в июне 2004 г. в с.Копанки
недалеко от г.Калуш (Ивано-Франковская область). Основная деятельность группы
сосредоточена в дочерних предприятиях Goodvalley Polska (Польша), Goodvalley Ukraine
(Украина) и Goodvalley Russia (Россия).
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
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У Вінниці знайшли ферму з чотириметровими
крокодилами

Снігурівська птахофабрика відновлює свою
роботу після реконструкції
06.02.2019

Снігурівська птахофабрика відновлює свою роботу. Про це повідомила начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації
Наталія Суслєганова, передає agro-yug.com.ua
В кінці жовтня – на початку листопада 2018 р. філією «Снігурівська птахофабрика»
ПНВК «ІНТЕРБІЗНЕС» були розпочаті роботи із реконструкції приміщень для утримання
птиці. За словами Суслєганової, в ході проведених робіт були відреставровані приміщення,
а також відремонтовані клітки для птиці. Повідомляється, що незабаром планується ввести
в дію 4 корпуса проектною потужністю 150 тис. голів птиці, до кінця 2019 року ? 350 тис.
голів птиці. Очікуваний обсяг виробництва продукції за рік – 113 млн. яєць. У зв’язку із
відновленням роботи на підприємстві відкривається близько 60 робочих місць. За
інформацією департаменту, на реконструкцію приміщень та обладнання пішло близько 25
млн грн власних коштів компанії. «Ми дуже раді, що вони запустилися в роботу. Тепер і в
район будуть надходити відрахування, і робочі місця нові з’являються», — прокоментувала
відновлення роботи птахофабрики Наталя Суслєганова.
Читати повністю >>>
За матеріалами agro-yug.com.ua
Вирощування гусей в Україні має
перспективи для розвитку
06.02.2019

Гусівництво є перспективною підгалуззю птахівництва. У цьому
переконаний керівник господарства «Сила життя» (Рівненська область)
Денис Шеремет, яке займається вирощуванням гусей.
«Гусівництво не конкурує ні з якою іншою галуззю – ані зі свинарством, ані з
вирощуванням бройлерів, – пояснює Денис Шеремет. – Ба більше, якщо всі види птахівничої
та тваринницької галузі потребують високоякісних кормів, то гуси на 80% добре
почуваються за годівлі на пасовищах і тільки з підгодівлею один раз на добу відходами від
кормо виробництва». Гуси, за його словами, цілком продуктивно можуть використовувати
землі, непридатні для оранки й випасання худоби. «На таких пасовищах гуси можуть
перетворювати траву на м’ясо, пух, неймовірно цінний гусячий жир, – підкреслює Денис
Шеремет. – До того ж послід є хорошим добривом, наприклад, для тих самих культурних
пасовищ, на яких випасаються гуси». Займатися вирощуванням гусей реально навіть без
державної підтримки. «Одне тільки було б непогано – створити спілку гусівництва, щоб
відродити цей напрям й об’єднати виробників, – говорить він. – От у створенні цієї спілки
могла б допомогти держава». Господарство «Сила життя» вирощує гусей без застосування
антибіотиків, реалізує продукцію гусівництва. Має 2 тис. гусей батьківського поголів’я
одночасного утримання великої білої та великої сірої порід. Потужність виробництва – 5070 тис. інкубаційного гусячого яйця на рік.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net

05.02.2019

Нa фермі у Вінниці вирощують крокодилів. Тут утримують кількa
видів рептилій, деякі з них сягaють 4 м у довжину. Про це повідомляє
служба новин видання «Сегодня».
Влaсники ферми зізнaлися, що розводити крокодилів почaли близько десяти років
тому - їх купувaли у циркaчів, любителів екзотичних твaрин і в привaтних зоопaркaх. Зaрaз
у них нaлічується до трьох десятків рептилій. Вирощують їх нaвіть з яєць. «Крокодилaм
потрібнa, по-перше, підвищенa темперaтурa, по-друге, великa водоймa, в якій відбувaється
безпосередньо процес спaрювaння. Крокодили розмножуються шляхом відклaдaння яєць,
тобто нaшa сaмочкa знеслa яйця, ми зaклaли їх в інкубaтор», - розповілa влaсниця
крокодилової ферми Світлaнa Бичковськa. Годують улюбленців виключно свіжими і
добірними кормaми. «Годуємо їх рибою зa рaціоном, серцем бичaчим», - пояснив Дмитро
Бичковський. Поруч з крокодилaми живуть черепaхи і змії. Зa словaми влaсникa ферми,
кaймaнові черепaхи, які є нa фермі, ввaжaються одними з нaйнебезпечних, бо вільно
можуть перекусити фaлaнгу пaльця людини. Чоловік зізнaється - розведення крокодилів це
спрaвa усього його життя. Нa фермі не продaють твaрин нa м’ясо. «У нaс фермa не для цього.
У нaс фермa для розширення видів, для збереження всіх видів», - зaпевнив він. Світлaнa тa
Дмитро не продaють нaвіть новонaроджених крокодилів, оскільки хочуть зберегти
вимирaючі види, a тому нa почaтку літa біля Одеси вони плaнують відкрити великий
зaповідник для своїх рептилій.
Читати повністю >>>
За матеріалами segodnya.ua
Українська компанія знизила собівартість
виробництва риби
06.02.2019

Вже з початку 2019 року компанія ТОВ «Аква Систем Органік» (ТМ
«AQUAFARM») вийшла на повні виробничі потужності з вирощуваня
мармурового сому та тилапії.
«Наразі, зважаючи на нові масштаби обсягу виробництва, собівартість продукції ТМ
«AQUAFARM» знизилася. Це дає нам можливість пропонувати нові конкурентні оптові ціни
на охолоджену продукцію представникам b2b сектору, а саме: рітейлерам та представникам
HORECA в Україні. Водночас, високі європейські стандарти, якими ми керуємося на
виробництві, лишилися незмінними. Ціна стала найнижчою на ринку, а якість - найвищою»,
- пояснила виконавчий директор компанії Оксана Прокоса. Вона уточнила, що йдеться
виключно про зміну собівартості виробництва. Компанія як і раніше використовує тільки
сертифіковані корма та відстежує якість на всіх етапах виробництва.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com
Держрибагентство: У 2018 році загальний вилов водних
біоресурсів склав 88,6 тис. тонн

МХП отримав остаточний дозвіл на придбання
словенського виробника курятини
17.02.019

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) отримав дозвіл
словенського антимонопольного органу – Агенції по захисту конкуренції на
придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.
"МХП вітає рішення словенського агентства із захисту конкуренції про дозвіл
придбати компанію Perutnina Ptuj, найбільшого виробника м'яса птиці та продуктів із м'яса
птиці в Південно-Східній Європі. Придбання вже дозволено регулюючими органами Австрії,
Македонії, Сербії і Румунії. Операція буде завершена на зборах акціонерів Perutnina Ptuj в ці
дні", - зазначено в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі. За даними на
сайті словенського антимонопольного органу, відповідне рішення прийнято 14 лютого. Як
повідомлялося, в листопаді 2018 року МХП заявив про плани інвестувати 200 млн євро в
виробничу базу Perutnina Ptuj протягом чотирьох-п'яти років. Про намір придбати акції
Perutnina Ptuj агрохолдинг повідомив 26 вересня минулого року на Лондонській фондовій
біржі після повідомлення від Federal Competition Authority of Austriа про реєстрацію заявки
на купівлю. "Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні.
Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки.
На європейський ринок МХП поставляє напівтуші охолоджені курей, які переробляються в
тому числі на його підприємствах в Нідерландах і Словаччині. Земельний банк
агрохолдингу станом на кінець 2017 року становив близько 370 тис. га. Засновником і
мажоритарним акціонером МХП є український бізнесмен Юрій Косюк. Perutnina Ptuj вертикально інтегрована компанія в Південно-Східній Європі. Володіє потужностями по
вирощуванню бройлерів у Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині. Веде діяльність в
22 країнах. Налічує 3,5 тис. співробітників у восьми країнах. У Словенії компанія обробляє 4
тис. сільськогосподарських угідь.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com
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За попередніми даними Держрибагентства у 2018 році очікуваний
загальний вилов риби та інших водних біоресурсів підприємствами рибної
галузі України складає 88,6 тис. тонн.
Зокрема виловлено: у Чорному морі - 8,6 тис. тонн (рапана - 5,5 тис. тонн; шпрот - 1,6
тис. тонн, креветка - 500 тонн, мідія - 300 тонн); в Азовському морі - 21,3 тис. тонн (бички 12,3 тис. тонн, тюлька - 7,9 тис. тонн, хамса азовська - 700 тонн); в причорноморських
лиманах - 481 тонна (атерини - 432 тонни, бички - 25 тонн); у Дністровському лимані - 2
тис. тонн (карась сріблястий - 1,7 тис. тонн, лящ - 128 тонн, окунь - 16 тонн);у ДніпровськоБузькій естуарній системі - 4,2 тис. тонн (тюлька - 2,9 тис. тонн, карась сріблястий - 689
тонн, тараня - 67 тонн); у водосховищах Дніпра - 13 тис. тонн (карась сріблястий - 3,9 тис.
тонн, лящ - 2,5 тис. тонн, плітка - 2,3 тис. тонн, плоскирка - 1,1 тис. тонн, рослиноїдні види
риб - 746 тонн);океанічний вилов - 15 тис. тонн (антарктичний криль). У тому числі, у 2018
р. вироблено 15,9 тис. тонн продукції аквакультури. Короп і далекосхідні рослиноїдні риби
складають 87% від загальної продукції аквакультури. На озерах та водосховищах (їх
частинах) України працюють спеціальні товарні рибні господарства (СТРГ), що поєднують у
собі елементи аквакультури і промислового вилову. Всього у 2018 р. в режимі СТРГ було
добуто 7,2 тис. тонн риби. Нагадаємо, що за підсумками 2018 року в Україні було вироблено
66,4 тис. тонн рибної продукції. Це на 3 259 тонн більше, ніж у попередньому році.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroperspectiva.com



БДЖІЛЬНИЦТВО

Шеремета: Кооперативам пасечников компенсируют 70%
стоимости оборудования

ЗВІРОВІ ГОСПОДАРСТВА

04.02.2019

У Верховній Раді зареєстрували закон про
заборону виробництва хутра
11.02.2019

На сайті Верховної Ради зареєстрували законопроект №10019, який
забороняє виробництво хутра в України. Про це повідомляє hromadske.ua,
передає служба новин порталу kurkul.com
У жовтні 2018 р. закінчилось голосування за петицію стосовно заборони виробництва хутра в Україні. Вона набрала 27 тис. голосів. Тоді профільний комітет підтримав
петицію та закликав створити відповідний законопроект. У разі ухвалення законопроекту
парламентом, хутрове виробництво в Україні буде заборонено з 1 січня 2025 р., а до цього
моменту вимоги до утримання хутрових тварин передбачатимуть створення для них умов.
Читати повністю >>>
За матеріалами kurkul.com
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Пчеловодам в прошлом году можно было воспользоваться только
такой государственной поддержкой как дешевый кредит, где
компенсируется учетная ставка НБУ.
Однако на 2019 год внесены дополнительные изменения о поддержке кооперативов
пчеловодов, сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виктор
Шеремета. «Единолично пасечников государство еще не готово поддерживать, поскольку
регистрации как таковой, к сожалению, нет. А вот кооперативам пасечников готовы
компенсировать 70% приобретенного оборудования, но до 3 млн грн на один кооператив»,
- отмечает Виктор Шеремета. По его словам, сегодня пчеловоды продают мед за границу
через посредников, без указания производителя, а при условии приобретения
кооперативом оборудования можно будет самостоятельно фасовать мед и указывать
название кооператива как производителя.
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.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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ПРОДУКТИ
БОРОШНОМЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Українські компанії візьмуть участь у
виставці Gulfood 2019 у Дубаї

ГПЗКУ увеличивает мощности по
производству круп

14.02.2019

Понад 30 українських компаній харчової промисловості візьмуть
участь у головній для Близького Сходу події в харчовій та аграрній галузі виставці Gulfood 2019. Про це Укрінформу повідомили КТПП.
"Понад 30 українських компаній представлять харчову промисловість на найголовнішій події на Близькому Сході в харчовій та аграрній промисловості - виставці GULFOOD
2019, 17 - 21 лютого в Дубай, ОАЕ", - йдеться в повідомленні. Як уточнили у КТПП, 33
потужних українських підприємства, які представляють продуктовий експортний кошик
України конкурентоспроможною на міжнародному ринку продукцією, візьмуть участь
національному стенді України. Представники ще майже 30 українських компаній приїдуть
на виставку у складі бізнес-делегації, щоб краще вивчити ринок та ознайомитися зі
світовими тенденціями у розвитку галузі. "Українська продукція вже знана на ринку
Близького Сходу, й інтерес до продукту Made in Ukraine постійно зростає. Київська торговопромислова палата, яка є організатором національного стенду на Gulfood 2019 разом з
Офісом з просування експорту при МЕРТ, вже вшосте запросила найкращих українських
виробників. Такі продукти, як олія, борошно, солодощі, крупи та бобові, насіння та горіхи,
зернові культури, яйця, молочні та м’ясні продукти від України додаткової реклами не
потребують", - наголосили в КТПП. Gulfood 2019 пройде в форматі багатовекторної
конференції, присвяченої споживацьким тенденціям, інноваціям в виробництві та успіхам
галузі. До участі в заході заявлено понад 5 000 експонентів та 120 павільйонів країн, що
демонструватимуть продукцію в 8 секторах первинного ринку. Демонстраційні стенди
продуктів харчування і напоїв Gulfood охоплять понад 1 млн квадратних футів площі і
вмістять понад 98 тис. відвідувачів з 193 країн, що вже подали заявку на участь.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua

12.02.2019

Государственная продовольственно-зерновая корпорация в феврале т.г.
установила на филиале «Черняховский элеватор» новую линию, которая будет
фасовать продукты питания под торговой маркой ГПЗКУ.
Как говорится в сообщении корпорации, в частности, на предприятии установили
пневмомеханический фасовочный автомат с весовым дозатором АФ-50-В, который
способен фасовать ежеминутно 30 упаковок круп и сахара в мягкие полимерные пакеты.
«Благодаря этому оборудованию ГПЗКУ сможет под собственной торговой маркой
производить гречневую крупу, рис и сахар, затем — и манную крупу», — говорится в
сообщении. Готовые пищевые продукты на предприятиях ГПЗКУ производиться в
соответствии с системой управления безопасностью производства пищевых продуктов ISO
22000: 2005 НАССР. Также уточняется, что благодаря наращиванию собственного
производства и продажи готовых фасованных пищевых продуктов, только за июль–
октябрь 2018 г. ГПЗКУ продала на внутренний рынок 36,3 тыс. и муки и отрубей, что на
56% больше показателей прошлого года и на 22% — плановых показателей. Для справки:
ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 г. В ее состав входит разветвленная
сеть филиалов — линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной
заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн т зерновых, в
том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского
портов составляют около 2,5 млн т зерновых грузов в год. Корпорация имеет в своем
составе два собственных речных терминала (Голопристанский и Великолепетиский
элеваторы) с возможностью перегрузки зерна на водный транспорт.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
В Україні змінилася структура
виробництва крупів
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ГРУПИ КОМПАНІЙ. ХОЛДИНГИ. БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ (ПРОДУКТИ & НАПОЇ)

Івано-Франківськ продає свої акції
«Харчосмакової фарбики»
07.02.2019

В Івано-Франківську відбулось засідання виконавчого комітету. Під
час нього члени виконкому вирішили винести на розгляд сесії питання про
відчуження пакету акції ПрАТ «Івано-Франківська харчосмакова фабрика».
Згідно із проектом рішення місто має 756 714 штук простих іменних акцій, тобто
10,6729%. Міська рада хоче отримати за одну акцію – 1,75 грн. Відповідно за всі свої акції –
1 324 249 грн. Тепер це рішення має підтримати сесія міської ради. Відзначимо, продукція
підприємства користується заслуженою популярністю серед населення завдяки високій
якості, використанню натуральної сировини і дотриманню традиційних технологій.
Основні цехи: кондитерський, вафельний, зефірний, кулінарний, безалкогольних напоїв,
макаронний цех. Допоміжні цехи: механічна майстерня, гараж, склади. Характеристика
основних технологічних процесів: виробництво печива, пряників, вафель, зефіру, хлібного
квасу – на технологічних лініях; кулінарні вироби, східні солодощі – ручна робота.
Читати повністю >>>
За матеріалами gk-press.if.ua
Система моніторингу Geotab — на сторожі культури
та безпеки кермування авто

В Україні протягом останніх п’яти років суттєво скоротилося
виробництво рисових, кукурудзяних та гречаних крупів. Про це заявив
аналітик АПК-Інформ Андрій Купченко, повідомляє Укрінформ.
«Протягом п’яти попередніх років в Україні спостерігаються деякі зміни в структурі
виробництва крупів. Виробництво рисових крупів скоротилось із 12% до 6%, кукурудзяних
– із 23% до 16%, гречаних – з 24% до 17%», - повідомив Купченко. Зазначається, що
виробництво горохових крупів продемонструвало позитивну динаміку: їхня частка у
загальному обсязі зросла з 8% до 27% . Основною причиною таких змін було суттєве
зростання виробництва гороху в Україні. Також експерт зазначив, що частка пшоняних,
ячмінних і вівсяних крупів залишається відносно стабільною. Відзначимо, протягом 2018
року в Україні виробили 50,4 тис. тонн гречаної та 11,8 тис. тонн вівсяної крупи. При цьому
виробництво вівсяної крупи зросло на 171,1%, а гречаної на 14,7%. Водночас знизилося
виробництво пшоняної, ячмінної та кукурудзяної круп XCHARX на 41%, 20,3% та 11,7%
відповідно.Зростання показників по виробництву круп повXCHARXязаний зі зміною
переваг споживачів і зростанням доходів населення, внаслідок чого більш дорогі крупи
стали більш популярними, ніж дешевші. Також фахівці відмічають поступове зростання
посівних площ під виробництво даних круп.
Читати повністю >>>
За матеріалами agropolit.com



ЦУКРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

07.02.2019

PepsiCo Україна впроваджує систему супутникового моніторингу
безпеки керування транспортними засобами Geotab. Про це повідомляє
прес-служба компанії на своєму сайті.
Такий крок - логічне продовження політики компанії з підвищення культури
керування транспортними засобами. Схожі системи супутникового моніторингу вже довели
свою ефективність в усьому світі. Їх застосування дозволяє коригувати поведінку водіїв за
кермом у режимі реального часу. Це на порядок скорочує аварійність на дорогах, а також
допомагає вберегти життя і здоров’я людей. «Система Geotab надає водіям миттєвий
зворотній зв’язок у процесі водіння. Адже іноді водій, потрапивши у транспортний потік,
починає наслідувати його швидкісний режим. Система Geotab фіксує ознаки небезпечної
поведінки і миттєво попереджує про це водія звуковими сигналами. Щоразу, коли
автомобіль досягає певних швидкісних порогів, різко гальмує, прискорюється чи робить
різкі маневри, система сповіщає водія про необхідність оцінити відповідність своєї
поведінки дорожній ситуації та правилам руху. А також нагадує про необхідність
прогнозування дорожньої ситуації заради власної безпеки та безпеки інших учасників
дорожнього руху», - розповів про систему моніторингу Станіслав Бусійок, менеджер з
охорони праці та екологічної безпеки PepsiCo Україна.
Читати повністю >>>
За матеріалами PepsiCo Україна
Ансгар Борнеманн: Товарооборот Nestle в Украине –
около 7 млрд. грн.
12.02.2019

Гендиректор Nestle в Украине Ансгар Борнеманн рассказал об
объемах продаж компании в Украине, а также об украинских заводах одного
из крупнейших в мире производителей продовольственной продукции:
"На сегодня оборот компании составляет около 7 млрд грн, и мы постоянно среди
лидеров в категориях товаров быстрого потребления (FMCG). Это свидетельствует о том,
что на протяжении последних 25 лет команда Нестле в Украине сделала фантастическую
работу, несмотря на экономический и политический кризис. Нестле в Украине имеет три
фабрики - завод по производству лапши и приправ "Мивина" в Харькове, завод по
производству холодных соусов (кетчупы, майонезы, горчицы) "Торчин" в Волынской обл. и
кондитерская фабрика "Свиточ" во Львове, которая также пакует определенные виды кофе.
Кроме того, во Львове расположен сервисный центр - Нестле Бизнес Сервис, который
выполняет функции бэк-офиса и обслуживает 53 рынка Nestle. Всего в мире их шесть,
львовский - самый большой и самый эффективный. Мы гордимся тем, что трудоустраиваем
5500 человек по всей стране, обучаем и развиваем их" - отметил Ансгар Борнеманн.
Читать полностью >>>
Интервью >>>
По материалам allretail.ua
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Производство сахара в Украине сократилось
на 15% - "Укрцукор"
05.02.2019

По результатам 2018/2019 МГ в Украине изготовлено 1,82 млн тонн
сахара, что на 15% меньше чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба
«Укрцукор», передает agroperspectiva.com
«Всего в сезоне работало 42 сахарных завода, которые переработали 13,6 млн т
сахарной свеклы, что почти на 10% меньше, чем в прошлом году. Вследствие уменьшения
посевных площадей и количества сырья, мы и получили на 15% меньше сахара. Однако,
этого
хватит
для
обеспечения
внутренней
потребности
и
реализации
внешнеэкономических контрактов», — цитируется в сообщении заместитель председателя
правления НАСУ «Укрцукор» Руслана Бутыло. По ее словам, еще одной причиной
сокращения производства сахара в 2018/2019 МГ стало низкое качество сырья. Как
сообщала ранее НАСУ «Укрцукор», в 2018 году аграриям удалось получить рекордную
урожайность сахарной свеклы, однако сахаристость была едва ли не самой низкой —
16,47%. Лидером по производству сахара, по традиции, стала Винницкая область — 424,0
тыс. тонн. Вторую позицию заняла Тернопольская область — 227,0 тыс. тонн. Замыкает
тройку крупнейших производителей Полтавская область — 222,5 тыс. тонн сахара.
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com
Названо ТОП-10 найбільших українських
експортерів цукру у 2018 році
05.02.2019

За результатами 2018 року, ТОВ «Радехівський цукор» став лідером
серед експортерів цукру, поставивши на зовнішні ринки 150,9 тис. т на суму
$55 млн. Про це повідомляє прес-служба НАЦУ «Укрцукор».
Друге місце зайняло ТОВ «Цукорагропром» – 65,8 тис. т на суму $ 28,3 млн. І замикає
трійку лідерів ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» – 60,7 тис. т цукру на суму $20,4 млн.
«Радехівський цукор» наростив експорт більш ніж на третину, порівняно з минулим роком.
І це дало можливість йому очолити рейтинг експортерів цукру в 2018 р. Зі значним
відривом на другому місці ТОВ «Цукорагропром», який зменшив експорт на 18%, проте
піднявся на одну сходинку вгору. Також, слід відзначити, що на другому місці в 2017 р. був
«Вінницький комбінат хлібопродуктів №22, який входить до групи «Укрпромінвест-Агро».
Зараз компанія із цієї ж групи посідає третє місце (ПрАТ «Продовольча компанія
«Поділля»)», – прокоментувала заступник голови правління НАЦУ «Укрцукор» та провідний
спікер Sugar World 2019 Руслана Бутило. Всього за 2018 рік Україна експортувала на 2%
менше цукру порівняно з 2017-м – 586,5 тис. т на суму $ 217,09 млн. Основними покупцями
стали Узбекистан, Азербайджан, Лівія, Туреччина та Великобританія.
Читать полностью >>>
По материалам agropolit.com

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

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

Україна вичерпала квоти на безмитні поставки цукру
в ЄС в 2019 році за перший місяць

У Дніпрі запрацював новий олійноекстракційний завод

06.02.2019

За даними Національної асоціації цукровиків України (НАЦУ)
«Укрцукор», Україна вичерпала квоти на безмитні поставки цукру в ЄС за
перший календарний місяць цього року.
«30 січня була вичерпана квота на безмитні поставки цукру в ЄС в обсязі 20 тис. т. Це
свідчить про те, що цей напрямок залишається пріоритетним для українських виробників,
особливо з огляду на логістичну близькість та загальносвітовий дефіцит, який очікується
наступного маркетингового року», - прокоментувала Руслана Бутило, заступник голови
правління НАЦУ. Сумарно, за січень було поставлено на зовнішні ринки 41,0 тис. т цукру.
Основним покупцем стала Румунія та Азербайджан - 17% та 10% від загального об’єму
поставок відповідно. «Окрім того, серед імпортерів були: Італія та Іспанія (по 9%), Литва,
Польща та Швейцарія (по 4%), що також засвідчує про інтерес європейських споживачів до
вітчизняного цукру, а для того, щоб закріпитись на цьому ринку, окрім збільшення
безмитних квот, необхідно підвищувати якість продукції та розширювати асортиментний
ряд. Як це краще зробити, будемо обговорювати 27 лютого на Sugar World 2019», - пояснила
Бутило. За вересень-січень 2018/2019 МР експортовано 240 тис. т цукру, що на 4% менше
ніж за аналогічний період попереднього маркетингового року. Нагадаємо, виробничий
сезон закінчився 1 лютого 2019 р. В сезоні працювало 42 цукрових заводи, які виробили
1,82 млн т цукру. Експорт цукру в 2018/2019 МР очікується на рівні 2018 р. – 500 тис. т.
Читати повністю >>>
За матеріалами НАЦУ «Укрцукор»
Два сахарных завода Порошенко произвели
16% сахара в стране
08.02.2019

Сахарные заводы "Укрпроминвест-Агро" завершили сезон
переработки сахарной свеклы с рекордными показателями объемов
производства. Об этом сообщает портал delo.ua
"Впервые за всю историю два сахарных завода компании переработали 2,189 млн т
сахарной свеклы и произвели 291 тыс. т сахара, что составляет 16% украинского
производства", - говорится в сообщении компании. В компании отмечают, что на объем
переработки повлияло совершенствование технологии производства, в частности,
реализация беспрецедентного для Украины проекта установки колонн ионообмена для
декальцинации свекольного сока позволила компании нарастить производство сахара 1
категории до 60% общего объема и производить сахар цветностью ICUMSA 30. Такие
показатели стали возможными как за счет роста урожайности собственной свеклы до 65
т/га, так и за счет расширения партнерских программ по выращиванию. Более 20% сырья,
которое было переработано заводами компании в этом сезоне, привезено на заводы
сторонними свеклосдатчиками, что также является для "Укрпроминвест-Агро" рекордным
показателем", - говорят в компании. Также уточняется, что Крыжопольский сахарный завод
установил отраслевой рекорд по объему сахара, произведенного одним предприятием.
Завод произвел 171 тыс. т сахара, что является самым высоким показателем за все 195 лет
сахароварения в Украине.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
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Україна зменшила виробництво
соняшникової олії
05.02.2019

У 2018 році Україна виробила 4,79 млн тонн нерафінованої
соняшникової олії, що на 7,7% менше показника за 2017 рік. Про це
повідомляє служба новин порталу agroreview.com
Водночас у грудні виробництво олії склало 525 тис. тонн, що на 10,1% вище
показника грудня 2017 року і на 1,5% – листопада 2018 року, свідчать дані Держстату, пише
AgroTimes. Обсяг виробництва маргаринів і харчових жирів в 2018 році склав 136 тис. тонн,
що на 2,7% менше за аналогічний показник попереднього року. У грудні вироблено 12,8
тис. тонн цієї продукції, що на 2% вище результату аналогічного місяця попереднього року,
але на 9% менше показника листопада.
Читати повністю >>>
За матеріалами agroreview.com
Производство маргарина в 2018 сократилось
до 136 тыс. тонн
05.02.2019

Производство маргарина и других пастообразных продуктов (код
продукции - 10.42.10.30) в 2018 г. сократилось до 136118 тонн, что на 3,3%
меньше, чем в 2017 г. Об этом сообщил Гостат
Производство маргарина и других пастообразных продуктов в декабре 2018 года 12 803 тонн, что на 9% меньше, чем в декабре 2017 г. Остатки нереализованной продукции
на складах предприятий на 1 января 2019 г. - 3650 тонн. Производство продуктов пищевых
из жиров и растительных масел (включая жидкий маргарин) составило в 2018 году 83 518
тонн. Как сообщала «Агро Перспектива», производство маргарина и жиров пищевых
подобных в январе-декабре 2017 года составило 226 тыс. тонн, что на 22,6% больше, чем в
2016 году. Производство маргарина и других пастообразных продуктов (код продукции 10.42.10.30) составило 140 836 тонн. В 2016 году производство маргарина и жиров
пищевых подобных составило 187 тыс. тонн против 192 тыс. тонн в 2015 году.
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com
Вінницький олійножировий комбінат розширив
асортимент кондитерських жирів
05.02.2019

Завдяки проведеній на Вінницькому жировому комбінаті
модернізації обладнання підприємство запустило виробництво відразу
декількох видів жирової продукції. Про це пише vinbazar.com
Підприємство виробляє: замінник масла-какао лауринового типу, жир кондитерський для вафельних начинок з низьким вмістом трансізомерів лауринового типу, переетеріфіцировані жири з вмістом трансізомерів менше 2%, замінники молочного жиру з вмістом
трансізомерів менше 2%, а також маргарини з вмістом трансізомерів менше 1%. Жирова
продукція користується високим попитом в кондитерській промисловості в Україні та за
кордоном. «Постійне оновлення асортименту й вдосконалення технологій дозволяє
Вінницькому ОЖК залишатися одним з лідерів української олієжирової галузі, – підкреслює
начальник відділу економіки та виробництва Вінницького олійножирового комбінату. –
Якість нашої продукції відповідає національним та міжнародним стандартами, що
допомагає нам розширювати географію поставок і залучати нових клієнтів».
Читати повністю >>>
За матеріалами vinbazar.com
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06.02.2019

ТОВ «Потоки» у 2018 р. завершило будівництво олійноекстракційного
заводу в р. Дніпро. Про це повідомляє прес-служба компанії «Елеваторні
системи», яка поставляла обладнання для ОЕЗ.
За інформацією, на сьогоднішній день підприємство успішно працює, виробляючи
натуральне соняшникову олію і унікальний високопротеїнова шрот (до 46% протеїну).
Завод виробляє рослинну олію методами пресування. Підприємство здатне переробляти до
1400 тонн насіння соняшнику за добу та до 700 тонн сої за добу.
Читати повністю >>>
За матеріалами agravery.com
Україна продовжує скуповувати пальмову олію,
найбільше - в Індонезії
11.02.2019

У січні 2019 року Україна імпортувала 16,3 тис. тонн пальмової олії.
Про це повідомила Державна фіскальна служба України, передає служба
новин порталу unn.com.ua
Найбільший обсяг пальмової олії було завезено з Індонезії - 8,8 тис. тонн. З Малайзії
було імпортовано 1,5 тис. тонн, зі Швеції - 95 тонн, з інших країн — 199 тонн. При цьому у
січні 2019 року Україна пальмову олію не експортувала. Зауважимо, що за підсумками 2018
року показник імпорту пальмової олії в Україну становив 220 тис. тонн, за підсумками 2017
- майже 172 тис. тонн, за підсумками 2016 - 150 тис. тонн. Таким чином, за два роки Україна
наростила імпорт пальмової олії на 46,6%. Нагадаємо, що українські депутати хочуть
заборонити використання пальмової олії при виробництві продуктів харчування.
Відповідний законопроект вже був проголосований парламентом в першому читанні. За
словами нардепа Сергія Тригубенка, сьогодні українські виробники використовують
пальмову олію з метою здешевлення виробництва продуктів харчування, зокрема,
молочних.Вміст "пальми" в товарах, як правило, не зазначається на етикетках, що, по суті, є
фальсифікацією продуктів.
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Укролияпром: Переработка подсолнечника
идет рекордными темпами
13.02.2019

Урожай масличных культур в 2018 г. возобновил свой максимум,
который наблюдался в 2016 г. (19 млн т), превысив 21 млн т. Об этом
говорится в сообщении ассоциации «Укролияпром».
Произошло увеличение производства всех основных масличных культур: рапса
(128%), подсолнечника (116%), сои (115%), следовательно, имеющиеся мощности
позволяют перерабатывать весь выращенный урожай основных масличных культур.
«Следует отметить, что в 2018 г. площади под подсолнечником составили 6,165 млн га
(+1,7% к 2017 г.), урожайность вышла на рекордный уровень - 23 ц/га, соответственно,
рекордный за всю историю независимости Украины и сбор - 14,2 млн т (116% к 2017
году)», - отметили эксперты. При этом, по итогам 4 месяцев 2018/19 маркетингового года
(сентябрь–декабрь) отечественными предприятиями переработано рекордное количество
семян подсолнечника - около 4,6 млн т, и произведено почти 2,0 млн т подсолнечного
масла, что на 10% больше производства в сентябре–декабре прошлого маркетингового
года. «В соответствии с прогнозными расчетами, такая же тенденция сохранится и по
итогам 2018/2019 маркетингового года - производство (с учетом маслобоен) и экспорт
подсолнечного масла по сравнению с прошлым маркетинговым периодом составят в
пределах 6220 и 5800 тыс. т соответственно, или 110%», - считают в «Укролияпроме».
Читать полностью >>>
По материалам agroportal.ua
Киевский маргариновый завод в 2018 увеличил
производство до 596 млн грн
14.02.2019

В январе-декабре 2018 года ЧАО «Киевский маргариновый завод»
увеличил объемы производства до 595,92 млн грн. По сравнению с
аналогичным периодом 2017 г., рост производства составил 13,5%.
Как говорится в сообщении компании со ссылкой на председателя правления ЧАО
«Киевский маргариновый завод» Юрия Евенко, в 2018 году Киевский маргариновый завод
произвел 17,063 млн тонн продукции всех видов. В частности, для потребительского рынка
за 2018 год предприятие выпустило 26,27 млн единиц продукции, из которых — 14,85 млн
шт. упаковок майонеза и 9,44 млн шт. упаковок маргарина. «За 2018 год мы увеличили
объемы производства пищевых жиров на 165,4% и маргарина весового на 31,9%. При том,
что в целом по стране объемы производства маргаринов и пищевых жиров в 2018 году
снизились на 2,8% по сравнению с показателями 2017 г.», - сказал Евенко. Также в 2018
году предприятие увеличило объемы производства горчицы на 36,6%, и уменьшило
объемы производства майонеза и подсолнечного масла - на 5,1% и 9,1% соответственно.
Как отметил председатель правления, в 2019 г. Киевский маргариновый завод планирует
расширить производство маргарина весового и пищевых жиров, а также - развивать новые
каналы дистрибуции продукции, в том числе за счет поставок в страны ЕС, Африки и Азии.
"Мы планируем усилить свои позиции на рынке за счет повышения глубины и качества
переработки масложирового сырья и оптимизации производственных и логистических
затрат. В этом году 20 лет ТМ «Олком» и 70 лет с начала деятельности предприятия, и наши
планы - увеличить долю на рынке маргаринов и пищевых жиров до 13%, на рынке
майонеза - до 4,5%, горчицы - до 3,2% и сохранить свою позицию в ТОП-10 производителей
растительного масла в Украине", - сказал Евенко. Киевский маргариновый завод начал
свою деятельность в 1949 году и производит майонез, горчицу, подсолнечное масло,
маргарины и пищевые жиры под ™Олком. Частное акционерное общество «Киевский
маргариновый завод» образовано в 1999 году и до 2016 года входило в группу компаний
«Олком». С 2016 года ЧАО «Киевский маргариновый завод» работает как самостоятельная
административно-хозяйственная единица. Мощность производственных линий ЧАО
«Киевский маргариновый завод» составляет: 64,8 тыс. тонн рафинированных жиров, 48,60
тыс. тонн маргариновой продукции и 7,9 тыс. тонн майонезной продукции в год.
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com
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РИБОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

За дымовой завесой: анализ рынка
копченой рыбы в Украине

В Винницкой области откроют
молокозавод
05.02.2019

Агрофирма «Ольгополь» вводит в эксплуатацию молокозавод в
Чечельницком районе Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба
компании, передает latifundist.com
Уточняется, что мощность предприятия позволяет перерабатывать 5 т молока в
сутки. На заводе будут производить все виды молочной продукции, кроме масла. На
предприятии внедрена система управления качеством и безопасностью пищевых
продуктов в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001 и ISO
22000. «Наше предприятие давно ориентировано на развитие перерабатывающих
мощностей. Сейчас концентрируемся на животноводстве», — заявил руководитель АФ
«Ольгополь» Павел Каленич. Напомним, что в Украине в 2018 г. наблюдалось значительное
улучшение качества молока, поступающего на перерабатывающие предприятия.
Читать полностью >>>
По материалам latifundist.com
Украина увеличила импорт молочных
продуктов на 25%
07.02.2019

В прошлом году Украина импортировала молочных продуктов на
$94,6 млн, что превышает показатель прошлого года на 25%. Об этом
свидетельствуют данные ассоциации "Укрмолпром".
"Отечественным производителям пока рано бить тревогу - в сравнении с 2017 годом
производство молочных продуктов в Украине сократилось незначительно (в 2017 г. было
произведено 10280,5 тыс. тонн, в 2018 же -10098,8 тыс. тонн)", - комментируют аналитики
Pro-Consulting. Сокращение производства эксперты связывают с низкой покупательной
способностью населения и сокращением поголовья КРС. Цены на украинское молоко и
молочные продукты постоянно растут. В сентябре 2017 г. средняя закупочная цена на
молоко у отечественных фермеров выросла на 47,1% по сравнению с аналогичным
периодом 2016-го, с 4,73 до 6,95 грн за килограмм. Увеличение доходов агропредприятий в
сфере производства молока способствует значительному замедлению темпов сокращения
поголовья коров в стране и свидетельствует о постепенном преодолении кризиса в
отрасли. Аналитики отмечают перспективу увеличения экспорта молочных продуктов,
особенно молока длительного хранения. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua

06.02.2019

Традиции копчения мяса и рыбы пришли к нам из седой древности,
когда люди еще не имели электрических холодильников, а припасы
сохранять было жизненно необходимо.
Сегодня копченые продукты употребляют, главным образом, из-за их вкусовых
качеств, да и технологии копчения шагнули далеко вперед. На прилавках наших магазинов
можно увидеть широкий ассортимент копченой рыбы с различными вкусовыми нюансами,
приготовленной способами горячего, холодного и даже бездымного копчения. Но все же
большинство украинцев являются приверженцами традиционных ценностей и
натурального питания и отдают предпочтение копченостям, приготовленным народными
умельцами. Отсюда и большой сегмент теневого рынка копченой рыбы, доля которого
составляет более 70%. Потребителей не останавливают даже периодически появляющиеся
в прессе сообщения об отравлениях кустарно приготовленными копченостями. Несмотря
на риск, наших соотечественников больше привлекает естественный вкус рыбы без
химических усилителей. Таким образом, на основании официальной статистики мы можем
говорить только об общих тенденциях рынка копченой рыбы. А его динамика в последние
годы мало отличается от динамики рынков других продуктов, которые не входят у
покупателей в перечень первоочередных. В течение 2014-2015 годов спад производства
копченой рыбы составил почти 42%, с 8,98 тыс. тонн до 5,24 тыс. тонн. Главными
причинами являются потеря контроля над частью Донбасса и особенно над Крымом, где
размещались значительные производственные мощности, а также снижение
покупательной способности отечественных потребителей. В годы упадка особенно сильно
проявились конкурентные преимущества «теневого» производства копченой рыбы,
поскольку сил отечественных контролирующих органов для наведения порядка пока не
хватает. Поэтому после небольшого подъема официального производства в 2016 году, мы
снова наблюдает его спад в 2017-м и первой половине 2018-го. По прогнозам, характер
развития рынка копченой рыбы в ближайшее время не изменится, несмотря на
восстановление экономики Украины после кризиса. Даже потребители со средними и
высокими доходами в большинстве своем предпочитают покупать копченые деликатесы
не в магазинах, а напрямую у хорошо известных им производителей.
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua


ПЛОДООВОЧЕВА КУЛІНАРІЯ

Два підприємства «Молочного альянсу» отримали сертифікати
халяль для експорту до Малайзії

Под Херсоном вялят помидоры на всю Украину:
все началось с $10 тыс.

07.02.2019

Пирятинський сирзавод і Золотоніський маслоробний комбінат
отримали сертифікати халяль, які дозволяють їм експортувати свою
продукцію до Малайзії.
Документи видані Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) – організацією, яка
контролює дотримання норм халялю в Малайзії. У «Молочному альянсі» зазначили, що
отриманню сертифікатів передувала досить складна процедура: представники організації
JAKIM проводили аудит заводів задля погодження підприємств до списку власників
сертифікатів. Окрім того, заводи мали надати ліцензії Міністерства охорони здоров’я і
продемонструвати повну прозорість у виробництві харчових продуктів. Сертифікат JAKIM
діятиме один рік, і за бажанням підприємств може бути подовжений за умов повторного
аудиту та надання аудитору необхідних документів. Логотип JAKIM дає впевненість в тому,
що продукт дозволений для мусульман.
Читати повністю >>>
За матеріалами agrotimes.net
Хорольський завод дитячих продуктів харчування став лідером
продажів в Україні в сегменті молочних сумішей
11.02.2019

ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» став лідером
продажів в Україні в сегменті молочних сумішей за підсумками 2018 року. Про
це свідчать дані звіту по аудиту роздрібної торгівлі.
Згідно зі звітом підготовленим «АСНільсен Юкрейн»., частка Хорольського заводу
дитячих продуктів харчування на ринку замінників грудного молока в 2018 році склала
52,5% в натуральному вираженні і 34,6% в грошовому еквіваленті. При цьому бренди
заводу «Малютка» і «Малиш» (товарна позиція «Суміш суха на молочно-зерновій основі з
гречаного борошна») стали також лідерами в категорії сухих сумішей для дитячого
харчування за показниками Sales Value і Sales Volume. ТОВ «Хорольський завод дитячих
продуктів харчування» заснований в 1972 році. Він є єдиним виробником замінника
грудного молока ТМ «Малиш», ТМ «Малютка», ТМ «Малютка преміум» на території України.
Також завод виробляє каші ТМ «Малишка» і водичку для дітей ТМ «Малиш». Всі продукти
відповідають міжнародним стандартам ISO та НАССР.
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua


М’ЯСОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Лабораторія «Кременчукм’ясо» визнана
технічно компетентною

05.02.2019

Херсонцы Андрей Бигленко, Андрей Держипольский и Дмитрий
Моцак 4 года назад основали в Херсоне первое в Украине предприятие,
изготавливающее вяленые томаты по ТМ "Українські в'ялені томати".
Дмитрий Моцак в интервью Delo.UA рассказал об этом бизнесе. Его бизнес-партнеры
впервые вяленые томаты попробовали в Италии. 4 года назад в Украине их никто не
производил. Бигленко и Держипольский в дело первые $10 тыс. На них купили свои первые
полупромышленные сушилки. Как рассказал Моцак, «у нас есть собственные мощности, на
которых мы делаем дегидрирования продукта. Наш цех находится в поселке Чернобаевка в
агломерации Херсона. На 30% мы делаем продукцию сами, а 70% продукции нам вялят на
заказ, ведь у нас пока нет таких больших мощностей. Когда мы заключали договоры с
"Сильпо" и "Ашан", то они делали анализ продукции в своих лабораториях. Но в планах у
нас все-таки экспорт, поэтому надо получить сертификат на стандарты ЭСО и ISO. Сейчас
мы крафтовый производитель – все производство продукции, по сути, является ручным. Но
по мере того, как мы будем расти, мы бы хотели перейти на автоматизированное
производство. У нас 2 варианта, того как мы продаем томаты. Первый – через торговые
сети. Например, "Ашан" и "Сильпо", меньше лавки. Второй – это HoReCa …
Читать полностью >>>
По материалам khersondaily.com


КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Одна из фабрик Roshen увеличит уставный
капитал в 30 раз
05.02.2019

Кременчугская кондитерская фабрика Roshen намерена увеличить
уставный фонд с 10,23 до 310,23 млн грн. Об этом говорится в объявлении
фабрики о порведении собрания акционеров 15 марта т.г.
Согласно сообщению, капитал намерены пополнить за счет дополнительной
эмиссии 300 млн штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 грн за штуку.
Эмиссия будет проведена без публичного предложения. Новые акции могут быть
распределены только среди уже существующих акционеров компании. Конечным
бенефициаром Кременчугской кондитерской фабрики Roshen в госреестре юридических
лиц значится президент Украины Петр Порошенко.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net

08.02.2019

Кременчуцька філія «Полтавастандартметрологія» протягом двох
днів проводила оцінювання стану вимірювань та визнання технічної
компетентності лабораторії відділу виробничого ветеринарного
контролю ПрАТ «Кременчукм’ясо».
Ці роботи виконуються згідно національного стандарту ДСТУ ISO 10012:2005
«Системи керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального
обладнання», який є тотожним перекладом міжнародного стандарту ISO 10012:2005. За
словами начальника відділу виробничого ветеринарного контролю Романа Вікторовича
Кондратюка, технічна компетентність лабораторії – це сукупність ознак, що включають
наявність належного обладнання (засобів вимірювальної техніки, випробувального
обладнання, стандартних зразків, допоміжних засобів, тощо), умов, нормативних і
методичних документів, а також відповідної кваліфікації персоналу лабораторії, які
дозволяють на професійному рівні проводити певні вимірювання з необхідною точністю.
Підтвердження технічної компетентності лабораторій незалежною третьою стороною є
загально прийнятою практикою у країнах ЄС. Обираючи компетентну лабораторію
виробник мінімізує ризик випуску чи постачання неякісної продукції або отримання
недостовірних, упереджених результатів вимірювань. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ПрАТ «Кременчукм’ясо»
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Новый глава “Mondelez Украина” должен справиться
с эпидемией корпоративного воровства
07.02.2019

ЧАО “Монделис Украина” назначило новым генеральным директором
компании бывшего регионального директора по безопасности Mondelez Asia
Pacific Виктора Панчака.
Набсовет уволил И.Харченко с должности гендиректора “в связи с прекращением
полномочий”. Харченко занимал должность с апреля 2018 г. Новый гендиректор назначен
на три года. В последние пять лет Виктор Панчак был членом правления ЧАО “Монделис
Украина”, менеджером по безопасности (Украина и новые рынки Восточной Европы и
Центральной Азии) и территориальным менеджером по безопасности (Турция, Украина и
Евразия) в ЧАО “Монделис Украина”, а также региональным директором по безопасности
(Азия, Ближний Восток и Африка) в Mondelez Asia Pacific. ЧАО “Монделис Украина” входит в
группу компаний Mondelez International - одного из крупнейших в мире производителей
шоколадной продукции, печенья, конфет, жевательной резинки. В состав компании в
Украине входят Тростянецкая кондитерская фабрика в Сумской обл. и ДП ООО “Чипсы
Люкс” в Киевской обл. “Монделис Украина” реализует продукцию под торговыми марками
“Корона”, Milka, “Ведмедик “Барни”, TUC, “Belvita! Доброе Утро!”, “Люкс”, Halls, Dirol, Picnic.
Читать полностью >>>
По материалам ukrrudprom.com
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РИНОК ВИНА & ШАМПАНСЬКОГО

Нам нужен свой Дионис: анализ
рынка вина в Украине

Nielsen Украина: рынок безалкогольных напитков
за год вырос более чем на 25%
04.02.2019

Прошлый год был годом восстановления потребления для
большинства категорий продуктов, и безалкогольные напитки не стали
исключением. Об этом сообщает Nielsen Украина
Примечательно, что продажи безалкогольных напитков (минеральная вода, сладкая
газированная вода, холодный чай и энергетические напитки) в денежном выражении в
период декабрь 2017 - ноябрь 2018 (12 месяцев) выросли больше, чем продовольственных
товаров - 25,8% и 21,4% соответственно. Как показывают данные аудита розничной
торговли Nielsen, потребитель в 2018 году был открыт к новинкам. А в случае, когда новый
продукт включал еще и какую-либо дополнительную выгоду, например, польза или
отсутствие угрозы для здоровья, удобство, мультифункциональность или имидж, цена
выше средней воспринималась потребителем спокойно. Именно поэтому безалкогольные
напитки, несмотря на рост цен в среднем выше, чем у большинства продовольственных
категорий, приросли по сравнению с прошлым годом и в объемах, и в денежном
выражении. Основными драйверами роста стали самые большие по объемам продаж
категории - минеральная вода и сладкие газированные напитки. Эти две категории
суммарно составляют более 60% продаж всех безалкогольных напитков с показателем
роста в денежном выражении 27,1% и 27,2% соответственно. А вот категория
энергетических напитков стала лидером по показателю роста, как в объемах, так и в
денежном выражении в основном за счет роста премиальных брендов. Основными
трендами 2018 года стали - удобство, полезность и функциональность, все они очень
хорошо отобразились в Б/А напитках и повлияли на позитивный рост категории. Так, к
примеру, газированные напитки росли за счет новых запусков с низким содержанием
сахара (польза для здоровья). Минеральная вода, которая и без того воспринималась
потребителями как полезная категория, росла за счет меньших упаковок. Соки также росли
за счет так называемого single serve, то есть упаковки, которая рассчитана на персональное
потребление напитка и дополнительной выгоды для потребителя в формате витаминного
набора для разных сфер жизни, будь то фитнес или поддержка иммунитета. Производители
в прошлом году решили напомнить украинцам, что соки не только вкусные, но и полезные.
Интересно также, что значительный прирост продаж показали и собственные марки сетей
(СТМ) в категории энергетические напитки, хотя доля собственных марок в этой категории
сравнительно небольшая - 2,1%, в то время как в среднем по безалкогольным напиткам
доля в денежном выражении собственных марок сетей составляет - 3,3%. Лидером по доле
продаж СТМ в денежном выражении в 2018 году стала категория холодный чай. От общих
продаж, эта категория составила в 2018 году 11,2% напитка. Бренды безалкогольных
напитков не делали упор в 2018 году на скидки или другие промо предложения, а скорее
фокусировались на том, чтобы дать потребителю за обоснованную цену нужный ему
продукт. Поэтому рост в цене наблюдался во всех напитках. Но более высокий результат в
продажах показали напитки, у которых цена за литр была самой низкой.
Распределения каналов продаж Б/А напитков >>>
По материалам mresearcher.com



ПІДАКЦИЗНІ ТОВАРИ
АЛКОГОЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Олег Бахматюк останется
без водки

13.02.2019

Алкогольный напиток из перебродившего сока винограда – вино –
известен на протяжении всей задокументированной истории человечества.
Об этом пишет pro-consulting.ua
Древние греки отличили виноделие тем, что выделили для него специального бога –
Диониса или Бахуса. Самые старые образцы вина возрастом около 8 тыс. лет найдены в
Грузии. А наиболее древняя винодельня обнаружена археологами в 2011 году на
территории Армении, и работала она 6,1 тыс. лет назад. Богатые традиции производства
вина сложились в Европе. Португалия, Испания, Италия, Франция и сегодня поддерживают
высокий авторитет своей продукции путем строго законодательного регулирования
качества и идентификации марок вин в зависимости от района произрастания винограда.
Например, известное крепленое вино портвейн родом из северо-востока Португалии, и
только напиток, произведенный в том районе, может носить это название. Похожая
ситуация с шампанским – игристым вином из французской провинции Шампань. К
сожалению, украинские вина пока не удостоились такой известности, а нашим черноземам
не удалось получить отдельный раздел в виноделии. Поэтому отечественные виноделы
вынуждены работать в основном на внутренний рынок и конкурировать с
производителями из других стран, главным образом, за счет более низкой цены на свою
продукцию. Производство вина в Украине, после небольшого роста в 2017 году, приобрело
тенденцию к снижению по итогам первого полугодия прошлого года. Импортные вина
также представлены на украинском рынке, но они относятся к более высоким ценовым
категориям, чем отечественные. Поставки осуществляются в основном из Грузии, Молдовы
и Франции. Потенциал для развития винодельческой отрасли в Украине заключен в двух
направлениях - это рост внутреннего рынка и освоение новых направлений экспорта. Для
реализации данного потенциала, от производителей вина требуется проведение
взвешенной политики с целью получения оптимального соотношения цены и качества
выпускаемого напитка. Достичь этого нелегко, поскольку перманентный рост цен в стране
увеличивает себестоимость вина, а для повышения его качественных характеристик
необходима модернизация оборудования и улучшение сортового состава винограда.
Читать полностью >>>
По материалам pro-consulting.ua



ПИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. ВИРОБНИЦТВО СИДРУ

Выпуск солода в 2018 увеличился
до 341 тыс тонн
05.02.2019

Производство солода (код продукции 11.06.10.30) в январе-декабре
2018 г. составило 341319 тонн, что на 1,7% больше, чем в 2017 г. Об этом
сообщила Государственная служба статистики.
В декабре 2018 года производство солода составило 25 824 тонны. Остатки
нереализованной продукции на 1 января 2019 г. на складах предприятий составляют 44939
тонн. Как сообщалось, в 2017 году производство солода составило 335766 тонн.
Читать полностью >>>
По материалам agroperspectiva.com

14.02.2019

Спустя почти 4 года разбирательств НБУ добился вердикта о
взыскании со структуры владельца Ukrlandfarming ликеро-водочного
завода в Ивано-Франковске. Об этом пишет oligarh.media
Как выяснил «ОЛИГАРХ», на этой неделе Нацбанк сумел одержать принципиальную
победу над «Станиславской торговой компанией», бенефициаром которой официально
является Бахматюк. «В счет частичного погашения задолженности по кредитному договору
от 13.10.2014 № 43, заключенному между Национальным банком Украины и ПАО
«Всеукраинский акционерный банк» в общей сумме 1,224 млрд грн… обратить взыскание
на предмет ипотеки по ипотечному договору от 13.10.2014, заключенному между
Национальным банком Украины и ООО «Станиславская торговая компания» на следующее
недвижимое имущество: цех по производству ликероводочных изделий, который
находится по адресу Ивано-Франковск, ул. Промышленная, 29. Определить способ
реализации предмета ипотеки путем проведения публичных торгов» – говорится в
резолютивной части решения хозяйственного суда Киева, принятого 11 февраля 2019 г.
Указанный цех общей площадью 9406,1 кв. м. «Станиславская торговая компания» гордо
называла своим ликеро-водочным заводом, который был запущен в 2006 году. Но так было
до момента, когда Бахматюк превратился в одного из главных должников НБУ. По его
собственным словам, он взял $2 млрд кредитов и вложил их на территории Украины,
«построив то, что до нас никто не строил», имея в виду, очевидно, агрохолдинг
Ukrlandfarming. Проблема лишь в том, что долги он упорно не возвращает – как сторонним
кредиторам, так и некогда связанным с ним банкам VAB и «Финансовая инициатива».
«Бахматюк в своем интервью сам признает, что его задолженность перед банками и
иностранными инвесторами превышает стоимость компании. А если у вас долгов больше,
чем активов, то вы кто? Банкрот! Нашему рынку надо научиться употреблять это слово» –
так в свое время описала суть происходящего экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. Благодаря
ей с рынка были выведены банки Бахматюка – VAB и «Финансовая инициатива», выдавшие
структурам из орбиты своего акционера, по данным Гонтаревой, около 28 млрд грн.
Фактически они были «пылесосами», с помощью которых деньги, привлекаемые под
высокие проценты у населения, вкладывались в бизнес Бахматюка. «В VAB таких кредитов
было 70%, в Финансовой инициативе – 96%. Это не только займы «Укрлендфармингу»: там
же огромное количество компаний, связанных с акционером», – указала Гонтарева. Спор за
ликеро-водочный завод Бахматюка, оператором которого в последние несколько лет
числилась формально не связанная с ним «Карпатская водочная компания» (ее
учредителем записан Тарас Фатула, бывший член наблюдательного совета агрохолдинга
«Авангард» Бахматюка), можно смело называть экстраординарным. НБУ подал иск к
компании Бахматюка еще в апреле 2015 года – то есть, почти 4 года назад. А уже в июне
2015 года в дело вступила «группа поддержки» ответчика. Тогда по инициативе ООО
«Станиславская торговая компания» была назначена судебно-экономическая экспертиза,
проведение которых поручено Киевскому научно-исследовательскому институту судебных
экспертиз Министерства юстиции Украины. Как результат, рассмотрение иска НБУ было
остановлено до получения выводов экспертов. А они с ними не спешили, и справились
только через два года – в июле 2017 г. Правда, получилось это у них не очень удачно,
поскольку в том же месяце «Станиславская торговая компания» затребовала повторную
экспертизу в другом НИИ судебных экспертиз Министерства юстиции – Днепровском или
Харьковском. Суд спорить с этим не стал и загрузил работой Днепровский НИИ судебных
экспертиз. В нем справились чуть быстрее, чем киевляне, но ненамного.
Читать полностью >>>
По материалам oligarh.media
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У Броварах розпочала роботу пивоварня
Rebrew - Шоломко
14.02.2019

Пивоварня Rebrew (Reformation Brewery, Бровари) розпочала роботу в
лютому, поставивши перші партії пива до столичних пабів, повідомив один з
акціонерів компанії Дмитро Шоломко.
"Якщо вважати, що пивоварня запустилася тоді, коли стало можливим десь купити
пиво, то це сталося 12 лютого - у нас з'явився перший кран у барі. Ліцензію ми отримали з
лютого. А самому проекту два з половиною роки", - розповів Д.Шоломко в інтерв'ю
агентству "Інтерфакс-Україна". За його словами, завод побудували в приміщенні
колишнього складу, потужність заводу на сьогодні становить близько 50 тис. літрів пива на
місяць. Обладнання на заводі італійської компанії Meccanica Spadoni, його вартість - майже
$200 тис. Загальні інвестиції в запуск пивоварні ще підраховують. "Поки що ми
реалізовуватимемо продукцію через паби. Із часом ми плануємо вийти у роздріб, проте це
потребує встановлення обладнання для розливу пива", - пояснив Д.Шоломко. Згідно з
планами компанії, в лютому пиво Rebrew має з'явитися в пабах Києва, Харкова, Дніпра та
інших міст. Серед перших сортів Rebrew - IPA в американському стилі з ароматом тропічних
фруктів, грейпфрута і лайма, IPA у вермонтському стилі, пшеничний ель із додаванням
коріандру та апельсинової цедри, а також стаут із додаванням кави. Згідно з прес-релізом
Rebrew, презентація перших сортів із дегустацією відбудеться 24 лютого у барі 3B Republic
(Київ). Дмитро Шоломко - генеральний директор Google Ukraine. Серед його партнерів щодо
проекту пивоварні - Євген Депутат.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Carlsberg увеличил долю на украинском
рынке пива до 33%
15.02.2019

Доля компании Carlsberg Ukraine на украинском рынке пива в 2018
году составила 32,5% натуральном выражении, что на 1,3 процентного
пункта выше, чем в 2017 году. Об этом сообщает biz.censor.net.ua
Как сообщили в пресс-службе компании, по итогам года Carlsberg Ukraine заняла
первое место на рынке пива как в натуральном, так и в денежном выражении, передает
БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. В частности, Carlsberg Ukraine увеличила
долю в центральном, северо-западном, северо-восточном, юго-восточном и южном
регионах, вырос в сегментах традиционной (+1,8 п.п.) и современной (+1,3 п.п.) торговли.
Лидерами продаж в портфеле компании за 2018 год остались ТМ "Львовское", Baltika и
"Арсенал". Сидр Somersby и "Квас Тарас" также продолжают занимать лидирующие
позиции в своих продуктовых категориях. По данным компании, в 2018 году украинский
рынок пива впервые с 2008 года показал незначительный рост на 1,8%. Carlsberg Ukraine
является частью Carlsberg Group – одной из ведущих пивоваренных групп в мире,
продукция которой продается более чем в 150 странах. В состав группы Carlsberg в Украине
входят три пивоваренных завода в Запорожье, Киеве и Львове. В стране компания
представляет бренды "Львівське", Baltika, "Арсенал", Tuborg, Carlsberg, "Жигулевское
Запорожского разлива", "Хмильне", "Квас Тарас", Somersby, Guinness, Harp, Warsteiner,
Grimbergen, Seth&Riley's Garage, Harp и др.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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 ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

На кордоні з Білоруссю луцькі прикордонники
виявили цигарки

Havas Media Ukraine выиграл
тендер «Эльфа»

01.02.2019

В автомобільному пункті пропуску «Доманове» мешканець
Турійського району намагався завезти в Україну 550 пачок безакцизних
цигарок марки «Магнат» та «NZ».
Завчасну інформацію про переміщення тютюнових виробів надали оперативні
співробітники, повідомляє прес-служба Луцького прикордонного загону. Під час спільного з
представником митниці огляду мікроавтобуса марки «Опель» української реєстрації
прикордонники Луцького загону виявили дані цигарки. Наш співвітчизник приховав їх під
сидіннями, в обшивках сидінь та під капотом свого автомобіля. Сигарети вилучили
представники митниці. Сума оцінки склала майже 13 тисяч гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами volynonline.com
JTI Україна заявила про незаконне вилучення
поліцією майна на 6,5 млн грн
01.02.2019

На трасі Київ-Чоп поліція Закарпатській області 30 січня зупинила
для перевірки вантажну машину Volvo, яка перевозила продукцію JTI
Україна. Це сталося в селі Нижні Ворота Воловецького району.
Компанія заявляє, що у водія були всі потрібні документи для перевезення сигарет
(накладна на відпустку матеріалів, товарно-транспортна накладна, свідоцтво якості
продукції), проте поліція вилучила автомобіль і сигарети. JTI Україна відзначає, що на
наступний день відбулося засідання Воловецького районного суду, на якому було прийнято
рішення накласти арешт на все вилучене майно. "При цьому чіткого формулювання
причини такого рішення, крім "документи викликали сумнів в їх достовірності", озвучено
не було", - йдеться в повідомленні компанії, що надійшло у НВ Бізнес. JTI Україна заявляє,
що подала скаргу в офіс бізнес-омбудсмена і буде оскаржувати рішення суду. "Окремо
відзначимо, що щиро вражені медіа-кампанією, яка розгорнулася навколо
необгрунтованого затримання нашої продукції, а також швидкістю відкриття справ
поліцією Закарпатській області та прийняття рішень Воловецьким районним судом", підкреслюють в компанії. JTI (Japan Tobacco International) - міжнародна тютюнова компанія,
один з провідних виробників тютюнових виробів в світі. Створена в 1999 році, JTI входить в
групу компаній Japan Tobacco (JT) і є третьою за величиною тютюновою компанією в світі.
Штаб-квартира знаходиться в Женеві (Швейцарія). У JTI працюють 26 тис. співробітників в
70 країнах світу. В Україні JTI працює з 1993 року і налічує 1100 працівників.
Читати повністю >>>
За матеріалами biz.nv.ua
Табачная компания PMI в 2018 г. снизила отгрузку
сигарет в Украине на 9%
07.02.2019

Табачная компания Philip Morris International Inc. (PMI) в 2018 году
снизила отгрузку сигарет в Украине на 8,8% по сравнению 2017 годом в
связи со снижением общего рынка.
Снижение частично компенсировалось увеличением общей доли рынка по
табакосодержащих изделиях для нагрева. Согласно годовому отчету PMI, опубликованном в
четверг, общий объем рынка сигарет в Украине за 2018 год сократился на 8,1% в основном
за счет влияния роста цен, увеличения незаконной торговли. По данным компании, в
четвертом квартале 2018 года общий объем рынка сигарет в Украине сократился на 8,7%.
Отгрузка сигарет PMI в октябре-декабре снизилась на 10,4%. Philip Morris International один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты
более чем на 50 фабриках, продает их в 180 странах. В Украине компания работает более 20
лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области. Украина с 2016 года стала
седьмым рынком мира, где Philip Morris реализует инновационную систему нагревания
табака IQOS - продукт, который по информации компании, потенциально способный
снизить риск для здоровья курильщика по сравнению с уровнем риска в случае
продолжения курения традиционных сигарет.
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua
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Антимонопольный комитет предоставил рекомендации
дочерней компании концерна Bayer
13.02.2019

АМКУ рекомендовал Bayer AG – ООО "Байер" и ее украинским
дистрибьюторам БаДМ, Вента. ЛТД, СП "Оптима-Фарм ЛТД" привести условия
договорных отношений в соответствие с законодательством.
Соответствующая рекомендация была дана 31 января по итогам рассмотрения дела,
начатого в марте 2013 г. Как пояснила государственный уполномоченный АМКУ Светлана
Панаиотиди, рекомендации комитета сфокусированы на трех аспектах сотрудничества
фармкомпании с ее дистрибьюторами. В частности, речь идет о требовании ООО "Байер" к
его дистрибьюторам предоставлять отчетность по ценам и объемам дальнейшей
перепродажи лекарственных средств группы компаний Bayer, установлении особых скидок
на конкретные лекарственные средства для диагностических центров, определенных
фармкомпанией, а также применении ретроспективных скидок на лекарственные средства,
попадающие в сферу бюджетных закупок. При этом, по словам Панаиотиди, такие действия
не способствовали росту цен на лекарства в сфере бюджетных закупок, однако
способствовали контролю части дистрибюторов над рынком препаратов производства
Bayer. Кроме того, рекомендации АМКУ относятся к установлению различных лимитов
кредита для почти одинаковых по объемам закупок дистрибьюторов, что, по мнению
АМКУ, способствует неравномерному распределению рынков реализации лекарственных
средств группы компаний Bayer по ассортименту товаров. Рекомендации АМКУ также
относятся к установлению порядка расчета скидок по формуле, которая, по мнению
комитета, направлена на ограничение присутствия на рынке аналогов препаратов
производства Bayer. О результатах рассмотрения рекомендаций ООО "Баейр" должно
сообщил АМКУ в 90-дневный срок со дня их получения.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА
Відділ реклами:
096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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Havas Media Ukraine выиграл тендер на медиапродвижение бренда
«Зеленая аптека» группы компаний «Эльфа» – одного из самых крупных
косметических холдингов в Украине.
«Мы воодушевлены возможностью стать партнерами для компании “Эльфа”, –
комментирует победу Алина Котенко, директор Havas Media Ukraine. – Я благодарю
команду за вдохновение, с которым все работали над тендерным предложением, и
самоотдачу в этот активный период года. Безусловно, самое интересное впереди – нам
предстоит воплотить задуманное в жизнь. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы
бренд-команда клиента оставалась довольной нашим сотрудничеством». Медиаагентство
Havas Media Ukraine входит в одну из крупнейших глобальных коммуникационных групп
мира – Havas. C 2007 года предоставляет услуги по медиапланированию, баингу, аналитике,
исследованию и планированию стратегических коммуникаций. На украинском медийном
рынке входит в рекламно-коммуникационную группу компаний razom communications.
Тендер проводился под координацией медиааудитора Kwendi Media Audit.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Світ може залишитись без
чернігівської шерсті
25.01.2019

Донедавна Чернігівський камвольно-суконний комбінат, який після
роздержавлення та зміни власників отримав назву ПАТ «Камвольно-суконна
компанія «Чексіл»» – опинився на межі зупинки виробництва.
Причиною тому – багатомільйонні борги компанії. Систематична невиплата
заробітної плати призвела до невдоволення серед частини трудового колективу.
Працівники підприємства пригрозили власникам страйком та звернулися по допомогу до
владців, аби ті вплинули на керівництво КСК. Що ж буде з чернігівською шерстю?
Камвольний і суконний асортименти, а також трикотажна пряжа – понад 17 різновидів
продукції виробляють на одному з досі найбільших в Європі комбінатів, що спеціалізується
на переробці шерсті – чернігівському ПАТ «КСК «Чексіл»». Підприємство є одним із
найбільших експортерів Чернігівщини і постачає власну продукцію в 22 країни світу, серед
яких США, Канада, Франція, Італія, Швеція, Німеччина, Голландія, Англія, Іспанія,
Туреччина, Сирія, Росія, Естонія, країни СНД, Мексика, Китай, Румунія та інші. Одначе події
останніх років прогнозують компанії неперспективне майбутнє. Перш за все підприємство
ризикує втратити кваліфіковані кадри. Нині тут працює більше 200 працівників, які, попри
мізерні заробітки, від жовтня минулого року не отримують і тих. Сумарно підприємство
заборгувало людям понад 2 мільйони 400 тисяч гривень заробітної плати – смішна сума як
для світового виробника-експортера. Крім того, є борг за несплату податків із зарплат –
один мільйон вісімсот сорок тисяч гривень, борги за землю і електроенергію. Питання
погашення заборгованості неодноразово порушувалося на засіданнях профільної комісії
облдержадміністрації ще з літа минулого року. …
Читати повністю >>>
© Віталій Назаренко, «Чернігвщина» №4 (717) від 24.01.2019
За матеріалами gorod.cn.ua
У Чернігові відкриють текстильну фабрику
на 150 працівників
05.02.2019

У Чернігові на території колишньої фабрики обробки вовни готується
до відкриття нове виробництво, розраховане на 150 найманих працівників.
Підприємство вироблятиме тканини, повідомляють у міській раді.
Інвестором є київське ТОВ “Текстиль-Контакт”, яке вже має у Чернігові швейне
виробництво – “ТК-Стиль”. Але якщо швейних підприємств в Україні сотні, то саме
текстильних – одиниці. Минулого року інвестиції в це нове виробництво склали майже 53
мільйони гривень, планується вкласти до кінця 2019 року ще порядку 100 мільйонів.
Термін окупності інвестицій, за песимістичними прогнозами, 7-8 років, але будуть
намагатися наростити обсяг виробництва та повернути їх раніше. Нове підприємство –
відокремлений підрозділ “Виробниче об’єднання ТК-Чернігів” – вироблятиме готову
бавовняну тканину з вже зітканої. Сировина з Узбекистану та Білорусі. У Чернігові її
оброблятимуть і фарбуватимуть, а також зможуть наносити на тканину спеціальні захисні
плівки. Такі потрібні, наприклад, для армійського спецодягу. Приміщення інвестори
придбали занедбаним, із непрацюючим обладнанням. Приводити до ладу почали рік тому.
Частину машин і механізмів фахівці перебрали і полагодили, зараз вони запущені в
тестовому режимі. Окрім того, за словами власника, на підприємство ось-ось надійде вісім
вантажівок з італійськими виробничими лініями. Разом з верстатами монтуватимуться й
сучасні системи вентиляції, які теж вже закуплені. …
Читати повністю >>>
За матеріалами shotam.info
Українські виробники взуття та одягу
на канадському ринку
05.02.2019

За підтримки проекту CUTIS 8 українських взуттєвих підприємств
прийняло участь в Toronto Shoe Show та 8 підприємст з виробництва одягу
взяло участь у Apparel Textile Sourcing Canada.
Українські виробники взуття та одягу вперше взяли участь у міжнародних
виставках, що відбувалися в Торонто. Які компанії були представлені на канадських trade
show та які основні висновки можна винести з виставок? Стаття Наталі Павлюк, старшого
асистента проекту CUTIS в Україні. Міжнародна виставка Toronto Shoe Show проходила в
Торонто з 19 по 21 серпня. На виставці були представлені понад 700 брендів європейських
виробників взуття та аксесуарів. Українську взуттєву галузь представляли вже відомі
торгові марки: Belsta; Caman; InBlu; KaDar; Kredo; Krok; Litma; Olteya. Trade show в Торонто
стало ще одним доказом того, що українське взуття – це чудове поєднання комфорту, якості
та сучасного дизайну. Міжнародна виставка Apparel Textile Sourcing Canada проходила 20-22
серпня та об’єднала більше 500 виробників одягу з більш ніж 20 держав світу. Це найбільша
виставка Канади, яка покликана познайомити представників fashion індустрії, виробників
одягу та тканин, а також рітейлерів. Українські виробники одягу опинилися у компанії з
підприємствами з Китаю, Канади, США, Швейцарії, Індії, Бангладешу, В’єтнаму, Пакистану,
Шрі-Ланки, Непалу, Південної Кореї, Індонезії, Колумбії, Гватемали, Мексики та Перу.
Вітчизняну легку промисловість в Канаді представили як вже добре відомі торгові марки,
так і невеликі підприємства, що на початку свого шляху: Andre TAN;Berserk Sport ; Буквиця;
AnnaFoxy; RITO; Soho Chic; Рубіжанська панчішна мануфактур; Lagrand.
Читати повністю >>>
За матеріалами Асоціації «Укрлегпром»
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Торгова місія українських виробників
легпрому проходить у Франції
12.02.2019

Українська торгова місія з 10 виробників легкої промисловості
вирушила до Франції. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку на
своїй сторінці у Twitter, передає ukrinform.ua
"Українському одягу на ринку Франції бути! Сьогодні стартувала торгова місія для
10 виробників легпрому", - йдеться в повідомленні. У міністерстві зазначили, що це – нові
можливості в ЄС – «ринку у фокусі» для українського експорту. Як відомо, торгова місія до
Франції, яка проходить у Парижі 12 – 14 лютого 2019 р., передбачає вивчення ринку Франції
та нюансів ведення бізнесу, тенденцій в легкій промисловості та роздрібній торгівлі,
проведення В2В зустрічей з потенційними замовниками. Програмою передбачено
встановлення B2Bконтактів, вивчення ринкових можливостей для українських компаній
легпрому у Франції, серія візитів до модних магазинів у Парижі для обміну досвідом.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Почему костюмы Voronin больше
не шьют в Киеве

Український предметний дизайн підкорює
Скандинавію
04.02.2019

Поки Україна чекає на відкриття магазину ІКЕА, Швеція вчергове
відкриває для себе український сучасний предметний дизайн. Про це
повідомляє Посольство України в Королівстві Швеція
В Стокгольмі відбудеться найбільша в скандинавському регіоні виставка меблів та
освітлення. Зважаючи на значний інтерес, який українські компанії мали в минулих роках,
цього року скандинави зможуть вчергове оцінити нові напрацювання українських
виробників. Зокрема, українська дизайн-компанія FILD представить зразки своєї продукції
та продемонструє нові тенденції українського дизайну, який так сподобався скандинавам.
Дізнатися чим будуть підкоряти українці загальновизнаних майстрів меблевого дизайну та
інтер'єрного освітлення цього разу можна, відвідавши Stockholm Furniture & Light Fair …
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua
Стартует принятие заявок на участие в конкурсе
BEST MEBEL UA 2019

14.02.2019

Костюмы от бренда Voronin больше не производят в Киеве. Об
этом журналистам редакции издания портала Delo.UA сообщили в
пресс-службе компании Voronin по телефону.
"Это другие фабрики, расположенные в Украине", - уточнили в компании. Здание
ЧАО "Швейная фабрика "Воронин" больше не принадлежит компании. "Не переживайте.
Компания на месте. Костюмы производятся. Технологически они все правильные. Просто
мощности находятся в другом месте",- пояснили в пресс-службе, однако отказались
рассказывать, где именно сейчас шьются костюмы. На сайте компании указано, что в ее
составе работает сеть из 50 магазинов в Украине. Также есть торговые точки в Российской
Федерации, Казахстане и Чешской Республике. Ранее основной производственной
площадкой компании было ЧАО "Швейная фабрика "Воронин" (ранее ОАО КШФ "Желань").
Основной пакет акций предприятия до 2012 года контролировался известным киевским
модельером Михаилом Ворониным и его семьей. Однако в 2012 году Михаил Львович умер.
Основным акционером стала его дочь Лариса, которая является гражданкой США и
проживает в Филадельфии (Пенсильвания). Согласно официальной информации компании
на сайте Агентства развития фондового рынка Украины (Smida), в 2018 году она
сконцентрировала более 95% акций предприятия. 23 мая 2018 года в соответствии с
законодательством Украины было опубликовано публичное безотзывное требование о
выкупе акций у миноритарных акционеров. Уже 6 августа 2018 года 100% акций
предприятия перешло к LINKPLUS MANAGEMENT LIMITED (Кипр). Вскоре состоялась
полная смена руководства компании. В него вошли представители девелопера City Capital
Group (Киев), который принадлежит израильскому бизнесмену Оферу Керзнеру. Именно он
сейчас указан конечным бенефициаром ЧАО "Швейная фабрика "Воронин" в Едином
государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и
общественных формирований. В марте прошлого года депутат Киевсовета от фракции ВО
"Батькивщина" Татьяна Мелихова сообщала, ссылаясь на работников швейной фабрики, о
продаже основного оборудования фабрики, неполной рабочей неделе и сокращениях на
предприятии. Сегодня агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на члена совета
директоров City Capital Group Марию Казанцеву сообщило, что до конца 2019 года будет
проведен редевелопмент здания фабрики под офисный центр под брендом "Платформа" с
коворкингом и ресторанами. В декабре прошлого года новый акционер компании одобрил
заключение договоров руководством на поставку товаров и услуг с целью подготовки к
реконструкции здания, которое принадлежит Обществу. "Рыночная стоимость имущества
или услуг, которые являются предметом сделки в соответствии с законодательством, 100
млн грн", — говорилось в сообщении компании, опубликованном на Smida. "Мы купили
этот объект в 2018 году, и сейчас уже идут подготовительные работы к строительству.
Площадь бывшей фабрики Воронина будет удвоена и составит 20 тыс. кв. м. Под
инфраструктуру выделено более чем 2,5 тыс. кв. м — обустроим большую зону общепита,
коворкинги на первых двух этажах", — рассказала Казанцева. По ее словам, офисный центр
уже сдан на 100%, арендаторами выступают IT-компании. Компания также планирует
приступить к реконструкции под офисы промышленного здания по ул. Сковороды на
Подоле в Киеве. Площадь офисного здания составит 15 тыс. кв. м, а реализация
запланирована в течение двух лет. "Этот объект мы еще не запустили на рынок, поэтому
площади еще не сданы. Все наши текущие проекты — это бывшие фабрики, с большими
окнами, высокими потолками… Мы верим в такой редевелопмент, ведь сейчас в продаже в
Киеве не так много участков абсолютно пустых, поэтому мы превращаем фабрики в
современные офисные центры", — пояснила Мария Казанцева. Сегодня основной проект
City Capital Group — арт-завод "Платформа", который создан в 2014 году на базе бывшего
Дарницкого шелкового комбината. …
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Шиємо на Україну та закордон: у Сумах заснували фабрику
для жінок з непростими долями
17.02.2019

Швацьке підприємство власними силами організували у Сумах брат і
сестра. Більшість працівників фабрики – жінки, які потрапили у скрутні
життєві обставини: багатодітні та одинокі матері, переселенки.
Загалом на підприємстві працюють три десятки майстринь. Нині фабрика отримує
замовлення не тільки зі всієї України, а й з-за кордону. Часом на всі замовлення бракує рук,
тож на фабриці вдалися до експерименту. Більше знають – кореспонденти "5 каналу".
Родинний бізнес брат і сестра Надія та Володимир починали з кількох швейних машинок.
Власноруч робили ремонт у приміщеннях, набирали працівників та шукали перші
замовлення. Нині на швейні фабриці – 30 працівників. "І дитячі речі, і на немовлят боді, і
шкільну форму шиємо. Все, що замовляють", – розповідає швчка Богдана Щербак. Фабрика
виконує замовлення клієнтів із Києва, Харкова, Одеси та навіть із Франції. Для
закордонного замовника шиють спецодяг. "Це французи. Поки що замовлення невелике,
але якщо ми зробимо гарно, а ми це зробимо, то отримаємо велике замовлення. Буде
використовуватися тканина вітчизняного виробника і навіть величезна блискавка буде
українського виробника", – тішиться співзасновниця швейної фабрики Надія Рапута.
Підприємство має замовлення на три-чотири місяці наперед, проте бракує робочих рук. На
думку Володимира, кадрів не вистачає, бо після закінчення місцевих училищ закрійники та
швачки не хочуть працювати за фахом. "Проблема в тому, що випускниці й випускники
училищ вибирають собі професії не ті, за якими вони навчалися, а виїжджають за кордон – у
ту ж Польщу, або йдуть продавцями на ринок чи в магазини", – припускає власник фабрики
Володимир Яременко. Щоб позбутися кадрового голоду, швейне підприємство вдалося до
соціального експерименту. Пропонують молоді отримати освіту швачки із подальшим
працевлаштуванням. Для цього достатньо звернутися до міського центру зайнятості Сум та
пройти навчання за спеціальністю "закрійник". Курс триває три місяці. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами 5.ua
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Приглашаем Вас принять участие в самом престижном ежегодном
конкурсе мебельной отрасли Украины - «BEST MEBEL UA 2019» в рамках
главной мебельной выставки KIFF 2019.
На конкурсе представлена лучшая продукция украинских мебельщиков,
использующих современные дизайнерские и производственные решения. Он позволяет
показать свои достижения профессиональной аудитории из Украины и других стран, а
также продемонстрировать лучшие образцы мебели и заявить о себе и своей продукции,
как о конкурентоспособной и успешной потребителю.Цель конкурса «BEST MEBEL UA 2019»
- определение лучших образцов мебели, ознакомление широкого круга специалистов,
посетителей, представителей прессы с достижениями участников конкурса и награждения
победителей. Получение престижной награды мебельной отрасли, признание профессионалов и инновационность продукции - весомый аргумент при последующих продажах. …
Читать полностью >>>
По материалам kiff.kiev.ua
ЕБРР и EU4Business открывают украинским
мебельщикам новые рынки
14.02.2019

Украинские производители представили свою продукцию на восьмой
Международной выставке элементов интерьера – INTERIOR MEBEL, которая
проходила в Киеве в МВЦ.
Качество производства и креативный дизайн украинской мебели высоко оценили
представители 15 израильских компаний. Налаживать иностранное партнерство частным
компаниям помогает Европейский банк реконструкции и развития в рамках инициативы
Евросоюза – EU4Business. Кроме этого, в рамках поддержки МСБ предприниматель может
получить компенсацию средств на консалтинговый проект. "Мебельная отрасль – одна из
самых перспективных. Предпринимателей нужно только научить находить иностранных
партнеров. Для этого, в рамках программы EU4Business, ЕБРР разработал детальный план
действий для мебельной отрасли на ближайшие несколько лет. Кроме того, для усиления
экспортной деятельности, совместно с Офисом по продвижению экспорта, был создан
экспортный бренд страны. Теперь работа на международных рынках будет более
системной", – рассказала координатор консалтинговых проектов …
Читать полностью >>>
По материалам 24tv.ua
 ЮВЕЛІРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Ювелірні вироби в Україні істотно
подорожчають
15.02.2019

Найбільшою популярністю в українців користуються прикраси з
золота і срібла, особливо з дорогоцінними каменями. Вже з 18 лютого
вартість ювелірних виробів в Україні може суттєво зрости.
Стало відомо, що державні підприємства істотно збільшили пробірні тарифи, після
чого клейма і проби на ювелірних виробах будуть обходитися виробникам набагато
дорожче. У другій половині лютого, в залежності від необхідної процедури, розцінки на ці
операції виростуть на 30-280 відсотків. Вартість одного відбитка проби на сріблі лазером
виросте з 1,01 грн до 3,11 грн без ПДВ за грам вироби, тобто на 208%. Механічна проба,
найбільш популярна серед виробників і населення, обійдеться вже в 2,32 грн замість 0,61
грн, тобто подорожчає на 280 відсотків. Таврування золота також стало дорожче, але не так
суттєво – приблизно на 20%. За словами ювелірних експертів, тарифи на срібло фактично
прирівняли за вартістю до золота. Таким чином, в ювелірних магазинах найбільше
збільшаться ціни на срібні прикраси. При цьому експерти відзначають, що нікуди не
подівся і авансовий збір в розмірі 10% від вартості основного металу в сплаві. Він
сплачується при подачі виробів на таврування в держпідприємства пробірного контролю. …
Читати повністю >>>
За матеріалами today.ua
Налоговая милиция изъяла ювелирные
изделия на 100 миллионов
15.02.0219

Сотрудники налоговой милиции под процессуальным руководством
ГПУ ликвидировали масштабную схему незаконного производства и
реализации ювелирных изделий, которая действовала в Запорожье.
По результатам проведенных в ходе расследования 11 обысков изъяты ювелирные
изделия общей стоимостью 98 млн грн, черновая документация, компьютеры и електронные носители информации. В рамках проведения операции "Мережа" и расследования
уголовного производства было установлено, что на территории Запорожской обл. организованной группой лиц осуществляется приобретение за наличные золота, драгоценных
металлов и драгоценных камней, которые в дальнейшем переделывались в ювелирные
изделия и реализовывались физическим лицам без отражения в бухгалтерском и
налоговом учете, без декларирования фактически полученных доходов и уплаты
соответствующих сумм налогов. По данным налоговой, переработка сырья в ювелирные
изделия осуществлялась на подконтрольных организаторам схемы производственных
мощностях, а реализация готовой продукции – через специально созданную сеть
специализированных магазинов и интернет. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

 КОМЕРЦІЙНА

Компанія "Солтекс Капітал" купила на голландському
аукціоні права на ТРЦ Respublika

РЕНОМЕ ЄВРОБУД видаватиме сертифікати
з енергоефективності
29.01.2019

З 1 січня у дію вступає Закон «Про енергетичну ефективність
будівель», він передбачає проведення обов’язкового енергоаудиту будинків,
за результатами якого будуть видавати відповідні сертифікати.
РЕНОМЕ ЄВРОБУД серед небагатьох компаній в Україні, які вже мають відповідні
повноваження та сертифікованого фахівця з енергоаудиту. Одним із перших в регіоні,
відповідний атестат на базі Центру з енергоефективності НУВГП, отримав директор
технічний компанії РЕНОМЕ ЄВРОБУД Андрій Якимчук. «Нові законодавчі вимоги
відкривають перспективи для нашого регіону та держави в цілому», - розповідає директор
РЕНОМЕ ЄВРОБУД Андрій Моніч. « В першу чергу, це контроль за якістю виконаних робіт у
сфері енергоефективності. Це вимоги європейських стандартів не в теорії, а в практичній
площині, із конкретними розрахунками. По-друге, комплексна термомодернізація
багатоповерхівок дасть можливість майже вдвічі зменшити рахунки за комунальні послуги
для мешканців» Для РЕНОМЕ ЄВРОБУД енергоефективна сертифікація відкриває нові
форми для співпраці з партнерами та посилить соціальну місію в регіоні. …
Читати повністю >>>
За матеріалами ГК «РЕНОМЕ»


БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

В 2019 стройматериалы будут дорожать, строительная компания
05.02.2019

Строительно-инвестиционная компания AVM Development Group
прогнозирует совокупный рост стоимости строительных материалов и
монтажно-строительных работ в текущем году на 10-15%.
Наибольший рост может каснуться металлоконструкций: в 2018 г. цена на арматуру
увеличилась на 15-17%, а в текущем году в зависимости от конъюнктуры на мировых
рынках ее стоимость может увеличится на 10-15%. Наименьший рост цен в прошлом году
наблюдался на бетон, кирпич, керамический блок, газоблок и утеплительные материалы:
удорожание составило в среднем 8-10%. В 2019 году цена на эти материалы может
увеличиться не более чем на 5-8%. Непосредственно стоимость строительно-монтажных
работ может увеличится на 6-9% из-за необходимости повышения зарплат строителей.
AVM Development Group работает на рынке строительства с 2012 г.
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com
Компанія "Епіцентр" побудує за 3 мільярди
завод на Київщині
06.02.2019

Компанія "Епіцентр" Олександра та Галини Герег інвестувала 3
млрд грн в будівництво заводу з виробництва керамічної плитки в селі
Калинівка Київської області. Про це повідомляє кореспондент ЕП.
"У відкриття заводу ми вклали приблизно 3 млрд грн", - повідомив засновник
компанії Олександр Герега. Загальна виробнича потужність заводу становитиме 12-15 млн
кв м плитки на рік, його площа – понад 70 тис кв м. Першу фазу будівництва планується
завершити в середині 2019 року, другу - у 2020 році. Поставки обладнання забезпечила
міжнародна група SACMI, яка відкрила офіційне представництво та сервісний центр на
території логістичного центру "Калинівка" поруч з новим заводом. "Ми розробляємо свій
кар'єр білої глини, будемо використовувати 100% української сировини у виробництві
плитки... Ми також підписали другий контракт на поставку обладнання в Калуш (ІваноФранківської області), де розширимо потужності власного заводу", - сказав він. …
Читати повністю >>>
© Оксана Пирожок
За матеріалами epravda.com.ua
Производитель цемента HeidelbergCement
продает активы в Украине, – СМИ
08.02.2019

HeidelbergCement AG (Гайдельберг, Германия), второй по величине
производитель цемента в мире, продает свои активы в Украине, сообщили
несколько источников на рынке.
"HeidelbergCement продает свои активы в Украине. Сделка должна состояться в
марте-апреле текущего года. Покупателем выступит украинская инвестиционная группа
Concord Capital", - рассказал собеседник. В ЧАО "ХайдельбергЦемент Украина" (Днепр),
объединяющем украинские цементные заводы HeidelbergCement, агентству "ИнтерфаксУкраина" отказались официально прокомментировать сделку. Получить комментарий в
главном офисе группы HeidelbergCement также не удалось. В Украине компания работает с
2001 и владеет тремя украинскими цементными заводами – "Криворожским", "Каменским"
и "Амвросиевским". ЧАО "ХайдельбергЦемент Украина" по результатам 2017 г. увеличило
чистый убыток на 14,4%, до 431 млн грн. Согласно данным Единого госреестра, по
состоянию на 8 февраля 2019 года основным акционером компании с долей 99,8% является
CBR Portland B.V. (Нидерланды). Конечным бенефициаром - HeidelbergCement AG. Размер
уставного капитала ЧАО составляет 396,8 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Избран Совет Директоров Ассоциации Украинский
Центр Стального Строительства на 2019 г.
13.02.2019

На Общем Собрании Ассоциации (ОСА) 6 февраля текущего года
состоялось голосование за участников высшего органа управления и
Председателя Совета Директоров УЦСС
Совет Директоров будет представляеть интересы участников Ассоциации на
протяжении текущего 2019 г. и осуществлять стратегическое руководство деятельностью
УЦСС. По результатам голосования представителей от компаний-участников УЦСС в состав
Совета Директоров вошли руководители восьми ведущих компаний, представляющих
производителей и дистрибуторов стального проката, производителей несущих
металлоконструкций, производителей ограждающих и кровельных стальных конструкций,
отраслевые проектные организации, инжиниринговые компании и монтажные
организации: Александр Киктенко (ГК Сталекс); Александр Левшин (Укрсталь
Конструкция); Андрей Озейчук (Rauta); Владимир Адрианов (Заместитель директора,
Украинский институт стальных конструкций имени В.Н. Шимановского); Дмитрий Липпа
(Метинвест-СМЦ); Михаил Штомпель (CKS); Роман Курашев (Метинвест Холдинг); Сергей
Зубко (Житомирский завод ограждающих конструкций); Председателем Совета
Директоров УЦСС на 2019 год переизбран Андрей Озейчук, Директор Rauta.
Читать полностью >>>
По материалам УЦСС
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) під час аукціону у
вівторок продав права вимог за двома кредитами ліквідованого банку
"Надра", в заставі за якими перебуває недобудований столичний ТРЦ Respublika.
Згідно з даними системи "ProZorro.Продажі", переможець торгів з'явився о 16:12
вівторка на останньому кроці другого етапу голландського аукціону за лотом F51GL39130.
Ним виявилося ТОВ "Солтекс Капітал", яке запропонувало за лот 777,131 млн грн (без ПДВ).
Під час етапу закритих цінових пропозицій, від інших учасників торгів пропозицій про
підвищення ціни не надійшло. Отже, права вимоги за кредитами, в заставі за якими
перебуває недобудований столичний торговельно-розважальний центр (ТРЦ) Respublika,
продано за 777,131 млн грн. Лот включає права вимоги за кредитами, в забезпечення за
якими передано найбільший недобудований ТРЦ на вул. Великій Окружній, 1, 1а, 1в, у
Києві. Також у заставі банку - іпотека трьох земельних ділянок загальною площею 15,72 га
та майнові права за попередніми договорами оренди торгових площ у ТРЦ. Реалізацію
проекту будівництва ТРЦ Respublika було припинено в 2015 році за рішенням власника.
Введення в експлуатацію ТРЦ Respublika загальною площею 298 тис. кв. м (орендна - 135
тис. кв. м), будівництво якого було розпочато в навесні 2012 року на Кільцевій дорозі 1, 1-а,
1-в Києві, планувалося в четвертому кварталі 2014 року, пізніше його було перенесено на
березень 2015 року. У ТРЦ Respublika, який після відкриття стане найбільшим ТРЦ у Києві
та Україні, буде розташовано 450 магазинів і зону розваг на площі понад 22 тис. кв. м. ТРЦ
увійде до складу найбільшого в Україні МФК Respublika загальною площею 1,625 млн кв. м.
Інвестором проекту ТРЦ Respublika є бізнесмен Дмитро Фірташ.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
В історичній частині Києва зведуть 100-метрову
багатоповерхівку
07.02.2019

ТОВ «Укржитлобуд» отримало містобудівні умови та обмеження для
проектування
багатофункціонального
комплексу
по
вул.
Велика
Васильківська (колишня вул. Червоноармійська), 107-109 у Києві.
Ці МУО були затверджені Департаментом містобудування КМДА у червні 2018 року.
Згідно з цим документом, нове будівництво планується на двох ділянках – 0,64 га та 0,21 га.
Перша належить «Укржитлобуду» на праві приватної власності, а другу фірма орендує у
міста. Відзначимо, що ці ділянки знаходяться прямо біля входу в метро на ст. «Палац
Україна». Цільове призначення цих ділянок, вказане у МУО, – для будівництва готельноофісного комплексу з об’єктами обслуговування та гостьовим паркінгом. Відзначимо, що
останнім часом у Києві зустрічалися випадки будівництва житла під виглядом готелю.
Якщо говорити про ділянки «Укржитлобуду», то, відповідно до Генплану, – це територія
громадських будівель та споруд, де будівництво житла заборонено. Запланована висота
будівлі – близько 100 м. Ділянка, на якій запланована висотка, входить до Центрального
історичного ареалу Києва, де заборонено будівництво вище 27 метрів.
Читати повністю >>>
За матеріалами budport.com.ua
Фирма Новинского оформит контроль над застройщиком
площади возле "Олимпийского"
07.02.2019

АМКУ предоставил разрешение кипрской компании Komisiano
Investments Ltd. бизнесмена Вадима Новинского приобрести долю в уставном
капитале ООО "Юджин", обеспечивающую превышение 50% голосов.
Сделка осуществляется в рамках реализации стратегии развития бизнес-направления недвижимость. "В этой связи холдинг решил сконцентрировать мажоритарную долю
компании "Юджин", – прокомментировали в пресс-службе группы. ООО "Юджин" создано в
2001 году. Основным видом деятельности является разработка строительных проектов.
Согласно данным Единого госреестра, по состоянию на 7 февраля участниками ООО
"Юджин" являются ООО "Клиос" (24,99%), ООО "Юнилюкс" (24,08%), ООО "Аква Делюкс"
(24,08%), а также кипрские "Исвено Холдингс Лтд." (23,18%) и "Перемена Менеджмент
Лтд." (3,66%). Чистый убыток предприятия в 2017 году сократился в 11 раз по сравнению с
2016 годом – до 34,99 млн грн, выручка – в 25 раз, до 4,9 млн грн. Чистый доход от
операционной деятельности составил 22,9 млн грн по сравнению с 228,2 млн грн чистого
убытка от операционной деятельности в 2016 году. Уставный капитал составляет 682,14
млн грн. Напомним, ранее ООО "Юджин" на 100% принадлежало "Смарт-холдингу",
компания реализовывала проект реконструкции Троицкой площади в Киеве, а также
строительства гостиницы Park Inn Troitskaya.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Власти Киева одобрили создание торгового центра
на месте Центрального гастронома
07.02.2019

Консультативный совет департамента охраны культурного наследия
КГГА одобрил архитектурную концепцию, предполагающую реставрацию
здания бывшего столичного Центрального гастронома
По данным ведомства, в ноябре 2018 г. консультативный совет рассмотрел проект
первоочередных противоаварийных работ на указанном объекте, являющимся
памятником архитектуры и градостроительства местного значения, и впоследствии
одобрил его. Заказчиком работ выступило ООО "АБ Инвестиции и развитие". Тогда же была
рассмотрена и одобрена для дальнейшей доработки архитектурная концепция
"Реставрация существующего имущественного комплекса под торговый центр с
заведениями обслуживания населения по ул. Крещатик, 40/1 в Шевченковском районе
Киева". При этом консультативный совет обязал исполнителя работ снизить возможное
негативное влияние при проведении работ на расположенные рядом объекты культурного
наследия. ООО "АБ Инвестиции и развитие" создано в 2006 году. Согласно данным Единого
госррестра, участниками ООО выступает Golden Rock Capital Ltd (100%, Лондон). Конечным
бенефициаром указан Андреа Михалидес Никос. Размер уставного капитала ООО
составляет 40,3 млн грн. Напомним, за последние годы в пустующем здании Центрального
гастронома на ул. Крещатик несколько раз возникали пожары. Так, в июне 2018 года огонь
уничтожил второй и третий этажи помещения бывшего Центрального гастронома, а также
повредил перекрытия здания. По данным ГосЧС, после пожара возникла угроза обрушения
оставшихся стен. Трехэтажное здание по ул. Крещатик, 40/1 построено архитектором
Владимиром Николаевым в 1873-74 годах. После Второй Мировой войны в нем открылся
Центральный гастроном. В 1970-х годах была запланирована реконструкция квартала,
предполагающая снос здания, но его удалось отстоять, а в 1994 году оно было признано
памятником архитектуры. В 2000-х годах здание было освобождено от жителей и
арендаторов и завешено баннером. …
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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АТБ покупает у Novus торгово-офисный
центр в г. Ровно

Вагіф Алієв зацікавився покупкою
ТРЦ Ocean Plaza
07.02.2019

ООО "АТБ-Инвест" (Днепр), входящее в группу компаний "АТБ",
намерено приобрести торгово-офисный центр, принадлежащий ритейлеру
Novus из литовской группы BT Invest, в городе Ровно.
Согласно повестке заседания Антимонопольного комитета Украины, регулятор
рассмотрит дело о предоставлении разрешения ООО "АТБ-Инвест" на приобретение
активов, принадлежащих ООО "Новус-Украина" (Киев), в виде торгово-офисного центра,
который находится в г. Ровно. По данным Novus, на 7 февраля 2019 года украинская сеть
продуктового ритейлера включает два магазина в Ровно – на улице Гагарина, 26, и улице
Богоявленская, 24. ООО "Новус Украина" создано в 2008 году, в том же году открыт первый
супермаркет Novus в стране. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлицпредпринимателей на 7 февраля 2019 г., собственником с долей 100% в уставном капитале
ООО являлось ЗАО "Консул Трейд Гаус" (Вильнюс, Литва). Конечными бенефициарами
указаны Марина Познякова, Агне Рузгиене, Раймондас Туменас. Уставный капитал ООО
"Новус Украина" составляет 634,7 млн грн. Развитием сети супермаркетов Novus
занимается компания BT Invest (Литва), созданная в 2008 году бывшими акционерами
компании "Сандора" Раймондасом Туменасом и ныне покойным Игорем Беззубом. Как
сообщалось, ООО "Новус Украина" в конце 2018 года открыла логистический центр класса
"А" площадью 7 тыс. кв. м в селе Софиевская Борщаговка под Киевом. Согласно данным
сайта Novus, на 7 февраля 2019 года сеть в Украине включает 44 магазина. Превалирующее
большинство объектов действует в Киеве и Киевской области 35 торговых точек. В 2018
году ритейлер открыл пять новых магазинов – четыре в Киеве и один в Ирпене. Сеть АТБ в
2018 году пополнилась 80 новыми и 41 реконструированными магазинами и к началу года
насчитывала 990 торговых предприятий в 22 областях Украины. Напомним, группа
компаний АТБ 17 января завершила сделку по покупке складского комплекса общей площадью
37 800 кв. м в Одесской области. Как сообщила RAU пресс-служба АТБ, складской объект,
расположенный в селе Нерубайская Беляевского района, был приобретен у компании
Инрайс Девелопмент. Теперь ритейлер планирует провести реконструкцию комплекса и
привести его к стандартам категории «А».
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Новая управляющая компания ТРЦ Ocean Plaza опровергает
связь с группой "Фуршет"
08.02.2019

ООО "Киев Молл Менеджмент" (КММ), в управление которой передан
киевский торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Ocean Plaza, опровергает
связь с группой "Фуршет".
"ООО "Киев Молл Менеджмент" (КММ), в управлении которой с декабря 2018 года
находится ТРЦ Ocean Plaza, официально заявляет: информация о связи компании с группой
"Фуршет" не является актуальной и не соответствует действительности", - говорится в
официальном сообщении пресс-службы ТРЦ Ocean Plaza. Как указывается в копиях
регистрационных сертификатов НЕ 364732 от 20 декабря 2018 г., выданных в Республике
Кипр, конечным бенефициарным собственником ООО "Киев Молл Менеджмент" (КММ)
является Александр Фащевский. "Александр Фащевский также руководит операционными
процессами в компании", - говорится в сообщении пресс-службы ТРЦ Ocean Plaza.
Информация о конечном бенефициаре ООО "Киев Молл Менеджмент" в Едином госреестре
по состоянию на 18.00 также изменена: им вместо ранее указанного Владислава Зайцева
числится А.Фащевский. Как сообщалось, на сайте консалтинговой компании UTG 7 февраля
появилась информация о смене управляющей компании. Ею стала компания "Киев Молл
Менеджмент", созданная в апреле 2018 года. На момент публикации в Едином госреестре ее
владельцем была указана компания "Блумасиона Лтд" (Лимасол, Кипр), а конечным
бенефициаром – Владислав Зайцев. При этом В.Зайцев также является руководителем ООО
"Совки Девелопмент", которое входит в группу "Фуршет" бизнесмена и депутата Киевского
городского совета Игоря Баленко. ТРЦ "Ocean Plaza" по ул.Антоновича, 176 в Киеве общей
площадью 165 тыс. кв. м открыто в декабре 2012 года, инвестиции составили около $300
млн. Формальным владельцем объекта является ООО "ИС "Лыбидь", созданное в 2009 году.
Согласно данным госреестра, конечными бенефициарами "ИС "Лыбидь" выступают Лилия
Ротенберг и Андреа, Сюзанна, Джейпракаш Валлабхи.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
Regus планирует развивать сеть коворкингов
в регионах Украины по франшизе
08.02.2019

Компания IWG Plc, которая является глобальным провайдером гибких
офисных решений, и представлена в Украине пока только брендом Regus в
Киеве, проявляет активный интерес к регионам.
Как рассказала Property Times директор Regus в Украине Юлия Литвиненко,
компания получает очень много запросов от резидентов о необходимости открытия
представительств в регионах. «Расширение сети - не самоцель. Мы идем за клиентом, туда,
где видим запрос. По Львову уже идет переговорный процесс. Оцениваем рынки городовмиллионников - Одессы, Днепра, Харькова. Еще один город, где мы можем появиться Запорожье. В регионах мы прежде всего ищем локальных партнеров, предполагаем, что
будем расширяться по франшизе», - сообщила Литвиненко. Также в 2019 году компания
планирует вывести на рынок Украины бренд Spaces. Spaces позиционирует себя как
пространство для стартапов, молодого бизнеса и амбициозных компаний. Напомним,
компания IWG является глобальным провайдером гибких офисных решений и имеет в
своем управлении несколько брендов. Regus, Spaces, No18, Basepoint, Open Office или
Signature - все они помогают клиенту выбрать подходящую профессиональную среду,
услуги и ценовую категорию. Резиденты IWG могут работать по всему миру,
взаимодействуя с множеством рынков и получая дополнительную прибыль; быть ближе к
своим клиентам, поставщикам и сотрудникам. Рыночная стоимость IWG составляет около 2
миллиардов фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов США). Компания активно
отрывает рабочие пространства Spaces, уже есть около 180 локаций в примерно 50 странах,
и в этом году планируется удвоение до более чем 400 площадок, что делает его
единственным глобальным конкурентом другого крупного оператора WeWork. Около
половины арендаторов Spaces являются крупными компаниями, включая Microsoft Corp.,
ABN Amro Group NV, Uber Technologies Inc., Amazon.com Inc. и Unilever NV.
Читать полностью >>>
По материалам zagorodna.com
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Серед потенційних покупців одного з найуспішніших ТРЦ України –
Ocean Plaza – з’явився власник Mandarin Plaza, Lavina Mall, Blockbuster Mall і
Ocean Mall бізнесмен Вагіф Алієв.
Інформацію про інтерес до проекту в коментарі RAU підтвердив голова правління
групи Mandarin Plaza Олександр Черницький. «Ми цікавимося, так. Буде прийнятна ціна –
просунемося далі», – зазначив топ-менеджер. Один з українських інвестбанкірів, який
попросив не вказувати його імені, також допускає можливість угоди. «Алієву належить
Ocean Mall, відкриття якого заплановано на кінець літа-початок осені цього року. Без
кооперації з Ocean Plaza запустити такий проект і вивести його на хороші показники буде
дуже складно, – пояснює співрозмовник RAU. – Так що Вагіф Алієв і раніше дуже цікавився
покупкою ТРЦ. Ймовірно, зараз інтерес став більш конкретним». При цьому експерт звертає
увагу, що основною перешкодою для угоди може бути висока ціна: власники Ocean Plaza не
мають наміру продавати об’єкт за безцінь. Тому головне завдання для Mandarin Plaza –
пошук джерел фінансування для операції. Розташований на вулиці Антоновича Ocean Plaza
площею 165 000 кв. м – один з найбільших ТРЦ Києва. Його зведенням спочатку займалися
компанії Ukrainian Development Partners (UDP) і «К.А.Н. Девелопмент», в числі інвесторів
були Василь Хмельницький, Андрій Іванов і Вагіф Алієв. Першим про інтерес Алієва до
торгово-розважального центру повідомило російське видання Коммерсантъ. Зараз Ocean
Plaza належить компанії ТПС Нерухомість, яка викупила проект в 2012 році, сума операції
оцінювалася в $280-350 млн. Співвласником компанії виступає дочка Аркадія Ротенберга і
ще ряд осіб з російським корінням. Після анексії Криму та підтримки Кремлем
проросійських сепаратистів в окремих районах Донецької та Луганської областей, ТПС
Нерухомість почала шукати покупців на ТРЦ Ocean Plaza. Влітку минулого року можливість
придбання об’єкту розглядала найбільша інвескомпанія України Dragon Capital, але сторони
не змогли узгодити умови продажу. За оцінками керуючого партнера «Ванчугов і
партнери» Олексія Ванчугова, вартість Ocean Plaza зараз становить $270-315 млн. Кілька
днів тому стало відомо, що ТПС Нерухомість більше не займається управлінням Ocean Plaza.
Брокер об’єкта компанія UTG повідомила, що ці функції переходять компанії «Київ Молл
Менеджмент». Втім, власник і керівник цієї компанії – Олександр Фащевський, керував ТРЦ
Ocean Plaza і раніше. У нову керуючу компанію перейшли й інші топ-менеджери ТРЦ. Не
виключено, що зміна керуючої компанії сталася в рамках передпродажної підготовки
об’єкту. Mandarin Plaza Group контролюється бізнесменом Вагіф Алієвим. Журнал Новое
время називав бізнесмена одним з найбагатших девелоперів України, оцінюючи його
статок в $296 млн. У портфелі його компанії торгові центри Lavina Mall, Mandarin Plaza,
бізнес-центр Парус. На стадії девелопменту також знаходяться інші великі торговорозважальні центри: Blockbuster Mall і Ocean Mall. Другий знаходиться по сусідству з Ocean
Plaza і спочатку замислювався як його друга черга об’єкту. Ще за цілою низкою ТРЦ
ведуться проектні роботи: раніше, Алієв оголосив про намір побудувати в Києві цілу
мережу з 10 мегамолів.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
МЕРТ: індустріальні парки «АзовАкваІнвест» і «Хмельницький»
включено до реєстру ІП
12.02.0219

Мінекономрозвитку (МЕРТ) включив до Реєстру індустріальних
(промислових) парків індустріальні парки (ІП) «АзовАкваІнвест»
(Маріуполь) та «Хмельницький» відповідно.
Ініціатором створення індустріального парку «АзовАкваІнвест», розташованого на
15,65 га у Маріуполі Донецької області, є місцева міська рада. Заявлений строк його
функціонування – 30 років. За попередніми розрахунками на території ІП може бути
створено 665 нових робочих місць. Функціональне призначення ІП передбачає створення
трьох промислових майданчиків, на кожному з яких буде розміщено основні виробництва у
галузі машинобудування, легкої промисловості, харчової промисловості. Крім того,
супутніми видами діяльності можуть бути переробка продуктів сільського господарства,
виробництво комбікормів та екологічного добрива, перевалка вантажів, логістичні послуги,
розробка та впровадження інноваційних технологій у галузі сільського господарства,
машинобудування, будівництва, харчової та хімічної промисловості. Маріупольська міська
рада уклала меморандуми з двома потенційними учасниками індустріального парку: ПП
«Раител» та Труа Асансер Юруен Мердивен Системлери. У свою чергу ІП «Хмельницький» у
Хмельницькому, ініціатором якого є міська рада, розташований на 90,9325 га і його
функціонування заплановано на 50 років. Функціональне призначення ІП передбачає
розміщення текстильного виробництва, виробництва електричного устаткування,
агропереробку і працевлаштування понад 3000 співробітників. Хмельницькою міською
радою укладено меморандуми з чотирма потенційними учасниками індустріального парку:
ТОВ «Даная холдинг», ТОВ «Науково-виробничий центр вентиляції та кондиціонування»,
ПП «Приватна друкарня» та ПНВП «Корпускула». Сьогодні до Реєстру ІП вже включено 38
парків (у 2018 році – 9, у 2017 – 13), у 16 з яких – вибрано керуючі компанії, у п'ятьох –
залучено учасників. Також, в Україні функціонують 8 індустріальних парків, з яких п'ять
було створено до прийняття Закону України «Про індустріальні парки». Ознайомитися із
розташуванням індустріальних парків, побачити їхні контактні реквізити можливо на карті
індустріальних парків України. Нагадаємо: Україна знову стала одним з ключових
виробничих хабів в Європі – завдяки вигідному розташуванню, прийнятним цінами на
комунальні послуги, розвиненій інфраструктурі та сприятливому законодавству вдалося
зацікавити інвесторів. …
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
"Альфа-Банк" продал турецкой компании участок
в центре Киева под застройку
15.02.0219

ПАО "Альфа-Банк" продало турецкому инвестиционно-строительному
холдингу Metal Yapi Konut земельный участок на месте Первого киевского
молочного завода по ул. Жилянская, 47 в Киеве площадью 2 га под девелопмент.
По словам советника "Альфа-Банка" Аркадия Вершебенюка, объект продан турецкой
компании в прошлом году. Стоимость сделки не разглашается. Согласно данным
Публичной кадастровой карты, владельцем указанного участка под офисную застройку
является ООО "Блустоун", созданное в июле 2017 года. По данным Единого госреестра,
основателем предприятия является ООО "Траст Констракшн", конечным бенефициаром
указаны Омер и Мехмет Вахит Сачаклиоглу. В свою очередь, Мехмет Сачаклиоглу
возглавляет правление компании Metal Yapi Konut Ukraine. Напомним, участок по ул.
Жилянская, 47 ранее принадлежал ООО "Триж-Инвест", которое планировало еще в 2008
году построить торгово-офисный комплекс на месте ЗАО "Первый киевский молочный
завод".Согласно проекту, на территории завода планировалось построить гостиничноофисный комплекс общей площадью 196 тыс. кв. м. Гостиница входила в программу
подготовки к Евро-2012. Холдинг Metal Yapi Konut почти 40 лет работает на рынке
недвижимости Турции. В холдинг входят 20 предприятий, которые работают в семи
сферах: строительство и девелопмент, розничная торговля топливом, энергетика, пищевая
промышленность,
розничная
торговля,
управление
торгово-развлекательными
комплексами, туризм и гостиничный бизнес.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.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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ТРАНСПОРТ & ІНФРАСТРУКТУРА
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Українська делегація взяла участь у Глобальному саміті
з питань інвестування в сферу авіації

Це перший Уряд в історії України, який визначив дорожнє
господарство пріоритетом №1

12.02.2019

06.02.2019

Це перший Уряд в історії України, який визначив дорожнє
господарство пріоритетом №1. Про це заявив міністр інфраструктури
України Володимир Омелян під час засідання Уряду 6 лютого 2019 року.
«Наша перша розмова з Прем’єр-міністром України розпочалась саме з теми доріг.
Завдяки гарній співпраці всіх гілок влади ми маємо більше 7 тис. км доріг нової якості за
останні роки, вони прослужать українцям десятиліття. Вчора під час наради з очільником
«Укравтодору» Славоміром Новаком ми обговорили питання стану трас Київ-Одеса і КиївЧоп, знайшли додаткові кошти у розмірі близько 500 млн гривень, які будуть спрямовані
негайно на ліквідацію ямковості та забезпечення нормального стану цих шляхів», повідомив очільник Міністерства інфраструктури. Володимир Омелян наголосив, що
ключовий інструмент для нормальної роботи дорожнього господарства – це Дорожній
фонд: «Я щиро вдячний Президенту України, який ініціював цей механізм, і ми ретельно
дотримуємося його філософії». За словами Міністра, до великих перемог останнього періоду
у дорожній сфері належить контроль якості: «В чому у нас завжди була проблема? В тому,
що дорога будувалася, з гарантією в один рік, як, наприклад, славнозвісна траса Київ-Чоп.
Про яку якість ми можемо говорити в таких умовах? Це є величезним викликом. Наразі всі
дорги ремонтуються із гарантійним терміном на 5, 10 років в залежності від виду ремонту».
«Щиро вдячний пану Новаку за дві ініціативи 2018 року, які були втілені у життя. Перша нарешті на експлуатацію та утримання доріг ми пустили приватні компанії, і ми вже
бачимо хороший результат від цього рішення. Там, де приватники, - все вчасно, чисто,
асфальт сухий. Де державні – все ще достатньо питань. Хоча люди працюють і там, і там
дуже важко, ми за це схиляємо голову перед ними. Друге - вперше в історії України ми
отримали грантове фінансування з боку Європейського Союзу. Не позику, не кредит, а
гроші, які будуть вкладені інвестовані в Україну, в дорожнє господарство», - наголосив
Міністр інфраструктури. Прем’єр-міністр України Володмир Гройсман наголосив на увазі
Уряду до питання відновлення українських автошляхів та висловив підтримку Міністру
інфраструктури та очільнику Укравтодору: «Ми з 2017 року почали змінювати систему,
наповнювати її ресурсом, аби відновлювати дороги. Я дякую Міністру інфраструктури. В
контексті відновлення доріг ми вже зробили більше, аніж будь-хто за всі роки
незалежності. І зробимо більше».
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua


КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Більше 500 киян взяли участь у безкоштовних навчаннях
щодо оплати комунальних послуг онлайн
05.02.2019

Понад 500 киян вже відвідали безкоштовні курси комунального
концерну «Центр комунального сервісу», де навчають оплачувати
комунальні послуги за допомогою електронних сервісів.
«Наші курси, насамперед, покликані спростити процеси для споживачів. Наприклад,
щомісяця людина має передавати показники лічильників, оплачувати спожиті послуги. Усе
це можна зробити за кілька хвилин, не виходячи з дому, не витрачаючи час на дорогу та
черги. Сьогодні ми даємо зручну, а головне – безкоштовну можливість навчитися швидко і
зручно працювати за допомогою комунальних сайтів. Найбільший інтерес до курсів
проявили люди старшого віку і вже наразі більше 500 осіб приходять на навчання», –
говорить генеральний директор «Центру комунального сервісу» Андрій Щербина. Першу
лекцію-практикум «Оплата комунальних послуг онлайн» фахівці навчального центру
«Платформа комфорту» при концерні провели 20 червня 2018 р. «З того часу ми розширили
перелік послуг нашого сайту. Наприклад, тепер можна отримати консультації з будь-яких
питань через зворотний зв’язок, оформити заявки на додаткові побутові послуги,
заповнити електронну форму заяви з метою прискорення процедури укладення договору
про надання розстрочки для сплати заборгованості. Усе це ми включили до програми
навчання у 2019р.», – пояснює Щербина. Для зручності споживачів, групи формуються за
попереднім записом для можливості проведення навчань у кожному районі Києва. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
Київ підписав Меморандум про співпрацю в управлінні відходами
з французькою компанією “СЮЕЗ Інтернешнл CAC”
06.02.2019

Столична мерія та французька компанія “СЮЕЗ Інтернешнл CAC”
підписали Меморандум про співпрацю в управлінні відходами. Про це
повідомляє служба новин порталу kiev.klichko.org
Відповідний документ підписали мер Києва Віталій Кличко та віце-президент “СЮЕЗ
Інтернешнл CAC” Александра Бургуан. "Сьогодні ми підписуємо важливий документ для
нашого міста - Меморандум про порозуміння між містом Києвом та компанією “СЮЕЗ
Інтернешнл CAC” щодо життєво-важливого питання для столиці – управління відходами.
Адже це сьогодні проблема не лише для Києва, а й для кожного міста України", - сказав
Кличко. Він додав, що столиця розпочинає довгострокову співпрацю з французькими
партнерами та спільно розроблятиме стратегічний план заходів з питань управління
відходами. Мер нагадав, що Київ продукує приблизно 1,2 млн тонн побутових відходів
щороку. А потужностей сміттєспалювального заводу “Енергія” недостатньо, щоб впоратися
з такими об’ємами. До того ж, завод «Енергія», який було введено в експлуатацію більше 30
років тому, потребує модернізації. Щодо полігонів побутових відходів, зауважив Кличко,
вони заповнені і мають бути закриті протягом найближчих років. А роздільний збір
побутових відходів у Києві наразі нерозвинений. "Я сподіваюся, що співпраця з нашим
французьким партнером стане поштовхом для Києва і для України у сфері поводження з
твердими побутовими відходами. Адже “СЮЕЗ Інтернешнл САС” є світовим лідером з
питань проектування, будівництва та управління об’єктами переробки твердих побутових
відходів та водоочищення та вступає у партнерство із місцевими органами влади у багатьох
країнах світу. А Київ зацікавлений у використанні такого досвіду та в такій співпраці", підкреслив він. "Ми, як світовий лідер екологічних послуг, були б дуже раді поділитися
нашими експертизами з Києвом та працювати разом, щоб імплементувати європейські та
світові стандарти цих екологічних послуг для Києва. - Щоб знайти найкращі рішення, що
вже доступні та можуть бути розроблені й адаптовані під ситуацію в Києві", - зазначила
віце-президент “СЮЕЗ Інтернешнл CAC” Александра Бургуан. Віталій Кличко подякував
послу Франції в Україні Ізабель Дюмон за зусилля в підтримці України, сприяння співпраці
Києва з французьким бізнесом. Також мер Києва провів зустріч з делегацією керівників
високого рівня французьких компаній-членів Асоціації роботодавців Франції MEDEF
International, до складу якої увійшли 15 компаній різних секторів французької економіки,
зокрема, інфраструктури, інвестиційного менеджменту, банківського сектору, консалтингу
та інші компанії, що зацікавлені в інвестуванні в економіку України та Києва. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами kiev.klichko.org
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У період з 27 по 30 січня 2019 року у м.Дубай (ОАЕ) українська
делегація на чолі з Міністром інфраструктури України В.Омеляном взяла
участь у Global Investment in Aviation Summit (GIAS).
У рамках Саміту члени української делегації взяли участь у панельних дискусіях
заходу. Під час свого виступу Міністр В.Омелян окреслив основні напрямки реформування
авіаційної сфери в Україні, а саме: розвиток регіональних аеропортів, здешевлення
авіаперельотів завдяки залученню бюджетних авіакомпаній, запровадження чесного і
прозорого ринку авіапослуг. Також іноземним інвесторам було презентовано
найпривабливіші та найперспективніші інфраструктурні проекти в Україні. За сприяння
Посольства України в ОАЕ була організована низка двосторонніх зустрічей для членів
української делегації. Під час зустрічі з Міністром економіки ОАЕ С. Аль Мансурі та
Генеральним директором Авіаційної адміністрації ОАЕ С. Аль Сувейді сторони позитивно
відзначили тенденцію зростання товарообігу між Україною та ОАЕ. В. Омелян
поінформував еміратську сторону про зростання авіаційної галузі та розвиток портової
інфраструктури України не зважаючи на збройну агресію з боку РФ. Крім того еміратській
стороні було запропоновано переглянути Технічну угоду (між Державним департаментом
авіаційного транспорту України та Генеральною адміністрацією цивільної авіації ОАЕ від
24.02.2004 р.) та розглянути питання можливості отримання дозволу на виконання
вантажних авіарейсів до ОАЕ літаками Ан-12. Зі свого боку Міністр економіки ОАЕ С. Аль
Мансурі підкреслив важливість проведення чергового засідання Міжурядової українськоеміратської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, а також звернувся
з проханням до української сторони підтримати кандидатуру А. Аль Хамілі під час виборів
на пост Президента Ради ІКАО, які відбудуться в листопаді 2019 р. у м. Монреаль (Канада).
Під час зустріч з Міністром інфраструктурного розвитку ОАЕ А. Аль Нуеймі сторони
обговорили співпрацю у галузі транспорту та інфраструктури. В. Омелян наголосив, що
Меморандум, який було підписано між Адміністрацією Морських Портів України та одним із
найбільших світових портових операторів – компанією DP World, відкриває широкі
можливості для розвитку Одеського морського торговельного порту та порту «Южний», а
також запросив свого еміратського колегу відвідати найближчим часом Україну. Під час
зустрічі з заступником Міністра транспорту та телекомунікацій Королівства Бахрейн,
бахрейнську сторону було поінформовано про готовність України провести зустріч на рівні
авіаційних властей України та Королівства Бахрейн з метою підписання Угоди між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Бахрейн про повітряне сполучення.
Крім того, делегація України відвідала порт Дубаю ім. Рашида, де провела зустріч з
Виконавчим директором компанії P&O Maritime Р.Антоловичем та обговорила питання
активізації залучення інвестицій в економіку України, зокрема підготовку до проведення
концесійного конкурсу великих проектів портової інфраструктури.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua



ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Чи розвиватиме Україна вантажні
авіаперевезення
08.02.2019

Мінінфраструктури планує пристосувати українськи аеропорти для
експорту агропродукції з високою доданою вартістю, транзиту вантажів до
країн ЄС, а також для переміщення товарів всередині країни.
Зараз українські аеропорти використовуються для доставок пошти, гуманітарної
допомоги та товарів он-лайн торгівлі. Зазвичай – це імпорт. В 2018 році доставка вантажів
через українські аеропорти збільшилась на 19% або до 99 тисяч тонн. Це один з кращих
показників за весь час незалежності України. Востаннє стільки вантажів перевозили у 2013
році. Більше було лише у 2012 році, коли перевалка склала 122,6 тисяч тонн. Втім, основою
для такої перевалки були товари, замовлені через інтернет-магазини (Amazon, AliExpress та
ін.), а також доставка поштової та дипломатичної кореспонденції, розповів на брифінгу 5
лютого міністр інфраструктури Володимир Омелян. Інші 20% вантажообігу зайняли
специфічні товари. Наприклад, щомісяця Львівський авіаремонтний завод приймає по 1012 тонн вантажів, доставлених через місцевий аеропорт, розповіла гендиректор
міжнародного аеропорту "Львів" Тетяна Романовська. Щороку з України до США
постачають алкоголю, олії, масла та кондитерських виробів сумарно на $10 млн. Переважно
такий товар постачається саме повітряним транспортом, свідчать дані Мінагрополітики.
Також українські повітряні гавані працюють на відправку гуманітарних вантажів від
нашого уряду до інших країн світу. Відносно невеликий вантажопотік визначив і специфіку
використання авіапарку. Товари доставляють переважно звичайні пасажирські літаки у
своїх багажних відсіках, а не спеціалізовані вантажні літаки. Для кожного цивільного літака
існує обсяг комерційного навантаження, котрий включає у себе вагу пасажирів, їх багажу та
можливого додаткового вантажу. Наприклад, для літака "Боїнг 737-800" такий показник
сягає 20,5 тон, для "Ан-148" – 9,7 тонн. Для порівняння, транспортний Ан-26 здатен взяти
на борт 5,5 тон тільки самого вантажу. Розміщені на сайті Мінінфраструктури дані свдчать
про те, що у 2017-2018 роках 20% всього повітряного вантажопотоку припадало на
регулярні рейси. Інші 80% - на чартерні. Лідерами перевалки були авіакомпанії МАУ Арона
Майберга та Ігоря Коломойського, а також держпідприємство "Антонов". 99% всіх
вантажних рейсів було проведено саме в міжнародному сполученні.
Гра у повітряні ворота. За словами Омеляна, у 2018 році половину усіх вантажів
повітряного транспорту, або 48 тис. тон, прийняв столичний аеропорт "Бориспіль". Це
найбільші в країні повітряні ворота. Інші дві третини – аеропорти Львову, Одеси, Харкова,
Запоріжжя, Дніпропетровська та "Київ" (Жуляни). Ані Держстат, ані Мінінфраструктури та
Державіаслужба не оприлюднюють деталізації вантажопотоку по повітряним гаваням.
Такої інформації не публікують і сайти самих аеропортів. Втім, більший обсяг вантажів
"Бориспіль" приймати уже не зможе. Потужності аеропорту розраховані лише на 30 тисяч
тонн щорічної перевалки товарів та пошти. Власне, з нестачею термінальних потужностей і
був пов'язаний скандал, коли взимку 2018 року обробка вантажів у "Борисполі"
затримувалась на декілька тижнів, а посилки довелось складувати під відкритим небом,
пояснює гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін. Теоретично, частину вантажів
"Борисполя" міг би приймати аеродромний комплекс в Білій Церкві (Київська область).
Летовище має вигідне географічне розташування: 80 кілометрів від столиці та 380
кілометрів від чорноморських портів. Тобто, підприємство може перевалювати і транзитні
товари. Аеродромний комплекс має злітно-посадкову смугу, розраховану на прийом літаків
Ан-12 та Іл-76 вантажопідйомністю в 35-40 тон. На територію підприємства заходить
залізнична гілка, призначена на роботу з вантажами. Окрім того, поруч з гаванню
знаходиться авіаремонтний завод, який щороку обслуговує до 40 вантажних літаків
іноземних авіакомпаній. "Але ці літаки вилітають від нас порожніми, і це власникам
невигідно. А так борти могли б забирати із собою якийсь вантаж, і це було б вигідно і нам, і
власникам літаків", - коментує директор Білоцерківського вантажного авіакомплексу
Сергій Кандауров. Втім, ця повітряна гавань не має належного навігаційного обладнання, …
Летючі негабарити >>>
© Іван Киричевський
За матеріалами biz.censor.net.ua
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Британский Консорциум CAAi поддержит развитие
авиационного транспорта в Украине

Мінінфраструктури запланувало 375 млн грн на реконструкцію
хмельницького аеропорту
16.02.2019

Новая программа направлена на гармонизацию авиационной
нормативно-правовой базы Украины со стандартами ЕС и закладывает
основу для безопасной, эффективной и надежной системы управления
воздушным транспортом.
CAA International (CAAi), подразделение технического сотрудничества Управления
гражданской авиации Великобритании (UK CAA), возглавит консорциум, назначенный
Европейским союзом, для поддержки устойчивого развития гражданской авиации и
системы управления гражданской авиацией в Украине. Программа направлена на
гармонизацию авиационной нормативно-правовой базы Украины со стандартами ЕС и
закладывает основу для безопасной, эффективной и надежной системы воздушного
транспорта. Консорциум объединяет техническую экспертизу из британской CAA и двух
испанских организаций, AESA (Испанское агентство по авиационной безопасности),
испанское национальное авиационное управление (NAA) и FIIAPP, Международный ибероамериканский фонд управления и государственной политики. Этот консорциум будет
оказывать поддержку Государственной авиационной службе Украины (ГАСУ) в разработке
новой нормативно-правовой базы для воздушных операций и лицензирования экипажей.
Проект будет охватывать разработку и внедрение соответствующих ЕС норм, новых
процедур, контрольных списков, форм и инструктивного материала. Консорциум
обеспечит обучение и повышение квалификации персонала ГАСУ, чтобы обеспечить
надлежащее понимание соответствия EASA, и украинской промышленности для
накопления знаний и осведомленности о нормативных актах и практиках ЕС. Ожидается,
что этот проект, финансируемый Евросоюзом, будет играть ключевую роль в содействии
подготовке к осуществлению положений, вытекающих из соглашения об Общем
авиационном пространстве между ЕС и Украиной. Мария Руэда, управляющий директор
CAAi, сказала: «Мы рады, что Европейская комиссия назначила нас руководителем этого
важного проекта, и работаем вместе с двумя превосходными европейскими организациями
- AESA и FIIAPP из Испании. Работая с ЕС и нашими партнерами по регулированию в
Украине, консорциум полностью привержен развитию авиационного надзора в Украине и
реформированию авиационного сектора Украины, который будет играть ключевую
стратегическую роль в будущем экономическом сотрудничестве ЕС-Украина». Ожидается,
что проект начнется в марте 2019 года и продлится 36 месяцев.
Читать полностью >>>
По материалам wing.com.ua




ІНФРАСТРУКТУРА
АЕРОПОРТИ. АЕРОВОКЗАЛИ. АЕРОДРОМИ

05.02.2019

Міністерство інфраструктури передбачило 375 млн грн на
реконструкцію злітно-посадкової смуги комунального підприємства
“Аеропорт Хмельницький”. Про це повідомляє ngp-ua.info
Як повідомляє прес-служба Хмельницької ОДА, ці кошти поки є “віртуальними” і
внесені до проекту плану заходів на 2019-2021 роки з реалізації Національної транспортної
стратегії України на період до 2030 року. Наразі цей документ знаходиться на погодженні в
Кабміні. “Ми неодноразово зверталися до Кабміну, спілкувалися з високопосадовцями
Міністерства інфраструктури. Ніхто не ставить під сумнів, що відновлення роботи
аеропорту надасть новий поштовх економічному розвитку області, адже дозволить
вирішити багато логістичних завдань та забезпечити як пасажирські перевезення для
потенційних туристів, так і налагодити нові торговельні зв’язки. Ми бачили як, наприклад,
у сусідній Білорусі завдяки налагодженому повітряному сполученню молокопереробне
підприємство за кілька годин доставляє свіжу продукцію на прилавки супермаркетів
Ізраїлю. Маємо в області достатньо потужних підприємств, які також можуть претендувати
на успішну роботу в цьому напрямку”, – прокоментував голова ОДА Вадим Лозовий. Як
писав НГП, Президент Петро Порошенко вважає, що у відновленні діяльності аепорту
Хмельницького насамперед має бути зацікавлена місцева влада.
Читати повністю >>>
За матеріалами ngp-ua.info
Львовский аэропорт ожидает в 2019 году роста
пассажиропотока на 38%
05.02.2019

Аэропорт Львов в 2019 году планирует увеличить пассажиропоток
на 37,7% по сравнению с 2018 годом - до 2,2 млн человек. Об этом пишет
ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Такое заявление сделала генеральный директор предприятия Татьяна Романовская
на пресс-конференции в Киеве. Романовская подчеркнула, что аэропорт ведет переговоры о
запуске новых рейсов с крупнейшими лоукостерами Европы, авиакомпаниями Азии и
крупнейшим украинским авиаперевозчиком "Международные авиалинии Украины". В
связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока воздушная гавань планирует запустить
в работу старый терминальный комплекс, чтобы разгрузить рабочие мощности. Также, в
2019 г. планируется реконструкция пассажирском терминала (строительство внешних
инженерных сетей) за 62 млн гривен, реконструкция аэродрома за 158 млн гривен и
строительство нового аэровокзала за 67 млн гривен. Ранее ЦТС писал о том, что в январе
пассажиропоток аэропорта Львов увеличился на почти 50%.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
Аеродром у Білій Церкві отримає міжнародний статус:
Омелян назвав терміни

До літа аеропорт "Бориспіль"
значно оновлять
05.02.2019

Вже в першому півріччі в аеропорту "Бориспіль" розпочнуть
експлуатацію терміналу F, паркінг, а також завершать будівництво 4
басгейтов (автобусний вихід - ред.).
"На початку квітня плануємо розпочати експлуатацію терміналу F і десь одночасно
плануємо прийняття в експлуатацію паркінгу, першої частини. Також будівництво
карготерміналу плануємо почати десь наприкінці травня і завершити не пізніше, ніж за 8
місяців", - зазначив директор аеропорту на прес-конференції. Крім того, буде відбуватися
реконструкція другої злітної смуги, а також другої черги вантажного терміналу. "Фактично
йдеться про реконструкцію половини аеродрому", - уточнив він. При цьому Рябікін додав,
що у І півріччі також планується завершити будівництво ще 4 "басгейтів".
Читати повністю >>>
За матеріалами unn.com.ua
Аеропорт "Одеса" завершить реконструкцію, може запустити
рейси двох лоукост-компаній до кінця року
05.02.2019

Аеропорт "Одеса" у 2019 р. може розпочати обслуговування рейсів
двох найбільших лоукост-авіакомпаній, повідомив міністр інфраструктури
Володимир Омелян на прес-конференції в Києві у вівторок.
"Наскільки мені відомо, Одеський аеропорт наразі практично на фінальній стадії
переговорів із двома найбільшими лоукост-авіакомпаніями. Цього року вони мають
розпочати польоти", - сказав він. Незважаючи на те, що Одеський аеропорт - недержавна, а
комунально-приватна компанія, Мінінфраструктури всіляко сприяє йому, виступає як
радник. Він також повідомив, що реконструкція аеропорту "Одеса" завершиться в другій
половині 2019 року. "У 2018 р. на реконструкцію аеропорту "Одеса" було виділено 757 млн
грн. Загальна вартість реконструкції - 1,68 млрд грн. Для завершення необхідно
профінансувати 368,9 млн грн, які будуть виділені цього року", - зазначив В.Омелян. За його
словами, після введення в експлуатацію аеропорт зможе обслуговувати 3,5 млн пасажирів
протягом двох років. У свою чергу, керівник Державного агентства інфраструктурних
проектів Микола Божко повідомив, що незабаром аеропорт "Одеса" повноцінно
функціонуватиме в режимі 24/7 за будь-яких погодних умовах, за винятком тих, що
перешкоджатимуть посадці повітряних суден. За його словами, відповідне обладнання вже
монтують. Як повідомлялося, в липні 2018 року Кабмін прийняв рішення направити 253
млн грн на будівництво злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту "Одеса".
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua

05.02.2019

Аеродрому в Білій Церкві планується в травні надати міжнародний
статус і в серпні запустити вантажні перевезення на регулярній основі. Про
це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на брифінгу.
«Паралельно з пасажирськими перевезеннями зростають і вантажоперевезення. Але
не лише аеропорти «Бориспіль» і «Львів» можуть стати вантажними терміналами. Ми
підтримуємо ініціативу місцевої влади щодо перетворення існуючого аеропорту в Білій
Церкві на міжнародний мультимодальний транспортний вузол. У цьому році ми плануємо
надати йому міжнародний статус і запустити вантажні перевезення на регулярній основі.
Міжнародний статус ми надамо десь у травні, а запуск міжнародних вантажоперевезень
приблизно буде в серпні», - сказав міністр. Пропустить через 13 Присутній на брифінгу
директор КП «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс» Сергій Кандауров
зазначив, що зараз аеропорт може приймати вантажі, однак відсутність міжнародного
статусу перешкоджає розвитку вантажного комплексу. «Сьогодні у нас сертифікований
аеродром. Його довжина 2,5 км, і він здатний приймати вантажні літаки, такі як Ан-12. Вони
прилітають до нас на ремонт. У минулому році ми відремонтували 73 літаки. Ми бачимо
попит на наш аеропорт. Однак, уявіть, що всі літаки у наш аеропорт летять і летять
порожніми. Так як у нас немає пункту пропуску через держкордон, вони повинні сідати
додатково в інших аеропортах. Зрозуміло, що це додаткові витрати», - сказав він. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами economics.unian.ua
Аеропорт Чернівці в січні 2019 року збільшив
пасажиропотік на 30%
06.02.2019

Аеропорт Чернівці в січні 2019 року обслужив 3 970 осіб, поліпшивши
таким чином свій показник у порівнянні з січнем 2018 року на 30%. Про це
пише портал ЦТС, передає pogliad.ua
За оперативними даними підприємства, в перший місяць нового року пасажиропотік
аеропорту Чернівці склав 3 970 пасажирів. З них пасажирами міжнародного чартеру
виявилися всього 3 людини, а ось внутрішніми з'єднаннями з Чернівців в січні
скористалися 3 967 осіб. Регулярні міжнародні рейси в січні не виконувалися. У січні 2019
року аеропорт прийняв і відправив 65 рейсів. У січні минулого року цей показник становив
59 рейсів. Нагадаємо, аеропорт Чернівці в 2018 році обслужив 72,97 тис. пасажирів,
поліпшивши таким чином свій показник за попередній рік на понад 50%.
Читати повністю >>>
За матеріалами pogliad.ua
Харьковский аэропорт Ярославского в январе обслужил
почти 72 тысячи путешественников

На реконструкцію аеропорту Вінниця
виділять 1 млрд грн
05.02.2019

В 2019 році на реконструкцію аеропорту Вінниця виділять 1 млрд грн.
Про це з посиланням на слова міністра інфраструктури Володимира
Омеляна. Про це пише видання ЦТС.
«На першу чергу реконструкції аеропорту Вінниця буде спрямований мільярд
гривень», – повідомив він. Керівник «Укрінфрапроекту» Микола Божко повідомив, що вже
розроблений проект реконструкції. Він передбачає створення сучасного аеродромного
комплексу. Вінниця демонструє великий потенціал зростання пасажиропотоку, а також
вантажоперевезень. До кінця поточного року в планах відомства – пустити перший рейс з
реконструйованого аеропорту. Аеропорт «Вінниця» розташований у Вінницькому р-ні в 7,5
км на схід від залізничної станції м.Вінниця та в 1 км на північний захід від села Гавришівка.
Розпорядженням Кабміну від 10 грудня 2008 р., відкритий міжнародний пункт пропуску
через держкордон в аеропорту Вінниця для повітряного сполучення. З квітня місяця 2018 р.
були відкриті зокрема, авіарейси Вінниця-Пекін, Вінниця – Нью-Йорк, Вінниця – Дубаї,
Вінниця – Бангкок, Вінниця – Париж, Вінниця – Лондон, Вінниця – Рим, Вінниця – Оттава та
ін. В січні минулого року повідомлялось, що МАУ відкриває регулярний рейс Київ – Вінниця.
Читати повністю >>>
За матеріалами mind.ua
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Расширение международной маршрутной сети аэропорта Харьков
позволило в январе 2018 г. увеличить пассажиропоток на международных
рейсах по сравнению с 2018 г. на 25% до 55,5 тысяч человек.
Как сообщила пресс-служба аэропорта, общий пассажиропоток, включающий
внутренние и международные рейсы, увеличился до 71,8 тыс человек, что на 20% больше
показателей января 2018 года. "Внутренними перевозками в январе 2019 года
воспользовались 16,3 тысячи человек, международными - 55,5 тысяч. Топ-направлениями
стали Стамбул от перевозчиков Turkish Airlines и Pegasus, Киев - МАУ, Шарм-Эль-Шейх на
бортах компаний SkyUp, Windrose, Azur Air Ukraine, МАУ и Bravo Airways, а также перелеты в
Варшаву от LOT и в Вену от Wizz Air", - говорится в сообщении. Число вылетов на
международных направлениях выросло на 9% до 231 рейса за январь 2019 года, сообщила
управляющая компания международного аэропорта "Нью Системс АМ", входящая в группу
DCH Ярославского. Администрация аэропорта прогнозирует дальнейший активный рост
пассажиропотока, что связано со скорым открытием новых популярных маршрутов как на
внутренних, так и на внешних маршрутах. "В следующих месяцах мы ожидаем ещё более
активного спроса на международные и внутренние рейсы - в первую очередь благодаря
расширению карты маршрутов. В марте авиакомпания Ernest Airlines открывает рейсы в
Рим и Милан. В мае Buta Airways запускает перелёты в Баку. …
Читать полностью >>>
По материалам ukranews.com

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ВПП Полтавского аэропорта передадут
в госсобственность

 АЕРОНАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Обсяг наданих Украерорухом аеронавігаційних послуг
у 2018 році збільшився на 18,5 %

07.02.2019

Полтавский областной совет дал согласие на передачу взлетнопосадочной полосы и сопутствующих объектов аэропорта Полтава из
коммунальной собственности в государственную.
В перечне объектов на передачу - ВПП, рулежная дорожка, перрон, светосигнальная
система и трансформаторная подстанция. Пассажирского терминала в списке нет.
Причиной такого решения является то, что государство имеет больше возможностей для
содержания аэропорта. Например, в соответствии с Программой развития и поддержки
Полтавского областного коммунального предприятия "Аэропорт-Полтава", работы по
капремонту взлетно-посадочной полосы оценены в 176 млн грн. Будет ли такая передача
окончательной, неизвестно, но она должна обеспечить финансирование, которое уже
заложено в Государственную целевую программу развития аэропортов Украины до 2023
года. По словам гендиректора аэропорта Полтава Владимира Окары, сейчас идет
согласование процедуры передачи с Агентством инфраструктурных проектов. Напомним,
полтавский аэропорт возобновил работу в июле 2018 года. Также в прошлом году он
получил статус международного и начал обслуживать туристические чартерные рейсы. До
конца года воздушная гавань обслужила 968 пассажиров.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
В Одесской области хотят реанимировать
простаивающий аэропорт
11.02.2019

В Одесской обл. хотят реанимировать простаивающий аэропорт В
Одесской области задумались над возобновлением работы аэропорта
«Измаил». Об рассказал зампредседателя Одесской ОГА Юрий Димчогло.
Аэропорт простаивает уже много лет. Чтобы его реанимировать, потребуется 26
миллионов гривен. Первым этапом станет открытие аэропорта малой авиации. Для этого
надо поменять аэронавигационное оборудование и получить соответствующий
сертификат. Перспективными направлениями для полетов в ОГА видят Стамбул, куда
напрямую смогут летать моряки, а также Киев. «Если будет инвестор, мы готовы
инициировать продление полосы еще на 300-500 метров, тогда аэропорт сможет
принимать самолеты большей вместимости, например, Boeing. Но на первом этапе нужно
начинать с самолетов вместимостью до 100 человек», — рассказывает Димчогло. Самолеты
вместимостью до 100 человек это Embraer 145, который есть у «Розы Ветров», ATR 72 или
другие турбовинтовые самолеты, а также маленькие реактивные частные. Что же касается
финансирования проекта, в обладминистрации планируют обратиться в Госинвестпроект,
а также в Государственный фонд регионального развития.
Читать полностью >>>
По материалам odessa.online

12.02.2019

У 2018 році Украерорух надав послуги з аеронавігаційного
обслуговування 300 853 рейсам іноземних та українських авіакомпаній, що
на 18,5 % перевищує цей показник порівняно з 2017 роком.
Украерорух забезпечив, зокрема,виконання 106 654 рейсів вітчизняних
авіакомпаній, що більше ніж за минулий рік на 9,7 %, та 194 199 авіарейсів іноземних
авіакомпаній, що порівняно з 2017 роком більше на 23,9 %. За типами польотів: транзитні
польоти – 125 145 (+23 %), міжнародні (з вильотом/посадкою) – 146 115 (+16,2 %),
кількість внутрішніх польотів становить 29 593 (+11,8 %). Результати минулого року
закріпили динаміку зростання обсягів наданих Украерорухом послуг, яка відновилась у
2017 році після різкого зменшення інтенсивності польотів у повітряному просторі України
внаслідок окупації Криму та початку бойових дій на сході України у 2014 році. Збільшення
обсягів аеронавігаційного обслуговування дозволяє Украерорухові вкладати кошти у
важливі для розвитку національної аеронавігаційної системи інфраструктурні проекти, що
в результаті сприяє підвищенню безпеки польотів у повітряному просторі України. Також
це зумовлює збільшення відрахувань до держбюджету та цільових фондів і є гарантією
соціальної захищеності фахівців підприємства. Вже третій рік поспіль спостерігається
позитивна динаміка обслуговування кількості злетів та посадок в українських аеропортах,
– цей показник становить 205 301 політ, що на 14,9 % більше порівняно з результатом 2017
року. Найбільшу кількість злетів і посадок, здійснених українськими та зарубіжними
авіакомпаніями, Украерорух забезпечив торік у таких аеропортах України: Київ (Бориспіль)
– 97 928 (+10,8 % порівняно з 2017 роком), Київ (Жуляни) – 33 808 (+28,8 %), Одеса – 15 979
(+11,5 %), Львів – 15 566 (+28,6 %), Харків – 8 978 (+7,9 %), Запоріжжя – 6 396 (+10 %),
Дніпро – 5 823 (–6,9 %), Херсон – 3 292 (+65,9 %), Полтава – 3 162 (+78,3 %), ІваноФранківськ – 2 106 (–2 %), Вінниця – 1 585 (+32,3 %), Чернівці – 1 137 (–21,2 %), Кривий Ріг
– 710 (+13,8 %), Ужгород – 354 (30,1 %), Рівне – 257 (+11,7 %). У 2018 році найбільш значні
обсяги аеронавігаційного обслуговування Украерорух надав таким авіакомпаніям: Ukraine
International Airlines (Україна) – забезпечено 61 691 політ (на 7,8 % більше порівняно з 2017
роком), Turk Hava Yollari A.O. (Туреччина) – 29 972 (+8,6 %), OAO Aviakompaniya Belavia
(Білорусь) – 16 003 (+10,1 %), LOT Polish Airlines (Польща) – 15 813 (+24 %), Wizz Air Hungary
LLC (Угорщина) – 15 251 (+72,7 %), Wind rose Aviation Company (Україна) – 9 301 (+14 %),
Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. (Туреччина) – 7 664 (+31,6 %), Air Moldova (Молдова) – 7 224
(+30,7 %), Azur Air Ukraine Airlines LLC (Україна) – 4 859 (+5,5 %), Qatar Airways CO (Катар) –
4 673 (+135,4 %). Нагадаємо, у жовтні 2018 року Федеральна авіаційна адміністрація США
(FAA) переглянула спеціальні федеральні правила …
Читати повністю >>>
За матеріалами mtu.gov.ua
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Кабинет министров утвердил состав
набсовета АМПУ

Крупнейшая авиакомпания Украины МАУ закончила
2018 год с убытком
06.02.2019

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев)
закончила 2018 г. с убытком, сообщил президент авиакомпании Юрий
Мирошников на пресс-конференции в Киеве.
При этом он не уточнил показатели, однако отметил, что в 2019 году планируется
выйти на безубыточность. "Прошлый год был убыточным. 2019-й мы называем годом
стабилизации, направленной на обеспечение положительного результата и
безубыточность ", - сказал президент авиакомпании. Как отметил Ю.Мирошников, 2018-й
стал вторым убыточным годом для МАУ. "Это та цена, которую мы платим за развитие сети
маршрутов, увеличение количества перевозок в неблагоприятных экономических и
геополитических условиях", - отметил он. По словам президента авиакомпании, МАУ
планирует в 2019 году нарастить пассажиропоток на 9-10% за счет интенсивного
использования флота. При этом не планируется развивать маршруты или увеличивать
флот. МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации
НКЦБФР и госреестра, 100% авиакомпании прямо или опосредованно контролирует
кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. В то же
время, по словам главы наблюдательного совета МАУ Арона Майберга, одним из конечных
бенефициаров авиакомпании является Игорь Коломойский. МАУ с ее авиапарком в 42
самолета разных модификаций по итогам 2018 года перевезла более 8 млн пассажиров, что
на 15% превышает показатель 2017 года. При этом доля трансферных пассажиров на
регулярных рейсах составила 53%. Средний возраст парка МАУ составляет 10,5 лет.
Читать полностью >>>
Читайте также: Интервью с президентом
МАУ Юрием Мирошниковым >>>
По материалам fixygen.ua
SkyUp запускає прямі рейси Харків-Шарджа з 2 березня,
планує запуск рейсів до Дубая

06.02.2019

Кабмин утвердил состав наблюдательного совета ГП "Администрация
морских портов Украины". Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию
министра Кабинета министров Украины Александра Саенко.
В состав наблюдательного совета АМПУ вошли 4 независимых кандидата и 3
представителя от государства. Они были выбраны Комитетом по назначениям,
осуществляющим отбор руководителей и членов набсоветов особо важных для экономики
Украины предприятий. Предварительный отбор осуществляла международная компания
по поиску и отбору руководящего персонала Boyden Ukraine. Членами набсовета АМПУ
Кабмин утвердил Вольфганга Хуртьене (Германия), Яна ван Шоонховена (Нидерланды),
Патрика Верховена (Бельгия), Юлию Клименко, Дмитрия Баринова, Антона Ященко, Тараса
Троцкого. "Формирование наблюдательного совета - важный шаг на пути внедрения
корпоративной системы управления в государственном секторе. Для АМПУ очень важно,
что в состав наблюдательного совета вошли профессионалы с хорошим пониманием
специфики работы мировой портовой отрасли, эксперты, имеющие богатый опыт
взаимодействия с МФО, а также внедрения изменений на государственном уровне. Я
уверен, что существование такого профессионального коллегиального органа будет
способствовать повышению эффективности и прозрачности нашей деятельности,
приближению украинской портовой отрасли к лучшим мировым стандартам и дальнейшей
интеграции Украины в ЕС", - прокомментировал сегодняшнее кадровое решение
руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua




МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ІНФРАСТРУКТУРА
МОРСЬКІ ПОРТИ. ВОКЗАЛИ.

11.02.2019

Українська авіакомпанія SkyUp з 2 березня 2019 року розпочне
польоти з Харкова до Шарджі (ОАЕ). Про це йдеться в повідомленні
міжнародного аеропорту "Харків", передає interfax.com.ua
Перельоти здійснюватимуться щосуботи лайнерами Boeing 737-700 з вильотом із
Харкова о 10:30 і з аеропорту Шарджі о 18:40 (за місцевим часом). Вартість квитків в один
бік без багажу стартує від 3999 грн. "Ми бачимо великий потенціал регіону, тому в 2019
році розширюємо нашу співпрацю. Зараз ми відкриваємо сезонний регулярний рейс ХарківШарджа (ОАЕ)-Харків, а після ремонту в аеропорту Дубая плануємо запустити рейс ХарківДубай (ОАЕ) -Харків", - наводяться в повідомленні слова генерального директора компанії
SkyUp Євгена Хайнацького. Він також зазначив, що основна мета авіакомпанії - зробити
авіаподорожі максимально доступними для українців. "Відновлення авіасполучення з
Об'єднаними Арабськими Еміратами для нас довгоочікуване, адже з 2014 року ми активно
працювали над цим питанням. ОАЕ - один із найпопулярніших у всьому світі і туристичних,
і бізнес-напрямків. Ми раді, що вже з березня пасажири нашого аеропорту зможуть з
комфортом долетіти до ОАЕ прямими рейсами", - зазначив генеральний директор "Нью
Системс АМ", компанії-оператора аеропорту "Харків", Володимир Васильченко. Він
наголосив, що рейси Харків-Шарджа є вже другим новим напрямком після Одеси, який
авіакомпанія запускає з харківського аеропорту в 2019 році. Як повідомлялося, в жовтні
2018 року авіакомпанія SkyUp отримала сертифікат ТСО, що дозволяє здійснювати польоти
до 28 країн Європейського Союзу, а також до Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейна.
ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" зареєстровано в Києві в червні 2016 року. Засновником SkyUp є
ТОВ "ACS-Україна" Тетяни та Юрія Альби, яким також належить туроператор JoinUp!
Компанія розпочала чартерні перевезення з кінця травня-2018.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
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Перевалка грузов на терминале Ника-Тера в январе
составила более 528 тысяч тонн
06.02.2019

Терминал Ника-Тера в январе 2019 г. перевалил 528,6 тыс. т грузов,
что превышает аналогичный показатель прошлого года на 75%. Об этом
сообщает ЦТС, ссылаясь на данные порта.
Впервые за 8 лет терминал Ника-Тера побил собственный рекорд по грузообороту в
январе, до этого рекордная январская перевалка была зафиксирована в 2011 году и
составляла тогда 394 тыс. т грузов. В общем объеме грузооборота за январь 2019 года
перевалка зерновых, масличных культур и продуктов их переработки составила 70% (369
тыс. т), навалочных грузов, преимущественно глины - 23,5% (125 тыс. т), минеральных
удобрений - 3,5 % (19 тыс. т), масла - 3% (15 тыс. т). На причалах порта в январе был
обработан первый танкер в новом году, на который было погружено 15,3 тыс. т
растительного масла. Всего за первый месяц текущего года было обработано 29 судов.
Ника-Тера продолжает осуществлять погрузку зерновых и шрота с помощью четырех
погрузмашин, что увеличивает возможности порта по одновременной обработке судов с
разной номенклатурой грузов. Ранее ЦТС писал о том, что терминал Ника-Тера обработал
335 судов и почти 6 млн т грузов за год. В структуре грузооборота основной объем
перевалки составили зерновые грузы, зернобобовые и масличные культуры, а также
продукты их переработки - 4 млн т или 68% от общего объема перевалки. По сравнению с
2017 годом прирост данного показателя составил 53%.
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

Президент виступає за розвиток морських
портів Рені та Ізмаїл




ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

12.02.2019

Під час робочої поїздки до Одеської області Президент Петро
Порошенко взяв участь в розширеній нараді з питань розвитку
морегоспдарського комплексу України, яка відбулася в Ізмаїлі.
Глава держави наголосив, що Україна є морською державою і має усі можливості
включення наших морських портів, зокрема Рені та Ізмаїл, до європйеських транспортних
коридорів. «На берегах Дунаю мені не потрібно розповідати про унікальні можливості, які
має Південна Бессарабія щодо розбудови міжнародних транспортних коридорів. Природа і
історія створили тут суттєві можливості для інфраструктурних проектів з логістики,
пов’язаних з міжнародною торгівлею. Так само, до речі, як я вже казав і для розвитку
туризму. В цьому контексті морське господарство, портова інфраструктура є ключовим і
абсолютно незамінним фактором розвитку економіки», - сказав Петро Порошенко.
«Подальша інтеграція транспортного комплексу країни в міжнародну мережу – це один із
шляхів забезпечення можливостей і переваг Угоди про асоціацію. Ми маємо перетворити
вітчизняну транспортну галузь на частину транспортно-логістичних коридорів і
використати всі можливості співпраці з ЄС, взяти активну участь в розвитку транспортного
коридору сполученням «Європа-Азія», - наголосив Президент. За словами Глави держави,
для реалізації зазначеної мережі включено вісім морських портів України. «І серед них два
розташовані на Дунаї – це Рені і Ізмаїл, де зараз передбачається реалізація ряду
інфраструктурних проектів з модернізації та розвитку портового комплексу», - констатував
він. «Долучення до мережі морських портів забезпечить як залучення фінансових потоків з
ЄС, так і впровадження інформаційно-комунікаційних систем для відновлення та
формування нових транзитних потоків територією України. Це є завантаження не лише
портів, це є завантаження залізниці, автомобільного транспорту і додаткові надходження
до української економіки. Ми маємо реалізувати відкриті перед нами можливості», - додав
Петро Порошенко. Він також підкреслив, що на сьогодні портова галузь є одним із
найвагоміших чинників росту української економіки, адже завдяки їй забезпечується 40%
міжнародної торгівлі державою, а минулого року за обсягами вантажообігу портова галузь
України зайняла друге місце в Чорноморсько-Азовському регіоні. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами president.gov.ua
Морські порти України розпочали рік зі зростання
обсягів перевалки
14.02.2019

За підсумками січня 2019 року українські порти обробили на 362 тис.
тонн (або на 3,4%) вантажів більше, ніж за перший місяць минулого року.
Про це повідомляє прес-служба АМПУ.
Головні драйвери росту – вже традиційні – зернові, руда та контейнерні вантажі.
Найбільшу динаміку в розрізі вантажів порівняно з січнем 2018 року продемонстрували
контейнери: +34% або майже 20 000 TEU. На понад 21% зросли обсяги перевалки зерна та
руди (на 665 тис. тонн та на 406 тис. тонн відповідно). При цьому збільшення перевалки
відбулось в основному за рахунок зростання експорту майже на 1 млн тонн (або на 12%).
Тим часом імпорт та транзит вантажів, навпаки, скоротилися на 23,3% (або майже 500 тис.
тонн) та 12,5% (понад 100 тис. тонн) відповідно. Найпомітніше збільшили показники
обробки вантажів Херсонський порт – на понад 27% та порт Южний – понад 10%. Також
зросла перевалка у портах Бердянськ, Чорноморськ, Одеса, Рені. З початку 2019 року
морські порти України обробили 856 суден, що на 57 одиниць менше, ніж у січні 2018-го. На
понад 20% збільшили кількість оброблених суден порти Бердянськ, Ольвія та Херсон. За
підсумками січня відзначається незначне збільшення перевезення пасажирів – 2460, що на
57 більше ніж торік. Переважно це паромні перевезення у порту Чорноморськ. З початку
року, завдяки сприятливим погодним умовам, по річці Дніпроздійснено 41 суднопрохід. У
січні минулого року на Дніпрі діяла льодова кампанія, тому судна не проходили. Загалом
обсяг перевезень вантажів по Дніпру склав 61,2 тис.тонн. Майже 90% з них – зернові. Також
річкою перевозилися металопродукція, будматеріали та інші вантажі. ...
Читати повністю >>>
За матеріалами АМПУ



Проект стратегии развития "Укрзализныци"
вернули на доработку
08.02.2019

Кабинет министров в четверг обсудил и отправил на доработку проект
стратегии развития АО "Укрзализныця", пишет ЦТС. Об этом в Facebook
сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион.
"Компания, которая генерирует 2,6% ВВП страны, выполняет в государстве важную
экономическую функцию и функцию безопасности, должна иметь утвержденные
акционером стратегические цели. Они определят четкий вектор развития "Укрзализныци"
и дадут понимание обществу, каким будет главный железнодорожный перевозчик
Украины через 5 лет", - заявил он. Вместе с коллегами из правительства, парламентариями
и наблюдательным советом "Укрзализныци" сегодня провели обсуждение предложенного
независимыми директорами компании проекта стратегии и определили сильные и слабые
стороны документа, поручили доработать и уже в марте вынести на рассмотрение
акционера - Кабинета министров. "Правительство хочет видеть "Укрзализныцю" мощным
перевозчиком европейского образца, чтобы услугами был доволен как рядовой украинец,
так и бизнес", - сообщил Кистион. Ранее ЦТС писал о том, что в декабре "Укрзализныця"
обнародовала проект финансового плана на 2019 год. Из основного - повышение тарифов
на пассажирские и грузовые перевозки, увеличение капинвестиций и зарплат.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua


ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Компания «Лемтранс» подвела итоги
работы компании в 2018 году
13.02.019

Общий объем железнодорожных перевозок компании "Лемтранс" по
итогам 2018 года составил 52 млн 122 тыс. тонн грузов различной
номенклатуры, что на 0,43% выше показателя 2017 года.
Основную часть перевозимых грузов в 2018 году составили уголь и железорудное
сырье. Наибольший рост по итогам года пришелся на транспортировку угля. В частности,
объем перевозки угля составил 21,24 млн тонн, железорудного сырья – 16,13 млн тонн. По
итогам 2017 г. перевозки данных видов груза составляли 19,35 млн тонн и 19,30 млн тонн
соответственно. На 21,7% увеличен объем погрузки черных металлов - 7,45 млн тонн (6,12
млн. тонн в 2017 году) и на 2,43% кокса - 3,02 млн тонн (2,95 млн тонн в 2017 году).
Объемы перевозки флюсов составили - 3,30 млн тонн (3,50 млн тонн в 2017 г). Ремонтные
активы компании в своей деятельности демонстрируют последовательное улучшение
основных операционных показателей. За 12 месяцев 2018 г. объем плановых видов ремонта
грузовых вагонов на производственных площадках составил 6 453 единицы. В 2018 году
компания продолжила реализацию масштабной инвестиционной программы, направленной на приобретение нового подвижного состава и повышение производительности
имеющегося. На эти цели было направлено свыше 665 млн грн. По сравнению с 2017 годом
капитальные вложения увеличились более чем на 18% - с 562 до 665 млн грн. Также
инвестиционная
программа
предусматривала
модернизацию
и
расширение
производственных вагоноремонтных мощностей. «В 2018 г. рынок грузоперевозок не рос, и
это характерно ввиду имеющихся проблем с тяговым составом. Сегодня отрасль ожидает
кардинальных решений, которые бы позволили ей двигаться дальше: реформирование,
принятие закона о железнодорожном транспорте, усиление государственно-частного
партнерства, - говорит генеральный директор компании "Лемтранс" Владимир Мезенцев. Результаты 2018 года компании "Лемтранс" показали, что благодаря эффективной
комплексной программе действий нам удалось улучшить показатели 2017 года за счет
оптимизации собственных издержек и сокращения простоев под погрузкой/выгрузкой». В
2018 г. "Лемтранс" сохранил ведущие позиции в списке лидеров как по количеству
вагонного парка, так и по объемам перевозок среди частных операторов.
Читать полностью >>>
По материалам ООО «Лемтранс»
Стратегія розвитку Укрзалізниці вже майже готова та незабаром
буде представлена Уряду, – Шевкі Аджунер

РІЧКОВІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

14.02.2019

Компания "Нибулон" восстановила круглогодичное
судоходство по Южному Бугу
05.02.2019

Буксиры с караванами барж, которые прокладывает себе путь
сквозь льды – это яркое подтверждение того, что судоходство на
украинских реках должно быть круглогодичным.
«Для нашей компании река Южный Буг стала своеобразной испытательной
площадкой. Имея самый современный на сегодня грузовой флот в Украине, мы начали
осуществлять перевозки по этой водной артерии целый год. Наш флот имеет
соответствующий ледовый класс и способен работать при толщине льда 20-40
сантиметров и в условиях волн высотой до трех метров. Мы на собственном примере
показываем: круглогодичная навигация - это реальность», - прокомментировал видео
генеральный директор ООО СП НИБУЛОН» Алексей Вадатурский.
Читать полностью >>>
По материалам niknews.mk.ua
В столице построят новый терминал
речного порта
11.02.2019

Киевский речной порт намерен построить новый терминал и
логистический комплекс. Об этом сообщают «Комментарии. Киев» со
ссылкой на пресс-службу компании.
На сегодня Киевский речной порт успешно развивается в 8 направлениях, начиная с
услуг по перевалке грузов, заканчивая пассажирскими перевозками. В ближайших планах:
строительство логистического комплекса класса А с грузовой зоной (10 тис м2, в том числе
2 тыс. м2 офисных помещений); строительство терминала для цементной базы; развитие
железнодорожных перевозок - перевалка различных грузов - песок, щебень, металл,
цемент; развитие контейнерных перевозок; развитие торговых отношений и перевозок с
Беларусью. За пять лет Киевской речпорт потратил на обновление более 40 млн грн. Был
построен таможенный комплекс с международным пунктом пропуска, реконструированы
офисы и цеха, восстановлено железнодорожную ветку и установлено весовые комплексы.
Напомним, ранее «Комментарии. Киев» сообщали о том, что летом прошлого года Киевский
речной порт анонсировал запуск новой программы «Киевское море + Межигорье».
Читать полностью >>>
По материалам kyiv.comments.ua
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Наглядова рада АТ «Укрзалізниці» та менеджмент компанії
завершують роботу над розробкою стратегії розвитку Укрзалізниці. Про це в
інтерв’ю розповів голова наглядової ради товариства Шевкі Аджунер.
Наразі вже існує цілісна стратегія, яку одностайно схвалила наглядова рада компанії
та яка незабаром буде представлений уряду. За словами Шевкі Аджунера, питання
затвердження стратегії має бути підтримане не тільки Урядом, а й іншими стейкхолдерами:
«Рушійною силою нашої стратегії є орієнтованість на клієнтів як у вантажних
перевезеннях, так і в пасажирській сфері». «Серед першочергових завдань – реформування
системи прийняття рішень у компанії. Коли ключові процеси, такі як закупівлі, капітальні
інвестиції, планування утримання та ремонтів, проходитимуть на рівні головного
виконавчого офісу, а не на різних регіональних рівнях, як було раніше, тоді вони стануть
більш організованими, фінансово ефективнішими та контролюватимуться належним
чином», – зазначив голова наглядової ради Укрзалізниці. Також, на думку Шевкі Аджунера,
фундаментальним для розвитку компанії є створення фінансово-економічної стабільності:
«Проблема у тому, що в минулому Укрзалізницю змушували надавати послуги за якомога
нижчими цінами, а часом навіть нижче собівартості. І наслідком цього стали брак
фінансових ресурсів, поганий стан наших активів, особливо в локомотивному секторі. Наша
стратегія дозволить Укрзалізниці робити необхідні інвестиції, щоб забезпечувати
конкурентоспроможність української економіки і працювати для громадян України».
Загалом, як зазначається в інтерв’ю, стратегія розрахована на 5 років, однак основні
завдання мають бути реалізовані впродовж року-двох. Це не статичний, а динамічний
документ, який доводитиме свою дієвість на ринку. Нагадаємо, член правління АТ
«Укрзалізниця» Желько Марчек і директор з реформування та стратегічного розвитку
Антон Саболевський взяли участь у зустрічі з делегацією французьких підприємців
федерації MEDEF у Торгово-промисловій палаті України. Делегацію в складі представників
провідних французьких компаній очолив президент французько-української ділової ради
Ніколя Жашьє. Французькі підприємці здійснили візит для оцінки економічної ситуації в
Україні та визначення подальших форматів співпраці, зокрема, стосовно спрямування
інвестицій у реалізацію інфраструктурних проектів. Зустріч сприяє інтенсифікації ділових
контактів між Україною та Францією. Укрзалізницю та французькі компанії пов’язують
міцні ділові контакти та реалізовані спільні проекти, серед яких Бескидський тунель та
інші. Топ-менеджмент Укрзалізниці ознайомив іноземних гостей з пріоритетними
проектами стратегічного розвитку компанії, окреслив потребу в оновленні тягового
рухомого складу, зокрема, французька сторона розглядає можливості співпраці щодо
оновлення електровозів Укрзалізниці. Член правління АТ «Укрзалізниця» Желько Марчек
нагадав, що ключовою позицією керівництва компанії є поетапна локалізація виробництва
в Україні з доведенням до 50%. У першому півріччі цього року Укрзалізниця планує
протестувати зразки електровозів передових світових виробників на українських коліях
для остаточно вибору партнера-постачальника. …
Читати повністю >>>
За матеріалами АТ «Укрзалізниці»

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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ІТ & ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ


КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

 TELECOM SERVICE

Ахметов объединил две свои
телеком-компании

В Днепре строят метрополитен:
как идут работы

05.02.019

07.02.2019

Сейчас наиболее активные работы ведутся на двух отрезках – между
улицами Фабра и Воскресенской, а также напротив ТЦ «Атриум». Об этом
сообщает служба новостей портала budport.com.ua
Пока что строители работают в две смены, но с приходом весны начнут двигаться
быстрее и взрывать и бурить землю будут даже по ночам. Самая длительна часть работ –
подъем грунта на отрезке между Воскресенской и Фабра. Сделать это с помощью буровзрывного метода невозможно, «роют» гидромолотом, поэтому каждый день строители
двигаются маленькими «шажками» по 30-50 см вглубь. «Скорость прохода увеличится, как
только будут завершены работы по монтажу стволов. Ориентировочно это будет в апреле.
Когда начнутся работы по рытью горизонтальных туннелей, подрядчик будет работать
уже не в две, а три смены и скорость прохода будет примерно полтора метра в день», —
сказал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко. Еще один участок, где
идет активна фаза строительства – около ТЦ «Атриум». Там на днях закончили
монтировать вертикальный ствол, скоро тут начнет работу техника. Также буровзрывные
работы проводятся и на других участках строительства, что позволяет строителям «идти»
на встречу друг другу. Самой глубокой станцией метро в Днепре будет «Музейная». Она
находится вверху проспекта Яворницкого. Ее глубина составит 72 м. Напомним, активная
фаза работ по строительству метро началась в Днепре в апреле 2017 года.
Читать полностью >>>
По материалам budport.com.ua
Метро на Виноградарь: началась
подготовка площадок
11.02.2019

В Киеве проводятся работы по обустройству строительных
площадок, необходимых для начала основных работ сооружения метро на
Виноградарь. Об этом сообщают «Комментарии. Киев».
«Подготовлено два участка, один из которых находится возле станции метро
«Сырец», другая - на пересечении ул. Межевой и ул. Северо-Сырецкой. Оба участка
предназначены для монтажных работ оборудования, будет задействовано при построении
подземной линии метро и станции «Мостицкая», в частности туннелепроходного
механизированного комплекса Herrenknecht», - говорится в сообщении. Отмечается, что в
настоящее время ведутся работы по демонтажу перекрытия существующего ствола
метрополитена глубиной более 46 метров и диаметром более десяти. Уже установлено
ограждения и выполняется временное электроснабжение. Следующим шагом будет
подготовка к устройству временных дорог. Учитывая то, что часть работ запланирована в
зоне парка-памятника садово-паркового искусства «Сырецкий Гай», который входит в
природно-заповедный фонд Украины, следующие этапы строительства связаны с
получением разрешений соответствующих государственных органов.
Читать полностью >>>
По материалам kyiv.comments.ua


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

Глава холдинга Internet Invest вошел
в набсовет Новой Почты
05.02.2019

Президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский
вошел в наблюдательный совет Новой Почты. Как сообщает пресс-служба,
он будет отвечать за развитие IT и диджитал-направлений.
"Я принял предложение по двум причинам. Во-первых, я давно знаю владельцев. А
во-вторых, Новая Почта для меня - олицетворение украинской мечты: гигантская
компания, лидер рынка, создана с нуля обычными предпринимателями, без участия
государства, без "приватизации", без "пап" и "мам", а только за счет упорного труда и
предпринимательского таланта", - прокомментировал свое назначение Ольшанский. В
набсовет Новой Почты также входят Вячеслав Климов, Владимир Поперешнюк, Инна
Поперешнюк, Владимир Савчук и Игорь Троян. Александр Ольшанский - один из
основателей "Интернет ассоциации Украины" и сети обмена трафиком UA-IX. В 1999-2003
годах возглавлял объединение украинских интернет-провайдеров Digital Generation и IPTelecom, Relcom. Сегодня он занимает пост президента Internet Invest Group, куда входят, в
частности, компании Imena.ua и MiroHost. Также Ольшанский консультирует украинские
стартапы. Отметим, группа компаний "Нова Пошта" в 2017 году доставила 174 млн ед.
отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. Как сообщил совладелец
компании Владимир Поперешнюк на конференции во вторник вечером, в 2019 году
компания также планирует добиться 20% прироста количества обслуженных отправлений.
В компании также отметили, что количество отправлений, сформированных бизнесклиентами, за год выросло на 25%, а онлайн-магазины за год оформили 36 млн посылок. В
2018 году "Нова Пошта" доставила 2,7 млн международных отправлений, при этом рост
доставок из США вырос в 2 раза, а из Европы - в 3,5 раза. …
Читать полностью >>>
По материалам tech.liga.net
Meest Express планирует увеличить на 50% количество
пунктов приема в Украине, Польше и Казахстане

Компания ММДС-Украина присоединилась к телекоммуникационной
группе Vega (ЧАО «ФАРЛЕП-ИНВЕСТ»). Об этом говорится на сайте ММДСУкраина. Обе компании принадлежат СКМ Рината Ахметова.
Еще в ноябре 2018-го ММДС-Украина сообщила, что с декабря 2018-го оплата услуг
будет происходить по реквизитам Vega. Напомним, ММДС-Украина долгое время владела
эксклюзивом на частоты под 4G (2,5-2,7 ГГц). В 2016 году она согласилась уступить часть
частот на нужды первого украинского 4G тендера в обмен на компенсацию в размере 500
млн грн. У нее осталось еще около 100 МГц в этом диапазоне. Напомним,
телекоммуникационная группа Vega - один из крупнейших представителей украинского
рынка фиксированной связи, который входит в телекоммуникационное направление
группы СКМ бизнесмена Рината Ахметова. Компания владеет сетями с национальным
покрытием и является одной из крупнейших на рынке фиксированной телефонной связи,
широкополосного доступа к сети Интернет и передачи данных. Оперативный менеджмент
телекоммуникационной группы Vega осуществляет компания ЧАО Фарлеп-Инвест.
Читать полностью >>>
По материалам tech.liga.net
lifecell выдал провайдеру «Триолан» копию
своей лицензии
06.02.2019

Холдинг «Триолан» получил копию лицензии от Нацкомиссии по
регулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ) в связи с
заявлением lifecell. Об этом сообщает mediasat.info
Соответствующее решение НКРСИ приняла на заседании 5 февраля, сообщается на
официальном портале регулятора. Таким образом, мобильный оператор продолжил
сотрудничество с группой телекоммуникационных провайдеров «Триолан». По данным
Лига.Tech, lifecell предоставляет копии лицензии фиксированным операторам, чтобы
предлагать абонентам комплексные услуги. Напомним, ранее Mediasat сообщал о том, что
lifecell расширил сеть 4G (4.5G) в диапазоне 1800 МГц. Технология четвертого поколения от
lifecell охватила 2252 населенных пункта и стала доступной для свыше 22 млн. украинцев.
Читати повністю >>>
За матеріалами mediasat.info
Крупнейший интернет-провайдер
повышает цены
11.02.2019

Один из крупнейших в Украине интернет-провайдеров Ланет
примерно на треть повышает стоимость обслуживания с 1 марта 2019 года.
Об этом говорится на сайте компании.
Повышение цен объясняют увеличение себестоимости услуг. Старые тарифные
планы на новые заменят абонентам, Которые пользуются пакеты: «Протон», «Гигапорт
Турбо-мир x2», «Форсаж Гигабит», «Альфа Гигабит», «Альфа», «Flash-150», «Carbon old»,
«Протон +», «Корунд», «Carbon», «Сапфир», «Fiber +», «Турбо Гигабит», «Зета Гигабит».
Абоненты, подключенные к указанным тарифным пакетам, будут автоматически
переведены на другие предложения. В частности, абоненты, пользующиеся услугой
«Интернет без подключения ТВ» на условиях тарифных пакетов «Альфа», «Flash-150»,
«Корунд», «Сапфир», «Fiber+» будут переведены на тариф «Корунд +» стоимостью 157
грн/30 дней. Абоненты, которые получают услугу «Интернет без подключения ТВ» на
условиях тарифных пакетов «Протон», «Гигапорт», «Турбо-мир x2», «Форсаж Гигабит»,
«Альфа Гигабит», «Carbon old», «Протон +», «Carbon», «Турбо Гигабит», «Зета Гигабит»
будут переведены на тариф «Рубин+» стоимостью 197 грн/30 дней. …
Читать полностью >>>
По материалам ubr.ua
Крупного украинского провайдера обвиняют
в уклонении от уплаты налогов
11.02.2019

Директора крупного украинского IP-оператора и провайдера
интернет-доступа Wnet подозревают в уклонении от уплаты налогов на
сумму в 8,1 млн гривен. Об этом сообщает internetua.com
По результатам досудебного расследования на имущество подозреваемого наложен
арест на 2 млн грн, а прокурором заявлен гражданский иск на сумму нанесенного ущерба.
Провайдер Wnet (юридическое лицо – ООО «Дабл-Ю Нет Украина») позиционирует себя как
ведущий IP-оператор Украины, владеющий собственной IP/MPLS сетью в 20 регионах и
имеющий точки присутствия во Франкфурте, Праге, Лондоне, Амстердаме. Как
упоминалось в одном из на данный момент уже удаленных из сайта пресс-релизов
компании, посвященном обыскам СБУ в августе 2018 года, Wnet предоставляет
телекоммуникационные услуги бизнесу, государственным структурам и органам власти,
среди которых система госзакупок ”Prozorro”, ряд посольств и международных
организаций, Консультативная миссия ЕС в Украине, а также комплексная система
видеонаблюдения столицы. …
Читать полностью >>>
По материалам internetua.com
Ощадбанк еще раз попробует отсудить
у Ахметова Укртелеком

05.02.2019

Львовский почтово-логистический оператор Meest Express в 2019
году планирует развивать сеть пунктов приема-выдачи отправлений и
увеличивать количество почтоматов в Украине.
"Планируем наращивать количество пунктов приема-отправки посылок в странах
присутствия. Цель в 2019 году - увеличить их число на 50% в Польше, Украине и
Казахстане. Аналогичные сети мы будем развивать и в других странах: планируем выход на
скандинавские рынки", - сообщил президент Meest Group Ростислав Кисиль. По его словам,
в настоящее время в Украине работает более 2,6 тыс. пунктов приема-выдачи посылок
компании, в Польше - более 9 тыс., в США и Канаде - 450 тыс. Кисиль также отметил, что
покупка весной 2018 года 1900 почтоматов, расположенных в сетях ПриватБанка и А-Банка
позволила компании стать лидером по количеству почтоматов в Украине. "Дополнительно
начали установку 1000 почтоматов в удобных для потребителей местах, 40% из них
работают круглосуточно, и мы будем увеличивать их количество. Наши клиенты проявили
значительный интерес к новой услуге. Теперь доля поставок Meest Express в почтоматы
составляет 35-40%", - сказал Кисиль. Кроме того, он отметил, что в планах Meest Group
развивать сервис доставки покупок из онлайн-магазинов всего мира - myMeest. В 2018 году
он был запущен в Казахстане и Узбекистане; на очереди Израиль, Чехия, Венгрия, Румыния
страны Балтии и другие. Ранее ЦТС писал о том, что Meest открывает новый сервис по
доставке отправлений в Польшу.
Читать полностью >>>
По материалам cfts.org.ua
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15.02.2019

Хозяйственный суд Киева открыл производство по вновь
открывшимся обстоятельствам по делу о принудительном взыскании
Ощадбанком 1,1 млрд грн долга с ООО "ЕСУ" Рината Ахметова.
Как пишет Finbalance, об этом говорится в постановлении суда от 6 февраля 2019
года. Деталей открывшихся обстоятельств по делу не сообщается. Согласно документу,
рассмотрение дела запланировано на 26 февраля 2019 года. Ранее требования банка к
компании отклонил Верховный суд, а также суды низших инстанций. Таким образом,
госбанку отказали в удовлетворении иска к ООО "ЕСУ" о взыскании указанной суммы долга
путем обращения взыскания на 92,8% акций Укртелекома, которые ее принадлежат. Свои
исковые требования Ощадбанк обосновывал тем, что Укртелеком не выполнил
обязательства по договору купли-продажи ценных бумаг от 15 сентября 2015 года и не
выкупил у госбанка облигации на 1 млрд грн. В марте 2017 года ООО ЕСУ должно было
погасить облигации на 4,6 млрд грн, однако не сделало этого (то есть допустило дефолт).
Крупнейшие держатели этих бумаг - Ощадбанк и Укрэксимбанк (у каждого из них в
портфеле облигации на сумму около 2 млрд грн). Выпуск этих облигаций способствовал
приватизации Укртелекома. В октябре 2018-го Верховный суд отклонил основные
требования государственного Укрэксимбанка к Укртелекому.
Читать полностью >>>
По материалам finance.liga.net
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Світовий банк продовжить підтримувати
Україну фінансово

Суперкомпьютер в Парковом. Кто съедает "тонны"
энергии под Радой
07.02.2019

В дата-центре Парковый (Анте Медиам), который под вертолетной
площадкой возле Верховной Рады, появился очень интересный клиент с
очень немелким ценником. Об этом пишет tech.liga.net
Как сообщил LIGA.net один из конкурентов на рынке хранения данных, некое ООО
"ВІМ Україна" потратило фантастическое, по меркам украинских дата-центров, количество
денег на услуги размещения серверов в Парковом. Никак не менее 10 млн грн в прошлом
году. Для сравнения, в 2015 г. Укрпочта заплатила за облачные услуги чуть больше 7 млн
грн. ВІМ Україна, по информации источника, до ноября прошлого года ежемесячно платила
740 000 - 750 000 грн только за электроэнергию и 400 000 грн за размещение стоек в датацентре (суммы без НДС). Не секрет, что Парковый - очень крупный дата-центр, способный
вместить 400 шкафов с оборудованием клиентов. Он строился еще в тучные времена
старой власти. По одной из версий - за счет средств беглого президента Виктора Януковича.
После смены власти ЦОД долгое время был незагруженным, в том числе и потому, что в
2014-ом просела экономика. Как на днях рассказывал в интервью изданию Дело директор
дата-центра Виталий Чабан, сейчас заполнено только порядка 40% шкафов. Поэтому
появление любого крупного нового клиента было бы очень хорошей новостью для ЦОДа.
Но Google практически ничего не знает о ВІМ Україна. Примечательно, что директором ВІМ
Україна, созданной в конце 2017 г., является Юрий Лоик - непубличная личность. Именно
он чуть больше года назад стал новым мажоритарным акционером (70%) Паркового. Ранее
этой долей владел экс-глава Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и
информатизации Петр Яцук. По старой оценке президента Mirohost/Imena.ua Александра
Ольшанского, изначальная стоимость Паркового превышала $50 млн. Самим же ВІМ
Україна владеет эстонская компания WEM Global OU, а конечным бенефициаром, согласно
реестру, киевлянин Сергей Тронь. Как и Юрий Лоик, он тоже человек непубличный.
Реестры показывают, что ему принадлежит также Глобал Петролеум Менеджмент Груп
Украина (оптовая торговля топливом - основной указанный вид деятельности). ...
Читать полностью >>>
По материалам tech.liga.net
 ПРОГРАМУВАННЯ

Dragon Capital инвестирует
в Ciklum
04.02.2019

Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. и Dragon Capital Investments
Limited выступили основными инвесторами в новом инвестиционном раунде
и стали миноритарными акционерами Ciklum.
Компания AVentures Capital также приняла участие в инвестиционном раунде и
приобрела миноритарный пакет акций компании. «Мы считаем, что глобальный тренд
цифровой трансформации будет и впредь поддерживать растущий спрос на ИТ-решения и
услуги, а компания Ciklum имеет все предпосылки и хорошие шансы воспользоваться
этими рыночными возможностями. Ciklum был основан в 2002 году, входит в пятерку
крупнейших ИТ-компаний в Украине, имеет значительную экспертизу и доступ к ИТпрофессионалам. Мы с энтузиазмом смотрим на возможность поддержать одну из ведущих
компаний в сегменте с замечательным менеджментом и акционерами», - говорит Андрей
Носок, управляющий директор, со-глава направления прямых инвестиций в Dragon Capital.
Майкл Бустридж, CEO компании Ciklum: «Мы рады приветствовать Dragon Capital и
AVentures Capital среди наших акционеров. Эти инвестиции будут способствовать
ускоренному росту Ciklum в сфере предоставления технологических услуг клиентам по
всему миру».
Читать полностью >>>
По материалам Dragon Capital
Топ-менеджер IBM возглавил
Microsoft Украина
06.02.2019

Новым генеральным директором (country manager) Microsoft по
Украине стал Ян Питер де Йонг (Jan Peter De Jong). С ноября 2006 года он
работал в IBM, сообщает портал delo.ua
Как сообщил президент Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер на
ежегодном приеме, Ян Питер де Йонг прибыл в Украину и приступил к обязанностям 5
февраля. До декабря 2017 года гендиректором Microsoft по Украине, Грузии и Молдове
была Надежда Васильева. Она покинула этот пост после трех лет работы, решив
продолжить профессиональную и научную деятельность в США. С 1 декабря 2017 года и до
назначения нового руководителя обязанности гендиректора в регионе выполнял Георгий
Ранделов. Ян Питер де Йонг, согласно его профилю в LinkedIn, до перехода в Microsoft почти
пять лет занимал в IBM должность Business Development Exec/Deal Maker по Центральной и
Восточной Европе. В частности, он работал в Праге. До этого немногим более года он был
директором по продажам IT услуг в этом регионе. Выручка ООО "Майкрософт Украина" в
2017 году сократилась на 1,6% — до 281,26 млн грн. Чистая прибыль упала более чем вдвое
— до 19,71 млн грн. Данные за 2018 год пока отсутствуют. Напомним, что ранее Amazon
обошел Microsoft по рыночной стоимости компании и стал №1 в мире.
Читать полностью >>>
По материалам delo.ua
Крупнейшие ІТ-компании Украины звеличили
штат за год на 18%
11.02.2019

В 2018 году количество работников 25 крупнейших ІТ-компаний
Украины выросло на 18%. Более активный рост был лишь в 2012 и 2013
годах. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на DOU.
В частности, во второй половине 2018 года количество специалистов в топ-25 IТкомпаний выросло на 4 731 работника. Сейчас в этих компаниях работает 45,4 тыс.
украинцев. В то же время в топ-50 крупнейших IТ-компаний количество специалистов за
июль 2018-январь 2019 года увеличилось на 11%, или на 5 797 человек. Крупнейшими ІТкомпаниями в Украине, по данным портала DOU, являются EPAM и SoftServe, которые
трудоустраивают по более чем 6 тыс. сотрудников. Третье место в рейтинге крупнейших
IТ-работодателей занимает компания GlobalLogic, где работает свыше 4 тыс. человек. Как
сообщалось, что в 2017 году украинские IТ-компании экспортировали за рубеж услуг на
$3,6 млрд. В 2018 году эта сумма составляет ориентировочно $4,5 млрд. Ежегодно
количество работников IТ-компаний, а также лиц, работающих в этой отрасли, растет на
19%. В 2017 году количество занятых на рынке выросла на 27 тыс. специалистов.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Керівництво Світового банку заявило, що продовжить тенденцію
фінансової підтримки України на шляху проведення реформ. Про це
повідомляє урядовий портал, передає radiosvoboda.org
«Україна виходить на сталий підхід у впровадженні реформ, і ми продовжуємо
підтримувати вас. Ми хочемо надавати не лише підтримку фінансово, а й сприяти
виконанню урядових програм», – зцитує слова Мюллера сайт українського уряду за
підсумками зустрічі прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана із віце-президентом
Світового банку у Європі та Центральній Азії Сирілом Мюллером. У свою чергу, прем’єрміністр Володимир Гройсман заявив, що сторони визначили порядок денний співпраці
України і Світового банку. За словами Гройсмана, контекст співпраці із Світовим банком
підсилюється спільними проектами в агросфері, промисловості, корпоративному
управлінні, інфраструктурі, освіті та загальному розвитку людського капіталу в Україні.
Світовий банк є одним із найбільших інституційних інвесторів в Україні. Станом на січень
2019 року на стадії реалізації перебуває 8 спільних інвестиційних проектів на суму понад
2,4 мільярда доларів та один гарантійний проект на 750 мільйонів доларів.
Читати повністю >>>
За матеріалами radiosvoboda.org
У МВФ назвали дві цілі співпраці
з Україною
07.02.2019

Співпраця України і МВФ передбачає досягнення кращих інтересів
української економіки, підвищення рівня життя українців і не має нічого
спільного з виборчими заявами окремих політиків.
"Що стосується нашого співробітництва, ключовий момент полягає в тому, що це
повертає Україну на шлях сталого економічного зростання та поліпшує стандарти життя
для людей – це є головний практичний результат, в цьому полягає мета нашої співпраці", заявив на брифінгу у Вашингтоні директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс, відповідаючи на
запитання власного кореспондента Укрінформу щодо заяв напередодні виборів в Україні з
боку окремих кандидатів і партій, що співпраця з МВФ начебто не відповідає національним
інтересам. Він підкреслив, що МВФ "не займається політикою, а займається економікою".
"Отже, фокус нашої уваги у взаємодії з усіма країнами полягає в найкращих інтересах для
їхньої економіки, а також у тому, щоб люди мали вигоди в кожній із цих країн", - підкреслив
Райс. У цьому зв'язку він зауважив, що Фонд у таких випадках працює з будь-яким складом
уряду та політичною системою в різних країнах, при цьому "намагається зосереджувати
увагу на економіці". Райс також зазначив, що співробітництво України і МВФ успішно
триває впродовж останніх кількох років. Зокрема, у грудні МВФ затвердив нову програму
stand-by для України, був виділений перший транш. Крім того, представник Фонду нагадав,
що кілька тижнів тому директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард та її перший заступник
Девід Ліптон зустрілися з Президентом Петром Порошенком у Давосі. "Ми підтвердили
нашу підтримку Україні разом з іншими міжнародними партнерами", - зазначив він. Райс
також підкреслив необхідність для України прискорити реформи.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukrinform.ua
Степан Кубив призвал ЧБТР увеличить в 2019 г.
портфель украинских проектов
11.02.2019

Первый вице-премьер-министр Степан Кубив ЧБТР увеличить в 2019
г. портфель украинских проектов и отказаться от повышения доли проектов
банка в государственном секторе до 35%.
"Доля Украины в капитале ЧБТР втрое больше, чем ее кредитный портфель, хотя у
нас есть очень достойные, в целом готовые для реализации проекты. Я настаиваю, что в
2019 году объем финансирования проектов в Украине должен быть существенно увеличен,
чтобы достичь уровня, который отвечает доле Украины в капитале банка", - цитирует
пресс-служба Министерства экономразвития и торговли (МЭРТ) С.Кубива в сообщении на
сайте ведомства. С.Кубив также предложил оставить долю проектов банка в
государственном сектора не уровне 20-25% вместо предложенного повышения до 35%, а
финансирование инфраструктурных проектов в публичном секторе (долгосрочные и с
высокой стоимостью) совершать только при условии их финансовой окупаемости или
через участие в синдикации с международными финансовыми организациями как
Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский
инвестиционный банк. "Дальнейшее развитие межгосударственной операции стран
Черноморского региона означает потребность наращивания объемов операций в реальном
секторе экономики, поскольку они создают наибольшую добавленную стоимость и рабочие
места", - отметил С.Кубив. …
Читать полностью >>>
По материалам fixygen.ua


РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Фонд гарантирования готов продать активы банка
Курченко на 24 млрд. грн. с дисконтом 99%
04.02.2019

Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу в системе
"ProZorro.Продажи" большой пул активов "Брокбизнесбанка" балансовой
стоимостью 23,64 млрд грн по стартовой цене 1,28 млрд грн.
В состав пула вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с
юридическими лицами – почти 500 позиций (балансовая стоимость – 15,59 млрд грн),
права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами,
обеспеченные ипотекой – более 200 позиций, а также недвижимость, основные средства,
транспортные средства, векселя и дебиторская задолженность. Напомним, ликвидация
"Брокбизнесбанка" началась в июне 2014 года. В этом году Фонд гарантирования
планирует завершить ликвидацию. По состоянию на конец января 2019 года вкладчиками
банка получено более 2,6 млрдгрн в пределах выплаты гарантированной суммы
возмещения. Общая сумма акцептованных требований кредиторов "Брокбизнесбанка"
превышает 11,16 млрд грн из которых фондом удовлетворено 985,47 млн грн. Поступления
от продажи активов банка с начала ликвидации составляют 694,7 млн грн.
Преимущественно – это поступления от реализации кредитов и недвижимости. Как
сообщалось, в январе Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился в
Печерский райсуд Киева с иском к 35 лицам-членам руководящих органов
(наблюдательного совета, правления, кредитного комитета) о возмещении вреда и
солидарном взыскании в пользу "Брокбизнесбанка" 8,9 млрд грн. Напомним, следователи
Генпрокуратуры установили, что Сергей Курченкоприобрел 80% акций "Брокбизнесбанка"
у братьев Буряков за счет кредитов, полученных в самом "Брокбизнесбанке". ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
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Перед банкротством из банка Хрещатик вывели 2,3 миллиарда –
Фонд гарантирования вкладов
04.02.2019

Накануне признания банка ПАО "КБ "Хрещатик" неплатежеспособным
из него было выведено 2,3 миллиарда гривен. Средства изъяли путем
вложения их в так называемые "бесценные" бумаги.
"Одной из схем, реализованных накануне введения в банке временной
администрации, стали сделки по покупке "(бес)ценных" бумаг компаний, которые имеют
все признаки фиктивности. Это, например, компании, не имеющие на балансе никаких
активов, оборотных средств, часто зарегистрированные по одному юридическому адресу, а
в штате имеют всего несколько сотрудников", - заявили в Фонде. "На момент введения
временной администрации таких облигаций на балансе ПАО "КБ "Хрещатик" было
выявлено в целом на 2,3 млрд грн. При этом, почти 85% из них оказались
необеспеченными, и в 91,8% случаев эмитенты оказались связанными с банком лицами.
После того, как срок погашения облигаций истек, денежные средства банку возвращены не
были", - говорится в сообщении. В Фонде отмечают, что по выявленным фактам в
правоохранительные органы направлено 77 заявлений, цель которых - взыскание этих
убытков с акционеров. Как известно, 84% кредитного портфеля юридических лиц банка –
инсайдерские, 85% ценных бумаг – "мусорные". 52% в структуре активов ПАО "КБ
"Хрещатик", на сумму 4,305 млрд грн, – это кредиты. Из них абсолютное большинство
(93%) – кредиты юридических лиц. Несмотря на то, что "на бумаге" стоимость кредитов
корпоративных клиентов составляет 4,006 млрд грн, по независимой оценке она почти в
пять раз меньше и составляет 834,36 млн грн. Вкладчикам банка ПАО "КБ "Хрещатик"
Фондом выплачено 2,8 млрд грн, при этом сумма поступлений от продажи и управления
активами банка на 1 января 2019 года составляет 959 млн грн. ...
Читать полностью >>>
По материалам strana.ua

Российский "Сбербанк" увеличил уставной
капитал до 24 млрд гривен
12.02.2019

АО "Сбербанк" увеличил уставной капитал до 24 млрд гривен, в
результате чего банк сформировал дополнительные резервы под кредиты.
Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.
"В соответствии с принятым ранее акционером банка решением АО "Сбербанк"
увеличил уставной капитал на 3 300 млн грн - до 24 065 млн грн", - говорится в сообщении.
Повышение уставного капитала позволило банку увеличить показатель достаточности
капитала (Н2) до 33,2% при минимальном нормативном значении, установленным НБУ не
ниже 10%. Регулятивный капитал увеличен до 6 617 млн грн (на 41%). Ранее "Сбербанк"
одним из первых финансовых учреждений досрочно выполнил требования по
капитализации в рамках стресс-тестирования Национального банка Украины. Нацбанк
оценил "Сбербанк" как достаточно капитализированное финансовое учреждение, имеющее
высокий уровень устойчивости к неблагоприятным экономическим сценариям. Отметим,
АО «Сбербанк» по итогам 2018 года зафиксировал убыток в размере 7,6 млрд грн, тогда как
за 11 мес. он составлял 6,95 млрд грн, свидетельствует отчетность банка. Заявленный
банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 января
2019 г. составлял 21,72% (требование НБУ – не менее 10%). В 2018 году уставный капитал
«Сбербанка» был увеличен на 8,3 млрд грн. По результатам прошлогоднего стресс-теста
(проводился на основе показателей на 1 января 2018 г.), «Сбербанк» должен был покрыть
дефицит капитала (который мог возникнуть в случае реализации негативного макроэкономического сценария) на 1,63 млрд грн за счет реализации плана реструктуризации. По
данным банка и НБУ, соответствующая работа была завершена к концу 2018 г. По итогам
2017 г. «Сбербанк» декларировал прибыль на сумму 132,4 млн грн, за 2016 год – убыток на
2,9 млрд грн, за 2015 год – убыток на 6,33 млрд грн, за 2014 год – убыток на 408 млн грн.
Читать полностью >>>
По материалам rbc.ua

Нацбанк отказался согласовать нового главу
банка группы "Континиум"

Полтава-банк намерен увеличить
капитал на 15%

05.02.2019

ПАО "Банк инвестиций и сбережений" был вынужден выдвинуть
нового кандидата на пост главы правления, поскольку поданная им в
декабре кандидатура не была одобрена Национальным банком.
Речь идет о том, что набсовет "Банка инвестиций и сбережений" 3 декабря 2018 года
принял решение выбрать председателем правления банка Александра Борщука, который
"должен был занять должность главы правления после предоставления письменного
согласия на это Нацбанка". "По итогам рассмотрения пакета документов, а также
собеседования, проведенного правлением НБУ с Александром Борщуком, правление НБУ
пришло к выводу о недостаточном профессиональном и управленческом опыте
А.С.Борщука в объеме, который необходим для выполнения обязанности главы правления",
– сообщает банк. В связи с этим набсовет банка 1 февраля 2019 года принял новое кадровое
решение: с 4 февраля главой правления выбран Виталий Зинников, который сейчас
является финансовым директором банка и исполняет обязанности главы правления.
"Виталий Зинников вступит на должность главы правления после предоставления
письменного согласия на это Нацбанком", – уведомил банк. До этого момента он продолжит
исполнять обязанности главы банка. С 2006 по 2014 год Виталий Зинников работал
директором департамента фондовых операций и доверительного управления
Кредитпромбанка, в 2014-2015 годы – исполнительным директором по работе с клиентами
этого банка. В 2016-2017 годы был директором ООО "ФК Композит-факторинг". С 6 января
2017 года ставл советников главы набсовета "Банка инвестиций и сбережений", а уже 16
февраля того же года – финансовым директором, членом правления банка. Исполняет
обязанности главы банка он с 21 июня 2018 года. ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Адарич выкупил у австрийцев Эрсте Банк
за деньги вкладчиков
08.02.2019

Стоимость активов Фидобанка при оценке оказалась почти в пять раз
ниже указанной в балансовой отчетности: если на бумаге активы стоили
почти 9 млрд грн, то независимые оценщики их оценили в 2 млрд грн.
Одна из типичных махинаций — перевод Фидобанком в июле 2015 года на счет
некой кипрской компании в Bank of New York $3,8 млн в качестве роялти за использование
товарного знака банка. Кипрская компания перечислила эти средства обратно в Украину
под видом псевдоинвестиций — увеличение уставного фонда одного из предприятий,
подконтрольных владельцу Фидобанка Александру Адаричу. А уже это предприятие
выкупило у банка коммерческую недвижимость в центре Киева. Таким образом, вкладчики
банка были лишены очередного ликвидного актива, а взамен получили «очень ценный»
товарный знак, сообщили в ФГВФЛ. Одной из первых и самых масштабных мошеннических
схем в Фидобанке стала псевдоинвестиционная деятельность вокруг покупки Александром
Адаричем в 2013 году Эрсте Банка. Покупке предшествовал ряд финансовых операций:
аккумулирование средств трех банков – Евробанк, Фидобанк и УПБ – в Евробанке для
приобретения на них ценных бумаг у ряда компаний-прокладок на сумму 1,5 млрд грн.
После этого компании, получившие эти деньги, перевели их в пользу ООО «Аруна Стрим»,
которая оказала финансовую помощь двум компаниям в Одессе, а они на эти деньги купили
валюту и перечислили ее через банк в Риге, имеющий украинского инвестора.
Перечисление средств произошло якобы по импортным контрактам на сумму свыше $150
млн. Затем средства от мнимого «поставщика нанотехнологий» были переведены на счета
компании «Игнес маркетинг лимитед» в Фидобанке. Эта компания по документам является
владельцем ПАО «Фидобанк», а владелец банка являлся ее конечным бенефициаром. Таким
образом уставный фонд Фидобанка был увеличен почти на 1 млрд грн – не за счет средств
вкладчиков трех банков, которыми эти деньги были до «прогона» через описанную
цепочку, а уже за счет «внешних инвестиций». На следующий же день после вывода средств
за рубеж владелец Фидобанка заключил с Erste Group соглашение о покупке за $82 млн
корпоративных прав Эрсте Банка, получив более 180 объектов банковской недвижимости.
Эту недвижимость перед введением в Фидобанк временной администрации продали
подконтрольным компаниям по заниженным ценам. ...
Читать полностью >>>
По материалам finclub.net
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Полтава-банк намерен увеличить уставный капитал на 15% до 348,738
млн гривен. Об этом говорится в повестке дня собрания акционеров банка,
передает stockworld.com.ua
Данное собрание запланировано на 21 марта. Банк намерен увеличить размер
уставного капитала путем повышения номинальной стоимости акций. Номинал одной
акции составит 0,46 гривны. УФ планируется увеличить за счет направления в уставный
капитал части прибыли за 2018 год в сумме 45,488 млн гривен. Председатель набсовета
банка Александр Некрасов владеет 86% акций финансового учреждения.
Читать полностью >>>
По материалам stockworld.com.ua

 РИНОК НЕ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ


РИНОК СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Нацкомфинуслуг аннулировала лицензии 9
страховых компаний за месяц
11.02.2019

Национальная комиссия, осуществляющая госрегурирование в
сфере рынков финансовых услуг, в январе аннулировала лицензии девяти
страховых компаний. Об этом сообщает biz.censor.net.ua
Согласно данным регулятора, были аннулированы лицензии страховых компаний
"Агрополис", "Солидарность", "Золотой век", "Охрана-жизни", "Укргазпролполис-жизнь",
"Олви", "Престиж Групп", "Макрос", "Банковская акционерная страховая компания",
передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub. В 2018 году Нацкомфинуслуг аннулировала
лицензии 21 страховой компании и исключила из Государственного реестра финансовых
организаций и аннулировала свидетельство о регистрации 17 страховщиков. Страховые
компании, которые потеряли в прошлом году лицензии: "Классик страхование жизни",
"Энестра", "Здорово", "Актив-Гарант", "Укрпромстрах", "Энергия", "Первая европейская",
"Украинский страховой капитал", "Биополис","М-Лайф", "Партнерс", "Доминанта",
"Проминвест", "Фингарант", "Финако-Жизнь", "Оранта-Лугань", "Всесвит", "Киевский
страховой дом", "Аверс", СК "Ильичевская", "Укрэнергополис".
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
AXA завершила продаж Fairfax Financial Holdings
страхового бізнесу в Україні
15.02.2019

Міжнародна група компаній AXA успішно завершила оформлення
угоди з продажу всіх своїх компаній в Україні. Про це повідомили у
компанії, передає служба новин порталу epravda.com.ua
АХА була представлена в Україні компаніями "AXA Страхування" та "AXA
Страхування життя". "Група компаній АХА успішно завершила оформлення операцій з
Fairfax Financial Holdings Limited, штаб-квартира якого знаходиться в Торонто, Канада,
зареєстрований на Фондовій біржі Торонто", - йдеться у повідомленні. У прес-службі ЕП
повідомили, що за результатами 2018 року прибуток компаній "АХА Страхування" і "АХА
Страхування Життя" в Україні становив 164 млн гривень за міжнародними стандартами
групи AXA, що на 176% вище, ніж у 2017 році (прибуток за національними стандартам
становив 75 млн гривень). "Сума зібраних страхових премій за 12 місяців 2018 року
становить близько 2 млрд гривень, а кількість договорів страхування збільшилася до 1,77
млн", - заявили в АХА. "Сума страхових премій "AXA Страхування" становила 1,9 млрд
гривень, що на 13% вище показників 2017 року. Сума страхових премій "AXA Страхування
життя" становила 93 млн гривень, що на 57% вище показників 2017 року", - додали в
компанії. Група AXA - страхова компанія, в якій працює 160 тисяч співробітників у всьому
світі, які обслуговують 105 мільйонів клієнтів в 62 країнах. У 2017 році її доходи, згідно з
МСФЗ, становили 98,5 млрд євро, а прибуток від основних видів діяльності - 6 млрд євро.
AXA управляє активами в розмірі 1,439 трлн євро станом на 31 грудня 2017 року.
Міжнародна холдингова компанія Fairfax Financial Holdings Limited зі штаб-квартирою в
Торонто (Канада) займається страхуванням, перестрахуванням і управлінням інвестиціями
з 1985 року. Страхові компанії холдингу Fairfax Financial Holdings Limited працюють у
децентралізований спосіб. Компанія зареєстрована на фондовій біржі Торонто (FFH: CN),
ринкова капіталізація - 15,1 млрд дол. Інвестиційний портфель - 39,4 млрд дол.; сумарні
активи - 65,1 млрд дол.; акціонерний капітал - 18,4 млрд дол. У 2017 році прибуток компанії
становив 1,74 млрд дол. Головою і виконавчим директором холдингу з 1985 року є Прем
Ватса. Холдинг працює в 40 країнах світу.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
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ТОРГІВЛЯ & ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ
 МАКРОСТАТИСТИКА

В Луцке откроют первый магазин
«Рукавичка»
06.02.2019

Оборот розничной торговли в 2018 г.
вырос на 6%, – Госстат
22.01.2019

Товарооборот розничной торговли Украины без учета территории АР
Крым, Севастополя и зоны проведения ООС в 2018 году в сопоставимых
ценах увеличился на 6,1% по сравнению с 2017 г.
Оборот розничной торговли в декабре по сравнению с ноябрем текущего года вырос
на 19,1%, а по сравнению с декабрем 2017г. – на 4,9%. Наибольший рост оборота розничной
торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в 2018 году зафиксирован в
Луганской (на 26,8%), Донецкой (на 14,2%), Закарпатской (на 12,7%), Полтавской (на
12,3%), Винницкой (на 11,1%), Ивано-Франковской (на 10,7%) и Тернопольской (на 10,1%)
областях. Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота за
прошлый год стали: город Киев (176,96 млрд грн), Днепропетровская (85,09 млрд грн),
Харьковская (72,13 млрд грн), Одесская (69,05 млрд грн), Киевская (65,6 млрд грн) и
Львовская (57,55 млрд грн) области. По данным статведомства, в Донецкой области
розничный товарооборот в 2018 году увеличился на 14,2% по сравнению с 2017 годом – до
28,752 млрд грн, в Луганской – на 26,8%, до 8,177 млрд грн. ...
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua
Компании «АТБ», «Эпицентр», «Сильпо» и «Метро» вошли в Топ-100
крупнейших налогоплательщиков 2018г
05.02.2019

ООО "АТБ-Маркет" (Днепр), ООО "Эпицентр К", ООО "Сильпо-Фуд" и
"Метро Кэш энд Кэрри Украина" (все - Киев) вошли в Топ-100 крупнейших
налогоплательщиков Украины в 2018 году.
Согласно сообщению Офиса крупнейших налогоплательщиков, в тройку
крупнейших налогоплательщиков в сфере розничной торговли вошли ООО "АТБ-Маркет",
который уплатил 4,76 млрд грн в сводный бюджет, ООО "Эпицентр-К" с 2,33 млрд грн
уплаченных налогов и ООО "Сильпо-Фуд" с 1 млрд грн. Помимо этого в рейтинг вошло ООО
"Метро Кэш энд Кэрри Украина", которое уплатило 809,7 млн грн в 2018 году. Как
сообщалось, ПАО "Укргазвыдобування" возглавило список крупнейших налого-плательщиков в Украине, сократив показатель уплаченных в сводный бюджет налогов с 50,4 млрд
грн в 2017-м до 41,3 млрд грн по итогам 2018 года. Финансово-промышленные группы
Украины в 2018 году уплатили в сводный бюджет 269,4 млрд грн, что составляет 67,4%
общих налоговых поступлений в Украине. Группа "АТБ-Маркет" (Днепр) уплатила в
прошлом году 6,9 млрд грн налогов, что на 42% больше по сравнению с 2017 года и
составляет 1,7% общих налоговых поступлений, указывается в сообщении.
Читать полностью >>>
По материалам bin.ua

Западноукраинский продуктовый ритейлер - ТПК “Львовхолод” продолжает открывать новые магазины в Волынской области. Об этом
сообщает служба новостей портала malls.ua
Открытие новой “Рукавички” в Луцке запланировано на 1 февраля текущего года.
Располагаться магазин будет по адресу проспект Грушевского 26 (на этом месте ранее
располагался ресторан Chalet a la station). Стоит отметить, что для сети этот магазин первый в областном центре Волынской области. Стоит отметить, что в непосредственной
близости к первой “Рукавичке” в Луцке располагается ряд других продкутовых магазинов.
Однако руководство сети готово к такой конкуренции. Напомним, что покорять Волынскую
область ТПК “Львовхолод” начал в марте прошлого года - тогда первую “Рукавичку”
открыли в городе Владимир-Волынський. На данный момент сеть супермаркетов
насчитывает 141 объект. Все они расположены на западе Украины.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
Торговые сети «Вопак» и «Пакко» обновят
часть своих торговых точек
11.02.0219

В 2019 году торговые сети «Вопак» и «Пакко» сосредоточатся на
обновлении значительной части своих торговых точек. Об этом сообщает
служба новостей портала allretail.ua
В магазинах планируют обустроить специальные food-зоны, кофейные островки,
кондитерские витрины и витрины с душистой выпечкой. По словам генерального
директора Сергея Дружука, это позволит оптимизировать и повысить эффективность
деятельности торговых сетей, а также инвестировать в развитие новых торговых точек.
«Переформатирование нескольких торговых точек и их модернизация показали свой
результат. Выручка в магазинах, где мы оборудовали пекарни, зоны food-to-go, кофейные
островки, выросла в среднем 25%. В нынешнем году мы продолжаем мероприятия по
обновлению магазинов. В ближайшее время планируем охватить Ивано-Франковский
регион, где работает 21 магазин наших сетей», - поделился планами Сергей Дружук.
Приоритетными в стратегии развития торговой сети «Вопак» на 2019 является продажа
франшизы «Вопак экспресс». Сейчас ведутся переговоры о сотрудничестве с несколькими
потенциальными партнерами-франчайзи. Благодаря развитию франчайзинга ритейлер
планирует масштабировать свою бизнес-модель на новых рынках и расширить
присутствие торговой сети в новых регионах страны. В частности, география продаж
франшизы «Вопак экспресс» кроме западных областей дополнительно охватывает
Винницкую, Житомирскую, Киевскую области и город Киев.
Читать полностью >>>
По материалам allretail.ua
«Фора» в расширенном формате
откроется в ТРЦ Cherry Mall

 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК


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

Подати заяву на відкриття duty free можна
буде в електронній формі
15.02.2019

Заява на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі, а
також документи можна буде подавати в паперовій і електронній формі.
Про це повідомляє портал ligazakon.net
Відповідний наказ Мінфіну від 19 грудня 2018 роки № 1052 набуває чинності з дня
його офіційної публікації. До заяви додається план пункту пропуску через державний
кордон з позначенням місця розташування МБТ. Тепер у плані мають бути фотографії
оточення, під'їздів, переднього і заднього фасадів будівлі, приміщень різного конструктиву,
функціонала і технічного стану, особливостей об'єкта, а також інших значимих
характеристик об'єкта. Детальніше про відкриття магазину безмитної торгівлі, вимоги до
приміщення магазину, поміщення товарів у режим безмитної торгівлі та інших нюансах
безмитної торгівлі можна дізнатися в модулі «Ситуації для юриста», який входить до
складу Інформаційно-правових систем «ЛІГА:ЗАКОН».
Читати повністю >>>
За матеріалами ligazakon.net

12.02.2019

В апреле этого года в ТРЦ Cherry Mall состоится открытие магазина
«Фора» площадью 868 м2. Новый магазин станет 7 по счету в сети в г.
Вишневом и самой большой торговой точкой в городе у данного ритейлера.
Договор аренды с оператором подписан при содействии компании UTG. По словам
Оксаны Перекупко, руководителя отдела по связям с общественностью сети Фора, магазин
в ТРЦ Cherry Mall будет отличаться от других увеличенным форматом и более
расширенным ассортиментом. «Здесь посетители смогут приобрести свежую пиццу,
кулинарию, широкий выбор выпечки собственного производства, кофе на вынос, свежее
мясо из собственного мясного цеха и много других интересных продуктовых фишек. Еще
одной особенностью магазина будет наличие касс самообслуживания, где каждый гость, не
ожидая в очереди, сможет самостоятельно рассчитаться за покупки», - сообщает Оксана
Перекупко. На сегодняшний день «Фора» в Cherry Mall планируется как 248-я точка в сети.
В 2018 году всего было открыто 12 новых магазинов. Все они находятся в центральном
регионе страны – в Киеве и Киевской области. И в этом году, по планам сети, темпы
развития будет сохраняться на том же уровне.
Читать полностью >>>
По материалам malls.ua
Розкидуючи тенета: Сільпо активно
освоює передмістя Києва
12.02.2019

 ТОРГОВІ МЕРЕЖІ & МАГАЗИНИ
 FMCG

У 2018 році "АТБ-Маркет" відкрив
80 нових магазинів
04.02.2019

За підсумками 2018 р. компанія відкрила 80 нових дискаунтери, у
тому числі 34 магазина в Західній Україні та 14 - в Південному регіоні.
Одночасно проведена глибока реконструкція 41 магазина.
Таким чином, загальна мережа торгових підприємств «АТБ-Маркет» на початок 2019
року становить 990 магазинів, які розташовані в 253 населених пунктах 22 областей
України. За словами Генерального директора «АТБ-Маркет» Бориса Маркова, такі високі
темпи розвитку торгової мережі Корпорація зберігає протягом останніх трьох років.
Нарощування потужності здійснюється на основі розробленої менеджментом Корпорації
довгострокової стратегії, яка передбачає поєднання зростання кількісних показників з
впровадженням нової концепції магазинів - передових європейських технологій, концепцій
і практик розвитку формату дискаунтера. У серпні минулого року АТБ відкрив перший
магазин формату Express, в якому встановлено холодильне та морозильне обладнання
останнього покоління, новітня система освітлення, утеплення, опалення і рекуперації
енергії. У компанії відзначають, що нова концепція розроблена спеціально для спальних
районів великих міст. Магазин є свого роду експериментальним майданчиком, на якій
тестуються нові торгові рішення і сервіси. Відзначимо, за результатами 2018 року
товарообіг торгової мережі «АТБ» склав 103,6 млрд. грн. (з ПДВ), що є рекордним
досягненням за всю історію Корпорації. Варто відзначити, що показники загального обсягу
товарообігу 2017 року, який складав 80,2 млрд.грн. (з ПДВ), покращились на 22%.
Генеральний директор Корпорації «АТБ» Бориса Марков підкреслив, що темпи приросту
товарообігу стабільно нарощувалися протягом усього минулого року. Разом по країні
щодня в магазинах мережі здійснюють свої покупки понад 3,5 млн українців.
Читати повністю >>>
За матеріалами Корпорації «АТБ»

54

Мережа супермаркетів Сільпо планує відкриття цілої низки торгових
точок в містах-супутниках столиці. Частина з них буде працювати на місці
магазинів «Рибний світ Океанія».
За інформацією видання, один з нових магазинів Сільпо відкриється вже на початку
березня цього року на вул. Набережна, 11 у Вишгороді, він стане першим для мережі в
цьому місті. Повідомляється, що приміщення, де буде розташований новий торговий об’єкт,
побудовано «з нуля» на території промзони, а сам супермаркет буде відкритий в новому
концептуальному стилі. Крім того, один з лідерів продуктового рітейлу України прискорює
розвиток в передмістях Києва за рахунок поглинання торгових об’єктів інших мереж. Так,
Сільпо планує відкрити нові магазини в Софіївській Борщагівці, Віті Поштовій та Стоянці за
адресами, де раніше розташовувалися супермаркети мережі «Рибний світ Океанія».
Інформація про пошук персоналу в нові магазини міститься на інтернет-сервісах з
працевлаштування. Зокрема, новий об’єкт рітейлера в селі Віта Поштова, що на 21-му
кілометрі Одеської траси, готується до відкриття в травні поточного року. Ще один Сільпо
на місці рибного супермаркету почне роботу по вул. Київській, 10 в селі Стоянка. ..
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Оксана Куликова покинула пост директора по
маркетингу в Metro Cash&Carry в Украине
14.02.2019

Оксана Куликова покинула пост Head of Marketing, CRM & Ecommerce
Metro Cash&Carry Украина. О своем уходе она написала на странице в
Facebook, сообщает служба новостей портала sostav.ua
В Metro Cash&Carry Украина Оксана Куликова отвечала за маркетинг-стратегию,
диджитал-инновации, CRM и развитие e-сommerce. В прошлом руководила маркетингом
торговых интернет-площадок Prom.ua, Tiu.ru, Satu.kz, Deal.by в странах СНГ, сформировала
команду по маркетингу и разработала бренд-стратегию для Prom.ua. Согласно посту
Куликовой в Facebook, теперь должность директора по маркетингу в Metro Cash&Carry
займет Антон Жорин. В течение 2018 Жорин проработал в должности директора по
маркетингу и PR в Metro Cash&Carry Украина. В прошлом Жорин занимал пост директора
департамента маркетинговых коммуникаций в "Укртелекоме". Он также имеет опыт
работы в сфере ритейла, телекома, FMCG и креатива, в частности в компаниях Lifecell, SUN,
InBev, "Киевстар", Think! McCann Erickson.
Читать полностью >>>
По материалам sostav.ua
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 NOT-FOOD

 WELLNESS & DROGERIE
 DROGERIE & HEALTH (АПТЕКИ. МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ)

 FASHION RETAIL (CLOTHES & SHOES - С&S)
 SPORT & OUTDOOR (СПОРТИВНІ ТОВАРИ)

Компания "Эпицентр" до конца года откроет 10
спортивных супермаркетов

Відкрився перший у Львові Brocard Niche Bar,
на черзі – Дніпро та Харків
11.02.2019

Перший концептуальний бутик нішевих ароматів Brocard Niche Bar у
Львові відкрився 9 лютого в торгово-розважальному центрі Forum Lviv. Про
це повідомляє rau.ua
Торгова точка зайняла 152 кв. м. У компанії нагадують, що мережа Brocard розвиває
напрямок нішевої парфумерії в форматі окремих бутиків з 2017 р. Львівський Brocard Niche
Bar став третім нішевим простором мережі – після київського бутика в ТЦ Леонардо і
одеського в ТРЦ Європа. Цей формат відрізняє особливий підхід до формування портфоліо
марок, експертний рівень консультацій та інноваційний дизайн. «Магазини оформлені в
стилі лофт – мінімалізм, візуальна легкість і точкове освітлення задають правильний
естетичний фон і створюють особливий настрій бутиків», – уточнюють у прес-службі
мережі. У портфоліо Brocard Niche Bar більше 70 брендів і колекцій з усього світу: Tom Ford,
LM Parfums, Tiziana Terenzi, Boadicea The Victorious, Penhaligon’s, Montale, Gritti, Ciro, Linari,
Miya Shinma, Zarkoperfume, The Beautiful Mind, Maison Lancome, Atelier Flou, Franck Boclet,
Escentric Molecules, Onyrico, Histoires De Parfums, L’Artisan Parfumeur, The Different Company,
Maison Margiela, Rance, Mancera, Esteban, Lengling Parfums Munich, V Canto, Laboratorio
Olfattivo, Herve Gambs і багато інших. У компанії також повідомили, що в 2019 р. концепцію
Brocard Niche Bar чекає активний розвиток – до кінця року відкриття бутиків нішевої
парфумерії також заплановано в Дніпрі та Харкові. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в
2019 р. Брокард-Україна планує відкрити 5-7 магазинів в Києві, Львові та Запоріжжі. Один з
найбільших магазинів мережі повинен відкритися в споруджуваному в Києві ТРЦ
Blockbuster Mall. Довідка. Брокард-Україна – оператор парфюмерно-косметичного ринку
України в сегменті luxury (бренди Brocard, Kiehl’s і М.А.С., інтернет-магазин Letu.ua). У
компанії 96 магазинів в 25 містах України, 1 670 співробітників і 1 400 000 постійних
клієнтів. У магазинах мережі представлено 350 марок преміальної косметики, парфумерії,
догляду за шкірою та волоссям, beauty-аксесуарів і більше 70 нішевих парфумерних домів. У
2018 році загальний товарообіг мережі склав більше 4 млрд грн.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
 WELLNESS & BEAUTY (КОСМЕТИКА, ПОБУТОВА ХІМІЯ, ПАРФУМЕРІЯ, ЗАСОБИ ГІГІЄНИ, ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ)

Инфраструктура аптечного ритейла:
на пороге изменений
04.02.2019

Традиционно на страницах «Еженедельника АПТЕКА» мы делаем срез
данных, чтобы актуализировать текущую картину аптечного рынка
Украины и проследить его основные тенденции.
О том, как развивался розничный сегмент и как изменялась его структура в
различных аспектах, читатели смогут узнать в данной публикации. При подготовке
материала использованы данные синдикативной базы данных «Axioma», а также данные
компании «Proxima Research». По состоянию на 1.01.2019 г. в Украине насчитывается 20,6
тыс. торговых точек. В последние годы развитие аптечного рынка происходит за счет
увеличения количества аптек, в то время как число аптечных пунктов, наоборот,
понемногу сокращается. Так, за последние 5 лет доля аптек в общем количестве торговых
точек увеличилась на 3,2%. По состоянию на 1.01.2019 г. в Украине функционирует 16,4
тыс. аптек и 4,2 тыс. аптечных пунктов. В настоящее время их соотношение составляет
80:20%. Количество торговых точек, принадлежащих юридическим лицам, быстро
увеличивается. За последние 5 лет этот показатель повысился на 1,3 тыс. На сегодня
юридическим лицам принадлежит 14,8 тыс. торговых точек, а физическим лицам —
предпринимателям (ФЛП) — 5,8 тыс., их долевое соотношение составляет 72:28%. Также
следует отметить, что количество коммунальных аптечных учреждений постепенно
сокращается. По состоянию на 1.01.2019 г. в Украине насчитывается 2,5 тыс. торговых
точек коммунальной формы собственности, что составляет 12% аптечных предприятий
Украины. 18,1 тыс. торговых точек относится к частному сегменту (88%). Важно отметить,
что лицензия на изготовление препаратов в условиях аптеки есть всего у чуть более 300
аптечных предприятий Украины (большинство из них находится в Киеве, Львовской и
Черкасской областях), 230 из них — коммунальные. ...
Читать полностью (инфографика) >>>
По материалам apteka.ua
АМКУ разрешил Тигипко выкупить аптечный
бизнес торговой сети "Космо"
08.02.2019

АМКУ разрешил кипрской компании "T.A.S. Overseas Investments
Limited", основным акционером которой является экс-вице-премьер Сергей
Тигипко, купить аптечный бизнес торговой сети "Космо".
Согласно сообщению, указанное приобретение обеспечит С.Тигипко превышение
50% голосов в высшем органе управления компании. Как сообщалось, в конце 2018 года
аптечная сеть ТAS (ООО "ТАС Фарма"), входящая в группу "ТАС", заявила о намерении в
ближайшее время приобрести 60 аптек, увеличив к февралю 2019 года количество аптек до
153. Речь шла о трех сделках по покупке фармацевтических сетей из 26 и 34 аптек. Группа
"ТАС" основана в 1998 году. Имеет активы в финансовом и промышленном секторах,
сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый
сектор группы входятТАСкомбанк, Универсал банк, ВиЭс банк, две страховые компании и
ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является Сергей
Тигипко. В настоящее время в сеть аптек ТАS входит 114 аптек, 71 из которых расположены
в Киеве. Аптечный бизнес торговой сети "Космо", подконтрольной инвестиционному
фонду "СигмаБлейзер", насчитывает 28 аптек в Киеве и Киевской области.
Читать полностью >>>
По материалам interfax.com.ua
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До конца года группа компаний "Эпицентр" откроет 10 спортивных
супермаркетов Intersport. Об этом biz.liga.net сообщил совладелец группы
компаний Александр Герега.
"На конец года мы планируем, что сеть Intersport будет насчитывать (вместе с уже
существующими, - ред.) 35 магазинов в Украине. Всего сеть будет насчитывать 50
магазинов", - сообщил он. Герега рассказал, что планируется открывать магазины не
только в собственных торговых центрах, при этом ассортимент товаров планируется
изменить. Первый магазин Intersport в новом формате площадью 1400 кв. метров
откроется в начале февраля в ЦУМе. Кроме того, Герега сообщил, что группа компаний
"Эпицентр" планирует открывать 15 торговых центров "Эпицентр" небольшого формата в
районных городах до конца этого года. Площадь торговых центров составит 4300 кв.
метров. Их планируется открывать во Львовской и Киевской областях. Сейчас сеть
насчитывает 50 торговых центров "Эпицентр". Компания "Эпицентр К" (Киев)
специализируется на розничной торговле строительными материалами и является
собственником украинской сети строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр".
Первый гипермаркет был открыт в 2003 году в Киеве. Компания принадлежит народному
депутату Александру Гереге и его жене Галине Гереге.
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
 CLOTHES & SHOES (ОДЯГ. ВЗУТТЯ. АКСЕСУАРИ)

Фірмовий магазин Jasmine в оновленому форматі
відкрився в луцькому ЦУМ
07.02.2019

Торгівельна точка провідного українського виробника корсетної
білизни розпочала роботу 6 лютого в ТЦ ЦУМ за адресою Луцьк, проспект
Волі, 1. Про це повідомляє портал rau.ua
Магазин знаходиться на 1-му поверсі ТЦ і займає торгову площу 87 кв.м. Просторий,
світлий та атмосферний об’єкт вже відкрив двері для своїх прихильниць. В оновленому
магазині представлено близько 750 найменувань стильної жіночої білизни українського
бренду. Жіноча білизна ТМ Jasmine – це завжди висока якість, трендові колекції, комфортна
посадка і привабливі ціни. Дизайнери компанії створюють колекції, що вражають уяву
стильними новинками і втілюють в реальність найзаповітніші бажання всіх модниць світу.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
Закрився універмаг українських брендів
Names’UA в ТРК Проспект
07.02.2019

Один з найбільших в країні універмагів українських дизайнерів
Names’UA припинив роботу в столичному ТРК Проспект. На його місці
відкриється торговий об’єкт мережі магазинів Спортмастер.
Інформацію про закриття універмагу українських брендів RAU підтвердив Ігор
Забулонський, генеральний директор компанії KarKat Fashion, якій належить проект.
«Приміщення, в якому знаходився універмаг, здали іншому орендарю, який запропонував
платити за нього набагато більшу орендну ставку. Нам така сума була не по кишені, тому
магазин довелося закрити», – сказав Забулонський. Нагадаємо, що універмаг Names’UA
розпочав роботу в 2015 році. Це спільний проект KarKat Fashion і девелоперської компанії
Arricano, яка управляє торгово-розважальним комплексом Проспект. «Ідея проекту
належала Arricano. Вони його підтримували лояльною орендною ставкою і маркетинговою
активністю. Karkat Fashion займався операційною діяльністю. У магазині площею 1000 кв. м
були представлені до 8000 артикулів одягу, взуття та аксесуарів більш ніж 70 вітчизняних
виробників», – уточнює гендиректор KarKat Fashion. За інформацією RAU, на місці Names’UA
відкриється торговий об’єкт мережі Спортмастер, яка змогла запропонувати більш вигідні
для орендодавця умови. «Names’UA – це комісійний магазин. Тобто, ми працювали на
комісію, яку отримували від постачальників. І там великого заробітку бути не могло. Поки у
нас були лояльні умови, ми покривали витрати на персонал, оренду приміщення,
комунальні послуги і трохи заробляли. Але оплата оренди в тому обсязі, який готовий
надати новий потенційний орендар приміщення, зробила б бізнес збитковим. Так що
закриття магазину було не уникнути», – розповідає Забулонський, додаючи, що зараз в
компанії думають на тим, як зберегти проект. Гендиректор KarKat Fashion також зазначає,
що раніше компанія була близька до запуску інтернет-магазину Names’UA, однак тепер цей
проект перестав бути актуальним. «Якби при магазині працював онлайн-ресурс, тоді б це
мало сенс. У такому випадку весь товар знаходиться в одному місці, відповідно – доставку
організувати досить просто, можна гарантувати терміни поставки, обмін та інше. А без
такої бази в офлайні інтернет-магазин просто загубиться серед вже існуючих платформ», –
пояснює він. За словами топ-менеджера, за час роботи у Names’UA сформувалася досить
велика аудиторія лояльних покупців. Власниками карт лояльності універмагу були близько
10 000 чоловік. «Не хочеться втратити цю аудиторію і сам проект, тому зараз розглядаємо
інші локації для відкриття універмагу», – резюмує Забулонський.
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua
 HOUSEHOLD RETAIL

В столичному ТРЦ Retroville відкриється
магазин JYSK нового формату 3.0
12.02.0219

Магазин датської мережі товарів для дому та затишку відкриється на
першому поверсі споруджуваного в Києві ТРЦ Retroville поряд із
продуктовим супермаркетом. Про це повідомляє rau.ua
«Ми раді, що черговий міжнародний оператор роздрібної торгівлі став партнером та
якірним орендарем ТРЦ Retroville, – зазначив керiвник вiддiлу оренди ТРЦ Микола
Катющенко. – Виноградар – величезний житловий спальний масив, в найближчі кілька
років будуть введені в експлуатацію ще кілька нових житлових кварталів, зокрема,
Варшавський мікрорайон. Відкриття магазину JYSK ідеально доповнить концепцію lifestyle
нашого ТРЦ». В свою чергу виконавчий директор JYSK в Україні Євген Іваниця відзначив,
що магазин JYSK в ТРЦ Retroville буде доволі великим. Загальна площа магазину JYSK із
зовнішнім майданчиком для виставки садових меблів складатиме близько 1300 кв. м.
«Магазин буде відкритий в новому концепті 3.0. Наразі наші колеги в Данії вже
розробляють планограму магазину і я маю велику надію, що цей магазин буде першим в
Україні в форматі XL. Для споживача це означатиме представлення ширшого асортименту і,
в першу чергу, меблів», – уточнив керівник українського підрозділу JYSK. За його словами,
JYSK планується відкрити одночасно з офіційним відкриттям ТРЦ Retroville. …
Читати повністю >>>
За матеріалами rau.ua

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

Відділ реклами: (044) 235-51-11; +38 096-158-13-61; maruschuk.a@gmail.com
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 CABARE & CATERING (ІНДУСТРІЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ)

Сети "Козырная карта" больше нет: что случилось
с сетью ресторанов №1
13.02.2019

С 1 февраля сеть “Козырная карта” перестала работать — офис
компании закрыт, рассказали LIGA.net директоры трех ресторанных сетей.
Официально подтвердить эту информацию не удалось.
На пике популярности, семь лет назад, “Козырная карта” (КК) была крупнейшей
сетью, в которую входило более 100 дорогих и успешных заведений. Если судить по
количеству выданных дисконтных карт, ее рестораны посещал чуть ли не каждый десятый
взрослый украинец. Что случилось с бывшим лидером украинского ресторанного рынка?
Сеть. Рождение. "Козырная" история началась в 1992 году. Четверо бизнесменов —
Вадим Павленко, Искандер Киримов, Андрей Задорожный и Дмитрий Потехов основали
компанию "Альянс". Партнеры занимались всем подряд - торговали продуктами питания,
спорттоварами, держали продовольственные магазины, писал украинский Forbes. Был и
ресторанный бизнес. Одним из первых заведений "Альянса" стал ночной клуб "Голливуд"
(сейчас — Freedom), рестораны "Майами Блюз" и "Нон-стоп". Вместе с Сергеем Гусовским
открыли ресторан "Пантагрюэль". Через восемь лет после создания "Альянс" управлял
сетью из 11 ресторанов, включая знаковые для Киева "Шато де Флер", "Хуторок", "Да
Винчи", "Нобу", "Козачок", сети "Автогриль" и "Мисливець". Как их объединить? "В то время
многие украинские рестораны начали выпускать свои дисконтные карты. Поскольку
акционеры у заведений были, по сути, одни и те же, возникла идея создания общей
системы скидок. Так появилась "Козырная карта". Со временем к проекту подключались
новые акционеры — наиболее успешные менеджеры новых ресторанов", — рассказывал в
интервью изданию "Коммерсант" Дмитрий Галбмиллион, ставший позже одним из
совладельцев КК. Сейчас дисконт-картой никого не удивить. Совсем другое дело —
середина нулевых, карта была подтверждением статуса владельца. Получить ее было
непросто, рассказывает один из бывших менеджеров сети. Постоянным клиентам
выдавали бумажную карту и предлагали квест. Нужно было посетить 10 ресторанов сети,
пообедать там или поужинать, получить отметки и только потом — бумажную версию
меняли на карточку с 10% скидкой. Поначалу их было немного — около 2000 штук.
Активным гостям скидку увеличивали до 15%. Самым желанным подарком была золотая
VIP-карта, которая давала дисконт 20%. На первом этапе их было всего 20. "Каждый из
акционеров мог подарить карту спортсмену или политику. Желающих было очень много, а
карт мало", — рассказывает LIGA.net бывший сотрудник сети. Одну из таких карт продали
за $3800 на аукционе, который проводили братья Кличко. Со временем к сети
присоединилась кейтеринговая служба "Холидей Сервис", для которой в США закупили три
передвижные кухни. Благодаря этому компания первой в Украине стала обслуживать
крупные мероприятия на 2000-5000 человек. Например, закрытые вечеринки "Козырная
Party" для 2000 vip-гостей "Козырки". Стоимость организации грандиозного праздника
достигала $1 млн, которые давали рестораны и акционеры сети. После гуляний они
расплачивалась с долгами еще несколько месяцев, вспоминают собеседники LIGA.net. В
фокусе был не только вип-сегмент. Перед кризисом 2008 года компания проводила
переговоры с собственниками ТМ KFC и Pizza Hut, которые планировала развивать по
франчайзингу, рассказывает один из бывших сотрудников. Стороны почти ударили по
рукам. "Но потом начался кризис, переговоры заморозили”, — вспоминает он.
Экспансия. Идеологом КК бывшие сотрудники сети называют Андрея Задорожного.
Он занимался подбором площадок, разработкой концепций заведением и их
продвижением. “В самом начале, когда акционеров было еще четверо, ему делегировали
управленческие функции. У остальных акционеров были другие бизнесы, они не могли
постоянно заниматься исключительно "Козырной картой", — рассказывал Коммерсанту
Галбмиллион. За это Задорожный получал 20% прибыли управляющей компании. С
увеличением сети росло и количество партнеров. К первоначальному списку добавились
Александр Галушко, Александр Шишкин, Арсен Остров, Дмитрий Галбмиллион, Вадим
Козин, Сергей Предко, Светлана Миронова. Пообщаться с Задорожным не удалось: телефон
бизнесмена не отвечал. Галбмиллион, Козин и Миронова не ответили на запросы LIGA.net,
отправленные через facebook или сотрудников. Были и "невидимые" партнеры. Бывший
сотрудник "Козырной карты", попросивший не называть его имя, рассказывает, что бизнес
по открытию ресторанов "под заказ" был поставлен на поток: "К нам обращались
влиятельные люди, которые хотели открыть свое заведение". Сумма инвестиций была
немалой — $300 000-500 000. В случае успеха собственники могли рассчитывать на
прибыль $10 000-20 000 в месяц. С каждым партнером была индивидуальная схема
сотрудничества. "Чаще всего инвестор просто давал деньги, рестораторы открывали за
него заведение, занимались управлением и получали 30-50% от прибыли”, — говорит
собеседник. Инвесторы гордились, что не только получают прибыль, но и владеют
успешным и красивым бизнесом. Стать частью "Козырной карты" было престижно. "Наш
ресторан "Кувшин" входил в "Козырную карту" с 2005 по 2012 годы, — рассказывает
совладелец ресторанной сети La Familia Михаил Бейлин. — В свое время сеть создала
новые стандарты работы, приучила потребителей к хорошему качеству”. Брали не всех. "В
2006 году мы хотели присоединиться к ним, но от нас потребовали вложить в открытие
ресторана около $1 млн, — говорит LIGA.net директор крупной ресторанной сети. — Таких
денег не было, мы отказались". Через несколько лет КК изменила стратегию и сама
приглашала уже работающие заведения. Кандидатам выдвигали два условия: подстроиться
под стандарты сети и платить ежемесячный взнос — $10 000-15 000. За эти деньги
рестораторы получали поддержку от центрального офиса КК — от помощи в подборе
персонала и разработке меню до маркетинговых стратегий.
Полураспад. Почти полтора десятка лет у “Козырки” все шло прекрасно. По крайней
мере, так казалось со стороны. В 2013 году в сети было уже 112 ресторанов, еще четыре —
строились. Выдача карт из привилегии превратилась в норму. Компания раздала уже 2,5
млн дисконтных карт, говорит бывший менеджер КК. Реальность была не такой радужной.
К 2013-му "Козырка" вошла в затяжной кризис. Первые проблемы появились еще в 2008-м.
"Цены на продукты питания выросли, гривня девальвировала и из ресторанов стали
уходить посетители. Тогда многие закрылись", — говорит совладелец сети "Пицца
Челентано Киев" и Pastateca Максим Храмов. Адаптироваться к новым реалиям не
получилось, примерно 70% сотрудников центрального офиса КК были уволены,
рассказывает экс-менеджер сети. Вторая проблема пришла со стороны властей. В 2010 году
КГГА решила демонтировать плавучие рестораны и отели, частью которых владела КК. Изза них кобы разрушалась причальная стена, ухудшалось качество воды и дно реки, куда
заведения сливали отходы. Под раздачу попал ресторан "Мураками" и отель "Баккара",
развитием которого занимался непосредственно Задорожный. Еще одним ударом стал
арест Андрея Задорожного в 2012 году. Основные проблемы у КК начались как раз после
этого, вспоминает генеральный директор компании Ресторанный консалтинг Ольга
Насонова. Задорожного подозревали в мошенничестве с залогами по кредитам, выданным
ресторанам сети КК. В 2009 году временная администрация Родовид Банка приняла в счет
погашения кредитов, взятых в 2007-2008 годах, земельные участки по поддельным
документам. Речь шла об участке в Обуховском районе, который был передан банку в
качестве залога по кредиту на 6,1 млн грн. Еще одним земучастком возле Киева погасили
кредит, который был оформлен на ресторан "Дежавю" на $5,25 млн. В 2012 году по
требованию СБУ Задорожного объявили в розыск. Он бежал из Украины, но был задержан в
Хорватии, в сентябре 2013 его экстрадировали в Украину. Бизнесмену инкриминировали
мошенничество в особо крупных размерах, ресторатору грозило от 5 до 12 лет тюрьмы.
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Задорожный отделался легким испугом. Подольский районный суд в 2015 году признал его
невиновным. Он вновь окунулся в ресторанный бизнес. Два новых заведения Задорожного
под вывеской “Самогон бар” и обновленный ресторан "Дежавю" уже не вошли в состав КК. К
этому времени от "Козырно карты" начали отпочковываться как отдельные заведения, так
и целые сети, говорит Насонова. Часть из них уже не вписывалась в концепцию, которая
объединяла элитные заведения в Киеве. Например, рестораны “Мураками” (развивает
Вадим Козин) были более демократичными и не давали посетителям скидку более 10%. В
более пафосных заведениях сети готовы были снижать цены на 20%. Из "козырного"
состава вышла крупнейшая киевская сеть Tarantino Family, которая сейчас управляет
ресторанами “Руккола”, “Хмели-Сунели”, “Баклажан”, Syndicate и пр, еще один заметный
игрок - La Famiglia (Vino e Cucina, Piccolino, Toscana Grill, Catch и пр.). Счет отдельных
ресторанов, некогда бывших в сети “Козырная карта” идет на десятки, среди них: Казбек,
Amber, Хинкали и тд. "У партнеров должна быть общая система ценностей и ядро —
команда, которая двигает сеть вперед. Очевидно, таким лидером был Задорожным, а после
его ухода команда уже не смогла работать эффективно. Поэтому компания органично
завершила свое существование", — считает совладелец "Холдинга эмоций !Fest" ("Криївка",
театр пива "Правда", "Гасова лямпа", "П’яна вишня" и пр.) Андрей Худо.
End. Участники рынка неохотно говорят о "Козырной карте". Часть — отказалась от
комментариев, другие согласились говорить на правах анонимности. Почему распалась
сеть? Есть несколько версий. Во-первых, владельцы заведений не хотели платить
управляющей компании 30-50% от прибыли. Беспорядочная раздача дисконтных карт
стала тяготить рестораторов. Скидки в 10-20%, когда количество карт превышает
миллион, оказались накладными. "Количество партнеров, не отлаженные процессы, время
принятия решений — все это усложняло сотрудничество", - рассказывает LIGA.net
руководитель ресторанной компании, который попросил не называеть его имени. Могло
бы все сложиться иначе? "Ресторанам надо предложить что-то особенное, кроме единой
скидочной карты. Сейчас такие карты есть у всех, ими никого не удивишь. Зачем за это
платить управляющей компании? Что может сейчас объединить такое большое количество
заведений — я не знаю", — говорит Максим Храмов. Что делать с миллионом выданных
карт? С начала февраля, после закрытия сети, каждый ресторан принимает решение
полностью самостоятельно. Например, в ресторане "Хинкали" их уже не принимают, а в
"Спотыкаче", по словам сотрудника заведения, они будут действовать полтора месяца,
после чего их заменят картами ресторана
Читать полностью >>>
По материалам biz.liga.net
.

 MEDICINE & HEALTH

У Києві може з'явитися клініка, здатна зібрати
всіх забезпечених клієнтів столиці
10.02.2019

На українському ринку приватної медицини готується знакова угода
- мережа клінік Добробут, що бурхливо розвивається, може поглинути
компанію Борис. Про це пише Катерина Шаповал на biz.nv.ua
У підсумку у столиці з'явиться монстр, здатний не лише зібрати всіх забезпечених
клієнтів Києва, а й залучити західного інвестора, пише журнал Новое Время. З
повідомлення Антимонопольного комітету України (АМКУ) від 17 січня слідує, що він
вирішує питання: чи дозволити мережі клінік Добробут (ними володіє зареєстрована на
Кіпрі компанія Satumco limited) купівлю більш 50% компанії Борис - однієї з найстаріших
преміум-клінік Києва? Добробут - чи не найбільша столична приватна медична мережа, яка
має 11 підрозділів: поліклінік, клінік і т. д. Вона бурхливо розвивається - за чотири роки
компанія відкрила шість поліклінік і стаціонарів, інвестиції в які склали, за оцінками
експертів, щонайменше $16 млн. Якщо до цього сузір'я додати Борис, Добробут
перетвориться на гравця №1 на ринку приватної медицини Києва і претендента на
аналогічне звання в національному масштабі. Експерти оцінюють вартість операції
приблизно у $30 млн. Угода, яку планують укласти, дає можливість Олексію Шершнєву,
співвласнику і гендиректору мережі приватних клінік ilaya, стверджувати: власники
Добробуту хочуть залучити у свій бізнес великого іноземного інвестора. Самі сторони
процесу не хочуть говорити про майбутнє. Співвласник Бориса Михайло Радуцький у бесіді
з НВ заперечував, що Добробут стає власником або співвласником його клініки. Він
запевняв, що мова йде всього лише про спільний проект. Олег Калашников, співвласник
мережі Люксоптика і Добробут, на запит НВ не відповів. А партнери Калашникова по
проекту медклінік - інвесткомпанія Concorde Capital - дали лаконічний коментар: "Ведуться
переговори", - уточнивши, що очікується не купівля, а складніший процес. В АМКУ ж НВ
заявили: мова йде про перехід права власності. І станеться це після отримання дозволу від
комітету, якого поки що немає. За словами Тетяни Анікеєвої, головного лікаря Добробуту,
компанія планує розвиватися в лівобережних районах столиці, де у неї поки що є лише дві
поліклініки, але немає стаціонарів. "Пацієнтам іноді далеко їхати на правий берег, пояснила вона. - А кількість жителів Лівобережжя колосальна". Анікеєва додала, що
Добробут планує експансію і в столичні передмістя, населення яких швидко збільшується.
Сегмент приватної медицини у країні зростає. Від 2016-го, за даними Міністерства охорони
здоров'я, в Україні працювало майже 4,3 тис. приватних закладів охорони здоров'я, а на
кінець минулого року їх кількість досягла 5 тис. Причому за ті самі два роки обіг ринку
приватних медпослуг, як підрахували у консалтинговій компанії Pro -Consulting,
збільшилися у півтора разу: від 13,9 млрд грн до 21,3 млрд грн. Процес зростання стимулює
погана якість держмедицини, пояснює Лія Смекун, медичний маркетолог, організатор
Medical Business Forum: "Якщо у людини є проблема і їй не можуть допомогти в державній
лікарні, вона готова платити, щоб вилікуватися". Держава підіграє приватникам не лише
негативом, а й позитивом: у країні зросли бюджетні витрати на медгалузь. За даними ProConsulting, у 2017-му вони становили 102,4 млрд грн (плюс 35% порівняно із 2016-м), а в
минулому - вже 120,6 млрд грн (приріст в 17,7%). У 2018-му на частину цих грошей могли
розраховувати і приватні клініки, які підписали з Нацслужбою здоров'я (НСЗУ), яка
розподіляє державне фінансування, договори про медобслуговування населення, яке
оплачує держава. На початок 2019-го такі зобов'язання взяли на себе вже 104 приватні
медичні установи. Одна з них - клініка Ilaya Family в Києві. Як розповідає Шершнєв,
співзасновник мережі ilaya, всього за цією програмою у них обслуговується 1,2 тис.
пацієнтів. "За півроку до нас прийшли люди, які ніколи собі не могли дозволити
обслуговуватися у приватних медустановах, - розповідає він. - Вони вважали, що це дорого".
На думку Шершнєва, саме медреформа стала одним із факторів, який призвів до зростання
привабливості приватного медбізнесу, в тому числі і в очах західних інвесторів. Крім того,
місцевий ринок низькоконкурентний. І за якістю сервісів і менеджменту в цілому відстає
від західних. Ще й МОЗ влітку минулого року створило спеціальну робочу групу, одним із
завдань якої стала допомога місцевим медичним закладам у справі залучення приватних
інвесторів. Все разом створює майже ідеальне тло для припливу до країни зовнішнього
капіталу. ...
Читати повністю (інфографіка) >>>
© Катерина Шаповал
За матеріалами biz.nv.ua
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 ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК, В ЦІЛОМУ

 HOTEL & RESORTS

Готельний комплекс “Південний Буг” у Вінниці продали
за понад 34 мільйони гривень

Туристичну привабливість Києва
представлять в Берліні

05.02.2019

Цілісний майновий комплекс “Південний Буг” у Вінниці придбала
компанія з Хмельницького. ТОВ “Агро Дельта Плюс” виклала за готель та
ресторан 34 мільйони 130 тисяч 245 гривень.
Договір про купівлю-продаж опубліковано на сайті публічних закупівель ProZoro.
Новий власник комплексу споруд тепер зобов’язаний виконати низку умов договору, про
який VежА детально писала раніше. Зокрема – реконструювати комплекс відповідно до
концепції “Вінницької милі”, причому зробити це потрібно протягом двох років з моменту
приватизації. Зазначимо, що свою ціну за комплекс пропонувало й вінницьке приватне
підприємство “Корпорація Максимум” – 33 млн 792 тис. 322 грн. Цілісний майновий
комплекс готельного комплексу “Південний Буг” складається з двох частин, які з’єднані між
собою переходом (холом). Основна частина – готель, друга частина – ресторан. Готельний
комплекс введений в експлуатацію у 1971 році. Технічний стан будівельних конструкцій
будівлі – ІІІ (непридатний для нормальної експлуатації) та такий, що потребує проведення
капітального ремонту з підсиленням конструкцій. Земельна ділянка площею 0,6563 га,
кадастровий номер 0510100000:03:007:0006, цільове призначення: 03.07 “Для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі”, форма власності – комунальна власність. Інформація
про балансоутримувача: Департамент житлового господарства Вінницької міської ради.
Читати повністю >>>
За матеріалами vezha.vn.ua
Руководство «Укрпрофздравницы» потребовало от военных
отдать все оборудование санатория «Лермонтовский»
07.02.2019

Руководство санатория «Лермонтовский» потребовало от военных
отдать все движимое имущество учреждения. Об этом сообщил и.о.
директора «Одесского» Илья Лабушев.
В списке, переданном экс-директором санатория Дмитрием Антиповым - 212
позиций. В нем медицинское и кухонное оборудование, телевизоры, сейфы, мебель,
постельное белье, сантехника, газораспределительные сети, водопровод, канализация и
даже артезианская скважина. Общая стоимость этого имущества 77 миллионов 353 тысячи
гривен. Бывший директор Дмитрий Антипов подтвердил, что передал военным такой
список. «Все суды по этому имуществу выиграны нами, поэтому мы вправе его
демонтировать, оно наше. И вообще, этот санаторий у нас украден», — заявил Дмитрий
Антипов. Суды признали здания и строения санатория государственной собственностью,
но отказались признавать таковым движимое имущество здравницы. Напомним, 25 января
тогда еще директор санатория «Лермонтовский» Дмитрий Антипов заявил о «новой
попытке захвата санатория», которую предприняли якобы неизвестные. В полиции
события пояснили тем, что на месте работают судебные исполнители, а люди в камуфляже
— военные, которые охраняют порядок так как здравница принадлежит Минобороны.
Читать полностью >>>
По материалам topor.od.ua.
Ribas Hotels Group откроет гостиницу
в Буковеле
09.02.2019

В декабре 2019 г. управляющая компания Ribas Hotels Group
планирует открыть новый отель в Буковеле Ивано-Франковской области,
сообщает ИА «Интерфакс-Украина».
Компания завершила покупку гостиницы в с.Поляница (ул.Вишни, 162а), рядом с
первым подъемником. В настоящее время компани демонтирует здание и планирует до
конца 2019 года построить на его месте новую гостиницу. Инвестиции в проект составят $4
миллиона. Общая площадь объекта составит 3200 кв. м. Номерной фонд – 45 номеров.
Инфраструктура будет включать ресторан с выходом на террасу, коворкинг с панорамным
видом на горы, бассейн, spa-зону, др. Ribas Hotels Group по состоянию на февраль 2019 года
управляет 25 объектами гостинично-ресторанного комплекса (пляжные и горнолыжные
отели, хостелы и санатории), два из которых являются собственными. Общий номерной
фонд сети составляет 1424 номера.
Читать полностью >>>
По материалам commercialproperty.ua
Базу НБУ "Прикарпаття" в Яремче
продають за 32 млн
14.02.2019

Фонд державного майна виставив на продаж недобудований
оздоровчий комплекс «Прикарпаття». Про це йдеться на сайті закупівель
«ProZorro.Продажі», інформує кореспондентка Бліц-Інфо.
База розташована на земельній ділянці загальною площею 2,7303 га у місті Яремче
на вулиці Грушевського, 7. Подавати пропозиції можна до 15 березня. Водночас сам аукціон
проведуть 18 березня. Початкова ціна лоту 32 154 054.24 гривень без ПДВ. Будівництво
комплексу включає дві черги будівництва. І черга будівництва – будівля корпусу № 2 із
ступенем готовності 96 %. Площа забудови – 820,00 кв. м. Загальна площа – 2 029,75 кв. м.
Технічний стан будівлі – задовільний. Початок будівництва – лютий 2006 року. Фактично
роботи припинено у грудні 2013 року. ІІ черга будівництва - проектно-кошторисна
документація будівлі корпусу № 1, контрольно-пропускного пункту, підземних очисних
споруд та реконструкції відкритої водойми. Будівельні роботи ІІ черги будівництва не
проводились. Нагадаємо, у лютому минулого року фонд держмайна спробував продати
базу, але не знайшов покупця. Вже у жовтні недобудований оздоровчий комплекс знову
виставили на торги, де просили за нього 64 мільйони гривень. Втім - безрезультатно. Як
відомо, на сесії обласні депутати просили передати базу НБУ для реабілітації учасників АТО.
Читати повністю >>>
За матеріалами blitz.if.ua

06.02.2019

Україна буде представлена на одній з найбільших міжнародних
туристичних виставок «ITB Berlin», яка триватиме 6-10 березня у Берліні.
Про це повідомила Київська Туристична Асоціація у мережі Facebook.
Свою туристичну привабливість на виставці продемонструє й Київ. «Запевняємо, що
зі своєї сторони докладемо максимум зусиль для достойного представлення нашої країни
на міжнародній туристичній арені у Берліні 6-10 березня, як і минулого року», - зазначили у
Київській Туристичній Асоціації. Кожного року на туристичній виставці «ITB Berlin»
представлені найновіші тенденції й актуальні можливості туристичної індустрії. Нагадаємо,
що Київ використав минулорічну виставку як майданчик для реклами себе як містагосподаря фіналу Ліги чемпіонів з футболу.
Читати повністю >>>
За матеріалами vechirniykiev.com.ua
Представницька українська делегація взяла участь у
міжнародній туристичній виставці «IMTM 2019»
14.02.2019

Представницька українська делегація взяла участь у міжнародній
туристичній виставці «IMTM 2019». Про це повідомляє Посольство України в
Державі Ізраїль на сайті МЗС України.
Виставка проходила 12-13 лютого 2019 року в виставковому центрі Тель-Авіву.
Увагу чисельних відвідувачів виставки привертав загальний стенд України, на якому були
представлені туристичні можливості Києва, Львова, Одеси, Трускавця та інших регіонів.
Представники українських туристичних компаній провели переговори щодо збільшення
туристичних обмінів між Україною та Ізраїлем. В рамках виставки відбувся семінар
«Відвідуйте Україну», присвячений презентації туристичного потенціалу Києва, Львова,
Одеси, Трускавця. З вітальним словом до учасників семінару звернувся Надзвичайний та
Повноважний Посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко.
Читати повністю >>>
За матеріалами mfa.gov.ua

 ТУРИСТИЧНІ ОБ’ЄКТИ (ІНФРАСТРУКТУРА)

В Аккерманской крепости построят 100-метровую
смотровую площадку
07.02.2019

Смотровую площадку длиной 100 устанавливают в Аккерманской
крепости сотрудники коммунального предприятия «Фортеця». Об этом
сообщает портал budport.com.ua
Площадка протянется от Сторожевой башни до Гаремной, открытой для экскурсий
после ремонта 2016 года. Что касается противоаварийных работ на северной стене, то они
приостановлены из-за погодных условий. По словам директора КП «Фортеця» Александра
Морозова, вызывающую наибольшие опасения часть стены уже укрепили. Там возвели и
залили бетоном контрфорсы, под их нижнюю часть установили опалубку и
подфундаментные балки. Следующий этап работ начнется с улучшением погодных
условий. Всего таких укрепляющих конструкций будет установлено более 80, они станут
опорами для аварийной стены, и не дадут ей наклоняться в сторону лимана.
Читать полностью >>>
По материалам budport.com.ua

 СПОРТ & ІГРИ
 АЗАРТНІ ІГРИ. РИНОК ЛОТЕРЕЙНИХ ПОСЛУГ. ІНШЕ

УНЛ подтвердила свое соответствие принципам
Европейской Ассоциации Лотерей
07.02.2019

Оператор национальных лотерей «Украинская Национальная
Лотерея» подтвердил свое соответствие принципам Европейской
Ассоциации Лотерей и Тото.
Членство в Ассоциации возможно в случае, если оператор лотерей реализовывает в
своей деятельности программу «Ответственная игра» - комплекс мероприятий,
направленных на защиту игроков и населения от негативных рисков чрезмерной игры в
лотерею. Ранее УНЛ уже получила сертификат о соответствии принципам ответственной
игры от Всемирной лотерейной ассоциации. Программа предусматривает сотрудничество с
профильными медицинскими организациям в сфере борьбы с зависимостями, обучение
персонала правилам безопасной игры и применению их при работе с клиентом, а также
проведение научных исследований и информирование населения о рисках развития
игровой зависимости с целью профилактики. Принципы Ответственной игры определяют,
что лотерейные операторы должны принимать меры по предотвращению проблем игровой
зависимости. Программа Ответственной игры разделена на 11 разделов. Каждый из них
направлен на пресечение игромании и поиск проблем с зависимостями. Подобная практика
широко распространена среди европейских и мировых операторов национальных лотерей.
Результаты работы по реализации программы «Ответственная игра» оцениваются
независимыми аудиторами, а затем проверяются представителями Европейской
Ассоциации Лотерей. Членство в ассоциации подтверждает использование УНЛ
общепринятых европейских и мировых стандартов проведения лотерей, понимание и
внедрение лучших практик и примеров применения этих стандартов, следование
последним регуляторным требованиям европейского законодательства. Напомним, что
«Украинская Национальная Лотерея» — оператор государственных лотерей, презентовала
свой новый сайт. Новый сайт unl.ua уже доступен для пользователей. Обновленный сайт
получил не только современный внешний вид, но и пополнил свой функционал
практичными решениями. Как отмечают в компании, теперь сыграть и выбрать свои
счастливые числа стало намного удобнее.
Читать полностью >>>
По материалам capital.ua

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

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

ЗМІ. ВИДАВНИЧА & ДРУКАРСЬКА (ПОЛІГРАФІЧНА) ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ШОУ-БІЗНЕС & КІНО

 ХОЛДИНГОВІ & БАГАТОПРОФІЛЬНІ КОМПАНІЇ

Екс-директору "Укртелефільму"
повідомили про підозру

З видання Delo.ua звільняється
частина команда
07.02.2019

Детективи НАБУ повідомили екс-гендиректору ДП "Українська студія
телевізійних фільмів "Укртелефільм" про підозру у зловживанні службовим
становищем та використанні підроблених документів.
Також про підозру повідомлено ще двом його співучасникам: організатору схеми та
директору комерційного товариства. За версією слідства, колишній керівник
"Укртелефільму" у змові з приватними особами відчужив на користь ТОВ майнові права на
67 об’єктів нерухомого майна (квартири, нежитлові приміщення, паркомісця), яке
розташоване у місті Києві. Внаслідок цих дій державі в особі ДП завдано збитків на суму
68,72 млн грн. В листопаді 2018 року Господарський суд Києва визнав договір купівліпродажу зазначених майнових прав із усіма додатковими угодами, змінами та
доповненнями до нього, недійсним із моменту укладання. Підозрюваних затримали в
порядку ст.208 КПК України, вирішується питання щодо обрання останнім запобіжного
заходу. Зазначається, що наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення повного
кола осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Вказується, що
розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із лютого 2018 року.
Читати повністю >>>
За матеріалами epravda.com.ua
На какие фильмы Министерство культуры и Госкино
выделили почти 2 миллиарда гривен
07.02.2019

Государственное агентство по вопросам кино и Министерство
культуры за время существования «Прозорро» обнародовали соглашения
о создании фильмов на общую сумму 1,88 млрд грн.
Треть средств, или 664,45 млн грн, пришлись на десять крупнейших подрядчиков.
Больше всего заказов, на 112,29 млн грн, получило ООО «Студия Кинороб» члена правления
Украинской Киноакадемии, продюсера и композитора Егора Олесова. ООО «Пронто Фильм»
продюсера Максима Асадчего заняло второе место с договорами на сумму 111,39 млн грн, а
ООО «Анимаград» того же Егора Олесова, Елены Севергиной, Татьяны Глуховской и Ирины
Костюк – третье место с договорами на сумму 79,72 млн грн. Самыми дорогими для
госбюджета стали следующие 10 фильмов: 65,00 млн грн – «Довбуш» от студии «Пронто
Фильм». Режиссером приключенческой исторической драмы о карпатском разбойнике
Алексея Довбуше является Олесь Санин, известный по фильму «Поводырь» 2014 года.
Лента должна выйти осенью; 43,90 млн грн – «Только чудо» от ООО «Сказка Продакшн».
Режиссером семейной рождественской сказки, выход которой ожидается в декабре 2019
года, является Елена Каретник; 38,04 млн грн – «Гав-Рик» от студии «Пронто Фильм». Это
рабочее название фантастического семейного фильма «Фокстер и Макс» о приключениях
мальчика и собаки-супергероя от Анатолия Матешко, который презентуют весной; 32,40
млн грн – «И будут люди» от ООО «Фильм Ю Эй Продакшн». Сериал из 12-ти эпизодов по
роману Анатолия Димерова о жизни украинских семей в 1901-1933 годах снимет Тарас
Ткаченко, режиссер фильма «Гнездо горлицы» 2016 года; 31,79 млн грн – «Адская хоругвь,
или Рождество Казацкое» от ООО «2016». Сказка по сценарию Сашка Лирника (Александра
Власюка) по мотивам его же сочинения «О старом казаке, рождественском черте, четырех
углах и казацком роде» готовится к выходу; 31,12 млн грн – «Виктор_робот» от ООО
«Студия «Красная Собака». Фантастический мультфильм о дружбе робота и земной девочки
Вики должен выйти осенью; 30,02 млн грн – «Дом Слово» от ООО «Фреш Продакшн Ю Эй».
Игровой фильм о репрессированных художниках-жителях харьковского дома «Слово»
снимает Тарас Томенко, режиссер одноименной документальной ленты, вышедшей в 2017
году; 30,00 млн грн – «Захар Беркут» от «Студии Кинороб». Режиссерами экранизации
исторической повести Ивана Франко является Ахтем Сеитаблаев, известный по фильмам
«Хайтарма» и «Киборги», и Джон Винн. Фильм должен выйти осенью; 29,96 млн грн – «Anna
de Kiev (Анна Ярославна)» от «Студии Кинороб». Выход историко-биографического фильма
совместного производства Украины и Франции о дочери Ярослава Мудрого Анне от
режиссера Ива Анжело запланирован на 2020 год; 28,40 млн грн – «Джура-Королевич» от
ООО «Евромедиа Фильм 2». Режиссером детского фильма в жанре фэнтези о древних
рыцарях является Антон Гойда.
Полный перечень соглашений на создание украинских фильмов >>>
По материалам litsa.com.ua
ПОСЛУГИ B2B
 РЕКЛАМА & МАРКЕТИНГ. ПОЛІГРАФІЯ & ДРУК

У січні демонтовано 1317 незаконних
рекламних засобів
06.02.2019

Протягом січня у столиці демонтовано 1317 незаконних рекламних
засобів (РЗ), серед яких 960 одиниць демонтували їхні власники. Про це
повідомляє портал kyivcity.gov.ua
Так, було демонтовано наступні типи РЗ у кількості: банер – 239; вивіска – 457;
електронне табло – 7; конструкція на даху – 19; кронштейн – 165; лайтпостер, що стоїть
окремо, – 25; лайтпостер на фасаді – 2; прапор, прапорець – 6; телевізійний екран на фасаді
– 1; телевізійний екран, що стоїть окремо – 2; тимчасова виносна спеціальна конструкція –
108; транспорт – 1; тумба, що стоїть окремо, – 34; холдер – 96; щит на фасаді – 8; щит, що
стоїть окремо, – 149. «Січень традиційно не такий продуктивний, проте ми продовжуємо
впроваджувати реформу і впорядковувати конструкції у місті. Тільки минулого року було
демонтовано майже 17 тисяч рекламних конструкцій, реалізовано низку проектів на
центральних вулицях міста щодо впорядкування розміщення РЗ. На цей рік заплановано
багато. Одним із пріоритетів є наведення ладу в розміщенні реклами на транспорті. І мова
йде не тільки про наземний транспорт, але й про метрополітен. Реклами не повинно бути
на вікнах та дверях у вагонах метро, на дверях вхідної групи метрополітену та мармурових
фрагментах оздоблення станцій, не повинні бути брендовані станції-пам’ятки», –
прокоментував заступник голови КМДА В.Мондриївський. Нові Правила розміщення
рекламних засобів засновані на п’яти принципах: безпека, комфорт, естетичність,
законність і доступність. Саме завдяки новим Правилам, наразі можлива реформа у галузі
реклами, запроваджено прозорий механізм отримання дозволів. Окрім того, аби
унеможливити розміщення наземних РЗ у хаотичному порядку, визначені конкретні місця –
крапки для їх монтажу, заборонено низку типів РЗ, які паплюжили вигляд міста, на кшталт
перетяжок-транспарантів, холдерів, штендерів тощо. Правила уточнюють дозволені та
заборонені формати конструкцій і їхні розміри; збільшують кількість нульових зон; велика
увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати
пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях
концентрації ДТП…
Читати повністю >>>
За матеріалами kyivcity.gov.ua
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Одинадцять співробітників видання Delo.ua (видавничий будинок
«Економіка+») повідомили, що залишають проект через «різні погляди» на
розвиток із новими власниками
Про звільнення журналістів на сторінці у Facebook повідомив заступник головного
редактора видання Сергій Чепінський. За його словами, команда працюватиме до 22
лютого. «Детектор медіа» звернувся до редакції по коментарі. У відповідь журналісти
Delo.ua надіслали свою заяву. В ній, зокрема, повідомляється, що «на жаль, редакція та нові
власники (видавництва – ДМ) мають різні погляди» щодо розвитку, тому команда вирішила
піти. Із видання звільняються: головред Дар’я Куренкова, її заступник Сергій Чепінський,
журналісти Тетяна Кучер, Ірина Гудзь, Інна Рослік, Наталя Міняйло, Оксана Тарасенко,
редактор стрічки новин Віта Попова, редактор «ТОП-100» Любомира Ремажевська, датааналітик Любов Петрушко та керівник проектів Артем Ільїн. У коментарі «Детектору медіа»
головред видання Delo.ua Дар’я Куренкова повідомила, що не знає, хто далі керуватиме
виданням: «Я дуже сподіваюся, що видання продовжить своє існування та буде в
подальшому розвиватися, адже в нього є віддані читачі. Щодо інших кадрових призначень
мені невідомо». «Детектор медіа» також звернувся по коментарі до нового керівника
видавництва «Економіка+» Іллі Чудновського та чекає на відповіді. Видавничий будинок
ekonomika+ – це видання delo.ua, mmr.ua, womo.ua, які пишуть про бізнес. Компанія була
заснована більше 20 років тому. В різні часи її власниками були підприємці та журналісти
Ігор Ляшенко та Станіслав Шум, німецька видавнича група Handelsblatt, EastOne LLC Віктора
Пінчука. Восени 2014 року група EastOne Віктора Пінчука вирішила продати ТОВ
«Видавництво "Економіка"» генеральному директору компанії Ірині Рубіс. 4 лютого 2019
року стало відомо, що новим власником видавництва ekonomika+ (delo.ua, mmr.ua, womo.ua)
став дніпровський бізнесмен Костянтин Паршин, а саме видавництво очолив Ілля
Чудновський, який раніше працював гендиректором видавничого будинку «Капитал».
© Юлія Шестакова
Читати повністю >>>
Читайте також: В компанії
«Економіка+» новий власник >>>
За матеріалами detector.media
АНАЛІТИКА & СОЦІОЛОГІЯ

Объем сделок по слиянию и поглощению
в Украине вырос вдвое, – KPMG
11.02.2019

Объем сделок слияний и поглощений (M&A) в Украине в 2018 году
возрос в 1,8 раза – до $1,82 млрд, их общее количество – на 19,4%, до 80. Об
этом сообщается в отчете KPMG в Украине.
В то же время в документе отмечено, что объем и количество сделок все еще далеки
от показателей 2013 года, когда было зафиксировано 108 транзакций на $3,819 млрд. По
оценкам KPMG, это обусловлено снижением прозрачности транзакций, в том числе сумма
купли/продажи в 2018 году была раскрыта только в отношении 48% сделок против 59% в
2013 г. Кроме того, в течение минувших пяти лет снизился почти на треть – до $20 млн –
средний размер транзакций на фоне падения экономики и девальвации гривни. KPMG
также отметила, что в 2018 г. большая доля сделок – 62% по объему и 63% по количеству –
была заключена между резидентами. Активность иностранных игроков возросла на 47% (в
25 транзакциях одной из сторон выступали иностранные инвесторы), в том числе в 11
сделках учувствовали иностранные инвесторы, только пришедшие в Украину. В то же
время средний объем сделок с нерезидентами снизился на 16% – до $42 млн. Авторы
отчета полагают, что это обусловлено осторожностью новых инвесторов, объем транзакций которых более чем вдвое уступал сумме остальных сделок. Говоря об ожиданиях на
текущий год, KPMG отметила вероятную отсрочку некоторых сделок на фоне предстоящих
двойных выборов. Соответственно итоговые показатели могут быть более скромные, чем в
2018 г. В то же время авторы отчета отмечают сохранение существенного потенциала для
новых сделок в более отдаленной перспективе, учитывая постепенное улучшение економических показателей и институциональной среды Украины. "Объем украинских M&A
составляет всего 1,4% ВВП, тогда как в среднем в мире – на уровне 4,3% ВВП. Это говорит о
низкой инвестиционной активности в Украине", – подчеркивает KPMG. По данным KPMG,
крупнейшими сделками прошлого года были: покупка группой компаний в составе Metinvest
B.V. (Нидерланды, группа "Метинвест"), Altana Limited, Misandyco Holdings LTD (обе – Кипр)
и Treimur Investments Limited (Британские-Виргинские острова) у группы "Донецксталь"
производителя коксующего угля – "Шахтоуправление "Покровское" и одну из крупнейших
в стране углеобогатительных фабрик – "Свято-Варваринская" (все – Донецкая обл.). Сумма
сделки – $714 млн; покупка структурой The Saudi Agricultural&Livestock Investment Co.
(SALIC) у BNP Paribas SA и Credit Agricole SA (оба – Франция) большинства сельскохозяйственных активов группы "Мрия" за $242 млн; покупка группой DCH Александра
Ярославского 98% акций Днепровского металлургического завода (ДМЗ, ранее – "ЕвразДМЗ") за $106 млн. приобретение агрохолдингом МХП у Slovenian Steel Group 91% акций
словенской компании Perutnina Ptuj за $100 млн; выкуп группой лиц в составе группы ICU,
фонда группы – CIS Opportunities Fund SPC Ltd (Британские-Виргинские острова) и кипрской Xomeric Holdings Ltd (Кипр) у "ВТБ Банка" 17% Burger King Russia за $82 млн; покупка
структурами Julius Baer Group 6% акций Kernel Holding SA (Люксембург) за $73 млн;
продажа группой "ЕвроХим" некой нераскрывшейся структуре украинской "дочки" "Агроцентр ЕвроХим-Украина" за $53 млн; покупка ODELUS-Construkt Kft (Венгрия) у кипрской
Vrakas Stilianos 100% ООО "Укррослизинг" (Киев) за $50 млн; покупка японской корпорации
Sumitomo 51% акций британской Oscar Agro Ltd, владеющей компаниями "Спектр-Агро" и
"Спектр-Агротехника" (обе – Киевская обл.) за $45 млн; приобретение группой компаний
Vitagro через агрохолдинг "Зоря" контроля над "Агрофирмой Трипилля" и "Радивилив
Агро" (все – Ривненская обл.), входящих в агропромгруппу "Пан Курчак" за $45 млн.
Читать полностью >>>
По материалам biz.censor.net.ua

Запрошуємо Вас до співпраці: авторів, рекламодавців, розповсюджувачів >>>
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Експорт заводів. Як українські компанії
"пускають коріння" в Європі
05.02.2019

Бізнес-омбудсмен: кількість скарг від
бізнесу знову зросла
07.02.2019

Після трьох кварталів скорочення в останньому кварталі 2018 року
кількість звернень підприємців знову зросла. Рада отримала 427 скарг, що
на 39% більше, ніж у попередньому періоді.
У IV кварталі 2018 року РБО закрила 236 справ. Зокрема, установа допомогла
підприємцям припинити десятки випадків зловживань з боку державних органів, сприяла
закриттю безпідставних кримінальних справ, отриманню дозволів та ліцензій. Крім того,
фінансовий ефект для бізнесу становив 275 млн. грн., а в цілому з початку діяльності РБО
перевищив 13,35 млрд. грн. Не будучи виконавчим органом, РБО використовує юридичні
аргументи та здобутий авторитет, щоб переконати державні органи дотримуватися її
рекомендацій. На кінець IV кварталу 2018 р. рівень виконання рекомендацій держорганами
склав 94%. Крім того, рівень задоволеності скаржників також збільшився до 97%. Три
ключові тематики проблем бізнесу разом становили 82% скарг: 1) Податкові питання
(62%). Більшість звернень, поданих підприємцями на неправомірні дії держорганів,
стосувалася податкових питань. Примітно, що у 4 кварталі 2018 року РБО отримала 80
скарг на податкові перевірки – це найбільший показник з початку діяльності. Незважаючи
на те, що питання блокування податкових накладних, здавалося б, вирішилося з
перезапуском системи їх автоматичної реєстрації раніше у 2018 році, у IV кварталі кількість
скарг з цього питання знову зросла. 2) Дії правоохоронних органів (14%). Підприємства
подали на 30% більше скарг проти Національної поліції порівняно з третім кварталом 2018
року та на 11% більше, порівняно з четвертим кварталом 2017 року. Кількість звернень, які
стосувалися Прокуратури та Служби безпеки навпаки зменшилася, порівняно з третім
кварталом 2018 р. та четвертим кварталом 2017 р. 3) Дії державних регуляторів (6%). Рада
отримала менше скарг з цього питання, внаслідок чого їх частка скоротилася на 2 п. п. – до
6%. У центрі уваги представленого звіту – порівняльний аналіз скарг, поданих компаніями
з різних галузей. Він показав, що оптовики і дистриб'ютори найчастіше скаржилися на
податкові (72%) та митні питання (6%). Агрокомпанії були більше за інших занепокоєні
діями державних регуляторів (12%), а будівельні компанії – діями місцевих рад (12%). У
2018 р. виробники стали предметом особливого інтересу правоохоронців (17%). Приватні
підприємці відзначилися найбільшою часткою скарг проти правоохоронців (18%) та активним ініціюванням змін до законодавства (10%). Рада розробила новий пакет рекомендацій
для державних органів – системний звіт з питань праці. Він включає в себе аналіз ефективності трудового регулювання, дотримання трудового законодавства та запобігання
нелегальному працевлаштуванню, а також деякі аспекти освітніх послуг та видачі
дозвільних документів, серед іншого, іноземцям. …
Читати повністю >>>
За матеріалами офісу Бізнес-омбудсмена
Порошенко назвав п'ять пріоритетів в економіці –
передвиборна програма
08.02.2019

П'ять стратегічних пріоритетів в економіці на майбутні п'ять
років принесуть кошти для підвищення рівня життя людей - це
аграрний, транспортний, туристичний, високотехнологічний сектори
П.ПОРОШЕНКО
та IT, вважає кандидат у президенти України, нинішній глава
держави Петра Порошенка.
"П’ять стратегічних пріоритетів дадуть потужний поштовх нашій економіці. Під них
можна залучити мільярди доларів інвестицій. Їхня реалізація створить сотні тисяч робочих
місць із достойною оплатою праці, дасть змогу створити робочі місця у суміжних галузях,
посилить попит і дасть поштовх розвитку для десятків тисяч малих підприємств. Це
знизить рівень робочої еміграції українців, створить мотивацію працювати в Україні", йдеться в передвиборчій програмі П.Порошенка, оприлюдненій у п'ятницю на сайті
Центральної виборчої комісії. Згідно з програмою, до п'яти стратегічних пріоритетів
входять розвиток таких секторів економіки, як аграрний, IT, високотехнологічні галузі з
високою доданою вартістю (авіабудування та космічна галузь, суднобудування, обороннопромисловий комплекс), перетворення України в транспортний хаб Східної Європи і
туризм. "Формула використання наших стратегічних переваг, зосередження зусиль на
пріоритетах розвитку, які дадуть забезпечити якісний прогрес всієї економіки країни, дасть
перспективу місту і селу, кожній громаді", - наголошується в програмі. На думку
П.Порошенка, ця стратегія наблизить Україну до соціальних критеріїв членства в
Європейському Союзі, до побудови країни вільних і щасливих людей.
Читати повністю >>>
За матеріалами interfax.com.ua
Украинские бизнесмены назвали топ-10 приоритетов
экономической стратегии
08.02.2019

Украинский совет бизнеса и Союз украинских предпринимателей
считают, что для роста экономики в Украине налог на выведенный капитал
необходим в первую очередь. Об этом сообщает Maanimo со ссылкой на УСБ.
Коалиция предпринимателей, которая объединяет 73 бизнес-ассоциации и более 35
тысяч предприятий, выдвинула свои предложения об экономическом развитии Украины.
Бизнесмены сформулировали 10 основных пунктов. На первом месте в списке приоритетов
оказалась замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Почти настолько же
важно, по мнению предпринимателей, снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда.
Далее, нужно создать единое ведомство, которое бы занималось расследованием
экономических преступлений, а налоговую милицию и прочие экономические
подразделения правоохранительных органов – ликвидировать. Предприниматели говорят
о необходимости использования электронного документооборота, а также протестуют
против того, чтобы государственные органы имели право требовать информацию,
хранящуюся в базах данных. Следующим пунктом в списке указана демонополизация
рынков тепло- и энергопоставок, в процессе чего станет возможным равный доступ всех
участников смежных рынков к товарам и услугам. Требуется институционная реформа
проверяющих и контролирующих органов, риск-ориентированный подход к проверкам,
требование личной ответственности и проведение открытых конкурсов на руководящие
должности. Нужно обновить Налоговый и Таможенный кодексы, то есть внести туда
уточнения по поводу деофшоризации экономики, радикально снизить размер прямых
налогов и изменить налог на землю. Кроме того, надо снизить государственные расходы до
35% от ВВП. Совет бизнеса упоминает и о внедрении современного трудового права,
основанного на свободе трудового договора, об упрощении формальностей и уменьшении
штрафных санкций. Упростить нужно саму систему налогообложения, одновременно с этим
создавая благоприятные условия для легального микро и малого бизнеса. Закрывает
список общая детенизация экономики, особенно на рынках аренды земли и
сельхозпродукции. Предлагается разработать единый налоговый электронный документ
для контроля цепочки поставок рисковых категорий товаров.
Читать полностью >>>
По материалам maanimo.com
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Український бізнес на світових ринках представлений переважно
експортом сировини, товарів і послуг. Корпорацій родом з України, що
мають виробничі потужності за кордоном, - одиниці.
Проте кількість компаній, які виступають інвесторами проектів за кордоном,
зростає. Після підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС українські компанії
активізувалися і частина з них вирішила придбати або побудувати власні виробничі
потужності у Євросоюзі. У першу чергу, такі проекти цікаві виробникам аграрної продукції і
представникам харчової індустрії. ЕП зібрала кілька прикладів розміщення українськими
компаніями виробничих потужностей у країнах ЄС. Які вітчизянні компанії будують заводи
за кордоном, у яких країнах, і що це їм дає?
Kormotech. Експансія на Північ. Львівське ТОВ "Кормотех" (Kormotech LLC) найбільший виробник кормів для домашніх тварин в Україні. Власники - Ростислав та
Олена Вовк. Основні потужності розташовані у селі Прилбичі Яворівського району.
Експортує продукцію до 19 країн. Компанія відома за чотирма торговими марками: "Гав!" корми для собак, "Мяу!" - корми для котів, Сlub 4 Paws - корми для собак та котів вищої
якості, Optimeal - корми для собак та котів вищої якості з пребіотиками, ягодами і травами.
Компанія бачить себе серед 50 найбільших виробників кормів для котів та собак у світі і
будує завод з виробництва вологих кормів у Литві для налагодження контактів із
скандинавськими країнами. Після його запуску до обсягу виробництва додасться ще 5 тис
тонн продукції щорічно. Інвестиції у будівництво та запуск нових виробничих потужностей
становитимуть щонайменше 6 млн євро. Запуск заводу запланований на листопад 2019 р.
"Будівництво заводу у Литві дозволить почати та налагодити співпрацю з країнами
Скандинавії шляхом зручного морського сполучення між ними", - пояснив СЕО ТОВ
"Кормотех" Ростислав Вовк. За його словами, на заводі працюватиме частина фахівців з
української команди. Kormotech входить до трійки найбільших вітчизняних виробників
кормів і до тридцятки ключових виробників кормів у Європі.
Миронівський хлібопродукт. На всіх фронтах. Компанія "МХП", яку більшість
українців знають за брендом "Наша Ряба", уже давно є найбільшим виробником курятини в
Україні. Компанія бізнесмена Юрія Косюка донедавна отримувала з бюджету найбільшу
частку аграрних дотацій. В Україні компанії затісно, а ринки країн постсоціалістичного
простору для МХП уже не такі привабливі, як раніше. У 2016 році компанія відкрила
підприємство MHP BV у Голландії з головним офісом у місті Венендал. "До Голландії
надходить наша сировина з України. Там вона переробляється, упаковується і потрапляє до
кінцевого споживача. В основному ми співпрацюємо із сектором HoReCa, однак наша
продукція потрапляє і в інші канали продажів", - пояснює ЕП керівний директор компанії
MHP BV Ярослав Михайловський. Із Голлландії продукція МХП йде в Німеччину, Велику
Британію, Бельгію, Нідерланди, Люксембург, Францію, Іспанію, Португалію. Обсяг
інвестицій в проект для такого потужного гравця незначний - 3,5 млн дол. Крім того, у 2017
році компанія у співпраці з європейським дистриб'ютором заснувала м'ясопереробний
завод у Словаччині. Обсяг інвестицій - близько 3 млн дол. У 2018 році МХП оголосив про свої
плани інвестувати близько 200 млн. євро у виробничу базу компанії Perutnina протягом
найближчих 4-5 років, щоб зміцнити існуючу бізнес-модель, інвестувати в розвиток та
технології, а також у сильні бренди Perutnina. Perutnina Ptuj - вертикально інтегрована
компанія в Південно-Східній Європі. Володіє потужностями з вирощування бройлерів у
Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині. Працює у 22 країнах. "МХП робить
стратегічний крок з розширення діяльності, який принесе компанії додану вартість та
посилить її позиції як глобального гравця. Perutnina Ptuj отримує стратегічного і
довгострокового інвестора", - відзначають в компанії. Українці вже працюють у складі
команди топ-менеджменту європейських компаній і на заводах.
IMMER Group. Скандинавський фактор. Уже понад 20 років IMMER забезпечує
повний цикл виробництва гнучких пакувальних матеріалів, плівок та етикеток. Головний
клієнт компанії - ринок FMCG, тобто сегмент товарів широкого вжитку. IMMER Group у 2017
році запустила завод у Латвії. "Ми шукали виробничий майданчик, який дозволив би нам
розширити експортний потенціал, технологічні та виробничі можливості. Ми об'їздили
кілька країн, знайомилися з умовами ведення бізнесу, рівнем підтримки з боку держави.
Зупинилися на Латвії. Поруч - Литва, Естонія, Фінляндія, Швеція, Данія, Польща, Німеччина цікаві для нас ринки", - пояснює президент і власниця компанії Ірина Мірошник. Загальна
сума інвестицій у нове підприємство сягає 5,7 млн євро. Особливість заводу - можливість
випуску за один прогон до 5 млн упаковок одного виду, але з дизайном, що не
повторюється. Серед співробітників та керівництва заводу в Латвії - чимало українців.
T.B.Fruit. Польський транзит. З T.B.Fruit більшість українців знайомі завдяки
торговій марці "Галіція". Власник - Тарас Барщовський. Компанія виробляє концентровані
соки, її продукція популярна в Україні. Загальна потужність переробних заводів T.B. Fruit
сягає 1,2 млн тонн концентрованого соку на рік. Компаніє має завод в Молдові і два заводи
в Польщі, починає будувати завод з переробки ягід та яблук у Мазовецькому воєводстві.
Вартість проекту - €40 млн. Заводи в Польщі переробляють не лише яблука, а й полуницю,
малину, смородину, вишню, аґрус. Близько 90% продукції експортується в інші країни.
Ovostar Union. Курс на Балтію. Ovostar входить до числа провідних виробників
курячих яєць у Європі, а також сухих та рідких яєчних продуктів. Власники - Борис Бєліков
та Віталій Вересенко. Компанія планує запустити виробництво яєць у Латвії і вже придбала
для цього обладнання на 26 млн євро. Загальний обсяг інвестицій у проект Gallusman до
2026 року становитиме 86 млн євро. На підприємстві планують тримати до 8 млн курей.
Передбачено також будівництво цеху з виробництва кормів та біогазової станції.
Будівництво планують почати в другій половині 2019 року.
Що дає "європейська прописка". "Придбанням активів за кордоном найактивніше
цікавляться компанії АПК, у складі яких важливе місце посідає переробка, а не просте
виробництво сировини, як, наприклад, у всіх компаній рослинництва", - пояснює керівник
напряму послуг з корпоративних фінансів та M&A EY в Україні Владислав Остапенко. За
його словами, "європейська прописка" українцям необхідна для здійснення масштабних
продажів у ЄС, тому що часто квоти на експорт продукції невеликі і єдиним виходом є
наявність власного виробництва на території ЄС. "Європейський ринок - досить закритий,
він захищає своїх виробників багатьма методами. Кожній українські компанії, яка має
амбіції бути широко представленою на ринку ЄС, рано чи пізно доведеться відкривати там
виробництво", - наголошує генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного
бізнесу" Тарас Висоцький. За словами заступниці міністра аграрної політики та
продовольства з питань євроінтеграції Ольги Трофімцевої, український експорт продукції
АПК до країн ЄС продовжує зростати. У 2016 році він становив понад 4 млрд дол, у 2017 році
- 5,8 млрд дол, у 2018 році - перевищив 6,3 млрд дол. "Така динаміка чітко демонструє
успішність угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС у сфері АПК", - вважає вона.
Справді, ЄС для України - гігантський ринок з вищою купівельною спроможністю
споживачів. "Середня ціна курячого філе у Європі перевищує 200 грн за кг: у Бельгії, Іспанії
та Чехії - 180-200 грн, в Австрії та Греції - близько 300 грн за кг", - зазначає директор KPMG
в Україні Максим Завальний. "Придбання європейських підприємств чи будівництво
власних відкриває для українських виробників нові можливості збуту, диверсифікує
валюту виручку, зменшує валютний ризик", - додає аналітик інвесткомпанії Concorde
Capital Андрій Передерей. Нові потужності у ЄС можуть мати на меті збільшення доданої
вартості. Там може відбуватися додаткова переробка напівфабрикатів …
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У столиці стартувала активна інформкампанія
Громадського бюджету-2020
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ПОЛІТИКА
ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ
НАУКА

У столиці розпочалась активна інформаційна кампанія Громадського
бюджету-2020. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола
Поворозник під час брифінгу, передає прес-служба КМДА.

ПОЛІТИКА

«Наразі у всіх Центрах надання адміністративних послуг розміщені плакати про
початок Громадського бюджету-2020. З наступного тижня такими інформаційними
матеріалами будуть забезпечені усі заклади комунальної форми власності: це і заклади
охорони здоров’я, і фінансові установи, і заклади освіти тощо. Загалом, у рамках
інформкампанії буде розповсюджено 1500 інформаційних плакатів. Окрім того, на
спеціально облаштованих інфоточках будуть розповсюджені 25 тисяч флаєрів із
інформацією про Громадський бюджет», – розповів Микола Поворозник. Він окремо додав,
що з 15 лютого 2019 року стартує соціальна реклама (білборди, сіті-лайти та метро-лайти),
яка інформуватиме киян про Громадський бюджет. «Також у рамках інформкампанії
заплановано проведення двох масштабних Фестивалів та ворк-шопів із роз’яснення
інструменту ГБ та для комунікації авторів із розпорядниками бюджетних коштів та з
іншими авторами», – зазначив Микола Поворозник. Відзначимо, до участі у Громадському
бюджеті-2020 вже зареєстровано 12 проектів на суму понад 2,5 млн грн. Процедура подачі
проектів триватиме до 6 березня 2019 року. З 15 травня до 6 червня 2019 року кияни
зможуть обирати проекти, які місто реалізовуватиме у 2020 році, а до 1 серпня має бути
розпланована реалізація портфелю ініціатив. «Цього року на Громадський бюджет місто
виділить 160 млн грн, а це на 10 млн грн більше, ніж минулого року. Зміщено терміни
голосування та планування реалізації проектів: минулого року голосування закінчувалося у
вересні, й у розпорядників коштів було замало часу, аби сформувати бюджетні запити на
виконання ініціатив киян. У 2019 році голосування закінчується у червні», – розповів
Микола Поворозник. За його словами, разом із тим, положення залишається без змін.
Зокрема, зберігається мінімальна вартість проекту на рівні 50 тис. грн, і максимальна – у
розмірі 3 млн, також залишили відсоток обов’язкового резерву: у кошторисі проектів він
становить 20%. «Залежно від кошторису ініціативи буде визначатися і кількість голосів для
перемоги: чим дорожчий проект, тим більше потрібно буде набрати голосів. Ми скасували
цього року попередній збір голосів підтримки для направлення його на публічне
обговорення та експертизу», – пояснив Микола Поворозник та нагадав про правила етичної
поведінки, згідно з якими заборонено підкуп голосів, політичну агітацію та рейтинг
доброчесності. Нагадаємо, з 16 лютого у Києві стартує «Школа Громадського Бюджету» –
волонтерський проект лідерів команд Громадського бюджету за підтримки міської влади,
де автори проектів-переможців та розпорядники коштів будуть спільно навчати киян, як
втілити ідею у якісний проект. «Школа є постійно діючою освітньою програмою та
платформою для об’єднання активних, доброчесних фахівців своєї справи з усіх сторін
(громадськість, влада, бізнес) у команди. Тут кожен має можливість поділитися власним
досвідом, як позитивним, так і негативним, аби майбутні учасники Громадського бюджету
не допускали подібних помилок», – зазначив Микола Поворозник. За його словами, одне із
завдань школи – максимальна підготовка команд та їхніх лідерів подати власні проекти до
участі у Громадському бюджеті.

ЦВК завершила реєстрацію: за пост президента України
змагатимуться 44 особи
08.02.2019

Центральна виборча комісія (ЦВК) завершила процедуру реєстрації
кандидатів в президенти України. Під час засідання члени ЦВК ухвалили
рішення про реєстрацію двох останніх кандидатів.
Центрвиборчком встановив відповідність поданих документів вимогам
законодавства України і зареєстрував кандидатами у президенти Дмитра Гнапа від партії
“Сила людей” (одностайно) та Олександра Соловйова від “Розумної сили” (10 із 16
присутніх членів комісії), який раніше отримав відмову, але 3 лютого повторно подав до
ЦВК документи вже зі змінами. Таким чином, станом на 8 лютого ЦВК зареєструвала 44
кандидати на пост президента України
Читати повністю >>>
За матеріалами unian.ua
Найем, Залищук и К: создали платформу перед
парламентскими выборами
13.02.2019

Часть межфракционного объединения "Еврооптимисты" создала
гражданско-политическую инициативу и предлагает либеральным силам
идти независимой платформой на парламентские выборы.
"#Дійзнами" - это гражданско-политическая инициатива новых либеральных сил
для объединения перед выборами в Верховную Раду", - говорит народный депутат от БПП
Светлана Залищук. Сюда вошли, в частности, нардепы фракции БПП Сергей Лещенко,
Мустафа Найем, Светлана Залищук, Алексей Мушак, депутат фракции "Народный фронт"
Наталья Кацер-Бучковская, политолог Николай Давидюк и другие. "Мы считаем, что не
стоит ждать до окончания президентских выборов, а уже сейчас нужно объединять как
можно больше людей, исповедующих общие ценности, перед парламентскими выборами", отметила нардеп. По словам Залищук, в Украине уже есть и другие подобные инициативы "Люди важливі", "Однодумці, "Інші люди" плюс ряд людей из окружения Анатолия
Гриценко, из окружения Андрея Садового. "У нас всех общие цели и рано или поздно мы
должны начинать диалог, чтобы совместно, а не порознь, идти на парламентские выборы",
- пояснила депутат. Народный депутат Мустафа Найем говорит, что они хотят
"противопоставить совместные организованные действия политическому застою". "Я не
хочу и не буду ждать очередного торжества уныния на парламентских... Наша главная цель
- чтобы новых людей в политике стало больше. В вашем местном совете, исполкоме, в
столице, в судах, в полиции, в правительстве и в парламенте. В стране", - говорит он.
Читать полностью >>>
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Розмір премій молодим вченим збільшили
в 6 разів до 120 тис. грн.

Благотворительный фонд Вадима Новинского в 2018 г.
профинансировал проекты на 195 млн грн
05.02.2019

Международный благотворительный фонд (МБФ) в честь Покрова
Пресвятой Богородицы в 2018 году направил на гуманитарные и
благотворительные проекты свыше 195,5 млн грн.
В 2018 г. при финансовой поддержке Фонда реализовывались благотворительные
проекты в области историко-культурного наследия, сфере здравоохранения, защиты
материнства, детства, семьи. Фонд также стал соорганизатором фестивалей, конференций,
конкурсов и других мероприятий. Одним из направлений деятельности Фонда является
поддержка приюта для детей-сирот при Вознесенском Банченском мужском монастыре.
Там живут и воспитываются более 400 детей-сирот, среди которых дети с инвалидностью и
тяжелыми заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфицированные. Этому проекту более трех
лет, и Фонд ежемесячно выделяет помощь на содержание приюта. В 2018 г. она составила
более 16 млн грн. На протяжении многих лет фонд является соорганизатором ежегодного
международного фестиваля православного кино «Покров». В 2018 г. фестиваль проходил с
8 по 12 октября в Национальной опере Украины им. Тараса Шевченко. На его проведение в
этом году фондом было выделено 1,5 млн грн. Бюджет БФ Вадима Новинского в области
здравоохранения в 2018 году также увеличился и составил более 18 млн. грн. В этом году
продолжилась реализация всеукраинской программы «Помоги сердцу биться», в рамках
которой 59 детей с врожденными пороками сердца получили кардиохирургическое
лечение в Институте Сердца МЗ Украины. Также фонд поддержал проект Института Сердца
«Выездные бригады», благодаря которому во многих областях Украины были проведены
мероприятия по предварительной диагностике кардиологических недугов у детей. Всего
бюджет по программе в 2018 г. составил более 9,5 млн грн. Значительно расширилась в
2018 г. программа по реабилитации детей и молодых людей с диагнозом ДЦП и органическими поражениями нервной системы, реализуемая на базе Международной реабилитационной клиники Козявкина. Так, в 2018 году курс реабилитации прошли более 100
человек со всей Украины. А в 2019 году программа реабилитации ДЦП и поражений
нервной системы будет расширена. Фонд планирует помочь уже 250 пациентам. В прошлом
году Фонд традиционно поддерживал многочисленные конкурсы, конференции и
фестивали регионального значения, такие как «Остров Рождества» в Херсоне, «OrthoFest», а
также другие мероприятия, инициатором которых, в частности, выступило волонтерское
движение православной молодежи Украины «Молодость не равнодушна» (при общине
Свято-Троицкого Ионинского монастыря). Среди проектов этой организации - поддержка
детских спец. заведений и учреждений закрытого типа (специализированный санаторий
«Барвинок», Ладыжинский дом-интернат, Бердичевская школа-интернат, Старобасанская
общеобразовательная школа-интернат, школа глухих детей, пр.), хосписов и домов
престарелых (Дом ветеранов на Лесном массиве), онкологических больниц. В этом году
помощь по этому направлению составила более 4 млн. грн. В рамках целевой программы
«Культурное наследие» в 2018 году продолжилась традиционная работа по возрождению и
поддержанию отечественных культурных и православных памятников. В частности, были
профинансированы мероприятия по строительству, реставрации и сохранению более 50
архитектурных объектов религиозного назначения на сумму более 38 млн грн. Это храмы,
церкви, часовни, монастыри, приюты для сирот и престарелых практически во всех
регионах Украины. Один из масштабных проектов программы «Культурное наследие» воссоздание Храма в честь Святой Троицы на Троицкой площади в Киеве…
Читать полностью >>>
По материалам Смарт-Холдинга
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Читайте також: Стартує курс для молоді
щодо створення власного бізнесу >>>

05.02.2019

Верховна Рада збільшила кількість премій молодим ученим у галузі
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок
із 20 до 30 та їхню суму з 20 тис. Ддо 120 тис. гривень кожна.
За прийняття проекту постанови №9205 проголосували 242 депутати при
мінімально необхідних 226, передають Українські Новини. Згідно з постановою від 2007
року, щорічно присуджувалося 20 премій Верховної Ради найталановитішим молодим
ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок
розміром у 20 тис. гривень кожна. Документ пропонує збільшити кількість премій до 30, а
суму виплати підняти до 60 прожиткових мінімумів - 120 тис. гривень.
Читати повністю >>>
За матеріалами ukranews.com
Американский фонд готов выделить украинским ученым
годовое финансирование
08.02.2019

Исследовательские проекты групп американо-украинских ученых,
чья деятельность связана с аграрной сферой, могут получить деньги от
фонда CRDF Global. Проекты принимаются до 28 февраля.
В конкурсе фонда могут участвовать две подкатегории проектов: альтернативная
энергетика (в том числе биохимия, микробиология, инженерные и нанотехнологии, другие
исследования в этой области) и агробиотехнологии (генная инженерия, молекулярные
маркеры, диагностика, патология растений, методы устранения болезней растений или
сведение этой проблемы к минимуму). Призовой фонд конкурса - $72 тыс. Украинские
исследователи получат на год научной деятельности сумму в $57 тыс. ($50 тыс. - от CRDF
Global и $7 тыс. - от Минобразования и науки). Американские исследователи - $15 тыс. …
Читать полностью >>>
По материалам zerno-ua.com
В Україні можна скористатися новими можливостями
для участі у «Горизонт 2020»
12.02.2019

Дослідники, вчені, підприємці з п'яти країн Східного партнерства, в
т.ч. України мають можливість подати заявку на участь в останньому турі
конкурсу «Гранти для налагодження співпраці».
Це можна зробити на так званих Brokarage events (зустрічах, які збирають бізнесові
та інші організації, які шукають партнерів для розвитку власних проектів) або Підготовчих
зустрічах (Preparatory Meetings). Цей конкурс оголошено в рамках фінансованого ЄС
проекту «Східне партнерство ПЛЮС» (EaP Plus). Конкурс грантів для налагодження
співпраці фінансово підтримує участь місцевих дослідників з регіону в Brokarage events, що
стосуються програми «Горизонт 2020», та Підготовчих зустрічах для підготовки проектних
пропозицій в рамках цієї програми. Мета грантової схеми – розширення наукових зав’язків
між країнами-членами ЄС/неасоційованими країнами Східного партнерства та країнами
Східного сусідства. Також вона спрямована на збільшення кількості учасників у поданих
проектних пропозиціях «Горизонт 2020». …
Читати повністю >>>
За матеріалами Представництва ЄС в Україні

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

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

НА ПОЧАТОК

:: СВІТ

Чи загрожує світовій економіці
нова глобальна криза?
11.02.2019

Світова економіка сповільнює темпи зростання. Та чи означає це
загрозу нової економічної кризи у світі? На це питання відповідає Олександр
Мартиненко, керівник підрозділу з корпоративного аналізу групи ICU.
Поки що такий сценарій видається малоймовірним. Нещодавня зміна риторики
провідних фінансових регуляторів в бік пом'якшення монетарної політики посилює
впевненість фондових ринків, що будуть зроблені кроки для підтримки економічного
зростання. Разом із покращенням настроїв на фінансових ринках відновився інтерес
інвесторів і до ринків країн, що розвиваються. Останнє особливо важливо для України в
складний рік виборів і пікових виплат за зовнішнім боргом. Та все ж нинішня глобальна
ситуація залишається досить нестійкою. І саме тому варто розглянути всі ключові фактори,
що впливають на світову економіку.
Тривожна статистика. Ключові регіони світу демонструють все більше ознак послаблення економічного зростання. У США індикатор поточної ділової активності показав
зниження зростання до 1,5% у січні з 4% у вересні, інфляція залишається нижче цільового
рівня 2% ФРС, а очікування бізнесу і споживачів також далекі від оптимістичних. У Китаї
майже кожен значущий економічний індикатор в останні місяці виявився нижчим, ніж
очікувалось, обсяги торгівлі зменшуються, зростання реального ВВП в четвертому кварталі
2018 р. зменшилося до 6,4% (вперше з 2010 р. – нижче 6,5%), а індекс очікувань менеджерів
із закупівель показує скорочення економічної активності вперше за два роки. ВВП єврозони
в IV кварталі 2018 р. зріс лише на 0,2% порівняно з попереднім кварталом – це найнижчий
показник за останні чотири роки. Посилення негативних сигналів стривожило фінансові
ринки ще минулого року, і з кінця вересня ключові фондові індекси покотилися донизу: до
кінця 2018 року S&P500 упав на 14%, FTSE100 – на 9%, Nasdaq – на 17%. Все ж переважна
більшість аналітиків вважають, що ще рано говорити про економічну рецесію. За даними
Bloomberg, в 2019 р. очікується уповільнення зростання світового ВВП лише до 3,5%, після
3,7% в 2018-м. Наскільки дійсно ослабленою буде світова економіка в наступні рік-два,
багато в чому визначатимуть ефективність макроекономічної політики в ключових
регіонах – США, Китаї та ЄС, а також здатність світових лідерів впоратися з посиленням
геополітичних викликів. З часу глобальної економічної кризи 2007-2009 років національні
регулятори досягли успіху в підтримці інвестиційного попиту провідних світових економік,
і їхню роль у відновленні стабільного зростання складно переоцінити. Однак зараз їхнє
завдання ускладнюється через високий рівень накопичених боргів. Більше того,
ефективність ресурсу кількісного пом'якшення, що забезпечив вихід з минулої кризи, може
все більше знижуватися з подальшим використанням. Ситуацію ще більш ускладнює
посилення політичних викликів. Торговий конфлікт США і Китаю, вихід Великої Британії з
ЄС без відповідної угоди, а також зростання торгового протекціонізму – все це становить
найбільшу небезпеку своїми непередбачуваними наслідками і може завдати серйозної
шкоди світовій економіці.
Рівняння на США. Вирішальне значення для глобального економічного зростання
може мати розворот в політиці центробанку США. Починаючи з 2015 р. ФРС дев'ять разів
підвищувала облікові ставки на 25 базисних пунктів до поточних 2,25% –2,5% і ще в грудні
попереджала ринки про подальші підвищення в 2019 р. Однак 30 січня глава ФРС Джей
Пауелл заявив, що ймовірність зниження ставок тепер так само висока, як і ймовірність їх
підвищення. Така різка зміна риторики, разом з рішенням призупинити розкриття планів із
підняття ключових ставок, а також переглянути політику нормалізації балансу ФРС, дала
фінансовим ринкам сигнал про значне пом'якшення монетарної політики ФРС. Це також
надало можливість іншим центробанкам, в першу чергу Народному банку Китаю, більш
впевнено пом'якшувати свою процентну політику, не побоюючись спричинити ослаблення
національної валюти проти долара США. Багато спостерігачів вважають, що нинішні рівні
облікових ставок досить збалансовані, з можливістю зниження майже на 250 базисних
пунктів у разі серйозного економічного спаду. Водночас ринок праці залишається
недостатньо насиченим і все ще спостерігається значне зростання зарплат. Це зберігає
потенціал зростання інфляції і може не дозволити ФРС зволікати з подальшим
підвищенням ставок. Зниження податків американських корпорацій адміністрацією Трампа
також дало потужний поштовх американській економіці. Разом з тим, це спричинило
втрати держбюджету, який виріс до 3,8% ВВП в 2018 році. Малоймовірно, що в 2019-му
влада США буде здатна надати економіці додаткові фіскальні стимули.
Китай сповільнює Європу. Ознаки серйозного уповільнення китайської економіки
вже змушують держава мобілізовувати ресурси на її стимулювання. В цьому році китайська
влада планує задіяти різні важелі, включаючи монетарне пом'якшення, фіскальне
стимулювання і точкове регулювання регіонального ринку нерухомості. Економіка може
відчути позитивний ефект від додаткового припливу кредитних коштів вже в кінці
першого – на початку ІІ кварталу 2019-го. Разом з тим, повністю уникнути уповільнення
Китаю навряд чи вдасться. Фіскальне стимулювання прискорить зростання дефіциту
держбюджету, на що уряд не піде. Суттєвому ж пом'якшенню монетарної політики
перешкоджають значне зростання боргового навантаження економіки, необхідність надати
пріоритет якісній стороні економічного зростання, а також небажання державних банків
брати на себе додаткові ризики кредитування приватного сектора. Більш обережне
ставлення китайського керівництва до фінансового стимулювання не передбачає
кредитного буму таких самих масштабів, як в 2010 і 2016 роках. Сповільнення зростання
китайської економіки з кінця минулого року почало позначатися і на Європі. Істотним
негативним фактором також стає погіршення ділових очікувань через політичні проблем,
головні з яких – наслідки безконтрольного Brexit, зростання популізму в Італії та інших
країнах, протести у Франції. Однак ризики рецесії в Європі залишаються низькими завдяки
досить високому рівню зайнятості, зростанню доходів, зниженню цін на енергоносії і
сприятливим умовам фінансування. Та все ж Європейський центральний банк демонструє
готовність діяти і за більшої кількості ознак ослаблення економіки. У зв'язку з цим на
початку березня цілком імовірне рішення ЄЦБ про продовження програми щодо цільових
операцій довгострокового рефінансування – нестандартного монетарного інструменту, за
допомогою якого ЄЦБ надає довгострокові кредити банкам і стимулює їх розширювати
кредитування споживачів і бізнесу в єврозоні. Не виключено також перенесення планів
підвищення облікової ставки в більш пізні терміни, ніж раніше оголошений грудень 2019 г.
Торговельне перемир'я. Ще один істотний ризик для світової економіки –
ескалація торгового протистояння США і Китаю. Вже з 1 березня, за відсутності суттєвого
прогресу в переговорах, США можуть збільшити імпортні мита для товарів з Китаю з 10%
до 25%. І така перспектива серйозно турбує фінансові ринки. Складність переговорів
полягає в тому, що США хочуть домогтися не тільки більш збалансованого торгового
обміну, а й гарантій китайської влади щодо запобігання витоку технологій, захисту
інтелектуальної власності, усунення нетарифних бар'єрів, а також початку структурних
реформ, що усувають субсидування галузей китайської економіки. Масштаб обговорюваних
проблем дуже великий, і дискусії, швидше за все, триватимуть ще довго після визначеного
терміну. Останнім часом сторони заявляють про значний прогрес у переговорах. У
досягненні домовленостей зацікавлені як китайська влада, яка хотіла б уникнути
відчутного удару по експорту країни, так і адміністрація Трампа, якій необхідно
продемонструвати успіхи в одному з ключових напрямів зовнішньої політики напередодні
виборів. За базовим сценарієм можна очікувати досягнення попередньої угоди і
продовження переговорів.
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Загалом, незважаючи на серйозні виклики, глобальна макроекономічна ситуація
дозволяє зберігати обережний оптимізм. Світові фондові ринки схвально зустріли
кардинальний розворот в риториці ФРС, і за січень ключові фондові індекси S&P500 і
FTSE100 зросли на 8% і 3% відповідно. Продовжують надходити сигнали від китайської
влади про плани підтримати китайську економіку, намітився прогрес у торгових
переговорах США і Китаю – усе це також підтримує фондові й сировинні ринки. Як наслідок,
відновився й інтерес інвесторів до цінних паперів ринків країн, що розвиваються. Останнє є
критично важливим для українського уряду, якому належить виплатити в цьому році
рекордну суму в $4,7 млрд з обслуговування зовнішнього боргу. Попри нестійкий стан
світової економіки, загроза нової кризи поки не виглядає актуальною. Можна навіть
сказати, що нинішня ситуація швидше є сприятливою для України.
© Олександр Мартиненко, керівник підрозділу з
Читати повністю >>>
корпоративного аналізу групи ICU

За матеріалами ICU
Сумні підсумки Мюнхенської конференції
з безпеки
17.02.2019

Лінії розділу між Атлантикою стали більш жорсткими. Про це у
розмові з DW відзначив Тоомас Хендрік Ільвес, колишній президент Естонії
та один зі старожилів Мюнхенської конференції з безпеки.

Підірвана довіра до США. Мюнхенська конференція - це, перш за все, демонстрація
того, що називають трансатлантичним партнерством: США і Німеччини, а також США і
Євросоюзу. Однак партнерство, яке склалося після Другої світової війни, опинилось під
питанням на початку президентства Дональда Трампа. "Теперішня адміністрація
зруйнувала базову довіру до США, - каже Ільвес. - Її доведеться наново відбудовувати".
Схожі, хоча і більш стримані заяви пролунали і від голови Мюнхенської конференції
Вольфґанґа Ішинґера (Wolfgang Ischinger). "Якщо у попередні роки ми давали нашій
конференції назву "До краю прірви і назад" і думали, що, можливо, це перебільшення, то
зараз після багатьох розмов думка більшості учасників така, що проблема дійсно має місце",
- заявив колишній німецький дипломат, підбиваючи підсумки зустрічі.
Дві Америки в Мюнхені. Починаючи з 2017 року, вже втретє поспіль учасники
Мюнхенської конференції бачать дві різні Америки. Америка президента Дональда Трампа
устами віце-президента Майка Пенса запевняла, що трансатлантичний альянс є міцним, що
Америка досі очолює західний світ, а Північноатлантичний альянс "сильний, як ніколи".
Однак тон цієї нової Америки у розмові з Європою стає дедалі жорсткішим. Попри напрочуд
теплу і сонячну погоду в баварській столиці, в конференц-холі війнуло холодом, коли Пенс
майже в ультимативній формі закликав європейців вийти з ядерної угоди з Іраном.
Америка Трампа показала своє ставлення до Мюнхенської конференції, зокрема,
відсутністю ключових членів уряду. До Баварії не приїхали ні радник президента з
національної безпеки Джон Болтон, ні глава Держдепу Майк Помпео, хоча він і перебував
поруч - у Польщі. Однак була й інша Америка, яку представили велика делегація Конгресу
США на чолі зі спікеркою Палати представників демократкою Ненсі Пелосі та колишній
віце-президент, також демократ Джо Байден. Бальзамом для європейської душі стали його
слова про те, що "це мине, і ми повернемося". Байден мав на увазі чинну республіканську
адміністрацію в Білому домі та її політику "Америка передусім". Але 76-річний Байден
виглядав втомленим, а його голос був слабким. Упевненості в тому, що трансатлантичні
тріщини вдасться швидко залатати, після його виступу не було.
Росія розчарована і готова чекати. Песимістично оцінюють підсумки Мюнхена і
деякі представники російської делегації. "Не було бажання досягти результату", - сказав у
розмові з DW колишній посол Росії в США Сергій Кисляк. Він був тут й минулого року та
каже, що у цілому розчарований конференцією. Росію в Мюнхені традиційно представляв
глава МЗС Сергій Лавров. Він виголосив промову про необхідність повернутися до ідеї
"спільного європейського дому" та розкритикував Європу за "втрачені можливості".
Виступив він без ентузіазму, очевидно, розуміючи, що Захід не пристане на пропозицію
забути конфлікт через Україну і перейти до економічного зближення. Ще більш незвично
прозвучала пропозиція ремонтувати "європейський дім" від представника країни, яку
звинувачують у руйнуванні європейської архітектури безпеки. Двоє заступників Лаврова
взяли участь в дискусіях щодо контролю над ядерною зброєю і врегулювання ситуації в
Сирії. Обидва обговорення показали, що позиції Росії та США далекі й спільних дій не
передбачається. Як дали зрозуміти представники РФ, Москва взяла до відома позицію
Заходу, але свою не змінюватиме і готова чекати.
Україна втрачає значення і намагається нагадати про себе. Президент України
Петро Порошенко - один з небагатьох, хто задоволений результатами Мюнхенської
конференції. Щоправда, він завжди так каже. Цього разу Порошенко взяв участь у дискусії
не в головному залі, де саме відбувалося обговорення глобального потепління, а в
скромнішому приміщенні. Можливо, організатори не хотіли давати йому занадто велику
трибуну, щоб уникнути звинувачень у підтримці одного з кандидатів на виборах
президента України в березні. А можливо, керувалися рейтингом потенційно важливих
світових криз, складеному приватною американською фірмою Eurasia Group та
опублікованому в доповіді Мюнхенській конференції. Україна посідає в ньому дев'яте місце
з десяти. Вже майже традиційної на полях Мюнхенської конференції зустрічі міністрів
закордонних справ у нормандському форматі, тобто Німеччини, Франції, Росії та України, не
було. Її навіть не анонсували. Раніше Москва заявила, що поки не бачить сенсу в цьому
заході та звинуватила Київ у невиконанні мінських домовленостей. Але назвати оптимізм
Порошенко безпідставним було б неправильно. Від першого дня конференції Україну в
своїх виступах згадували провідні політики. І не просто згадували, а обіцяли підтримку.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), зокрема, запевнила Порошенка, що і
в майбутньому домагатиметься продовження транзиту російського газу Україною, попри
будівництво газопроводу "Північний потік-2". Не виключила вона й нових санкцій проти
Росії в разі ескалації конфлікту на сході України.
Про що Меркель забула сказати у Мюнхенській промові. Мюнхенська промова
Меркель, в якій вона стала на захист ліберального світового порядку, а також критикувала
Росію і США, вже назвали однією звершин нинішньої конференції. "Це було вражаюче", підтверджує Тоомас Ільвес. Щоправда, колишній естонський політик виявив в промові один
недолік. За його словами, коли канцлерка говорила про "Північний потік" та як приклад
наводила надійні поставки газу з СРСР, вона "забула про те, що на початку 1990-х Росія з
політичних мотивів відключала газ країнам Балтії, а в другій половині 2000-х - Україні", каже Ільвес. У сухому залишку після Мюнхенської конференції-2019 багато хто мав
враження, що, попри спроби врятувати старий світовий порядок, теперішня фаза
невизначеності надовго затягнеться. Це збігається і з оцінкою авторів доповіді
Мюнхенської конференції. "Багато чого залежатиме від того, наскільки великої шкоди
завдано, - каже Томас Ільвес. - Після Другої світової війни ще не було антиєвропейськи
налаштованого президента США". Не виключено, що вже найближчим часом Німеччина на
собі відчує, що це означає: очікується, що Вашингтон може запровадити мита на німецькі
автомобілі. Меркель в Мюнхені назвала таку перспективу "лякаючою".
Читати повністю >>>
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:: КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ

НА ПОЧАТОК

19-21 февраля 2019 г. вриглашаем специалистов зернового хозяйства,
животноводства, птицеводства и лодоовощной отрасли на самое крупное
выставочное событие нового аграрного сезона - «АгроВесна 2019», которое
объединяет три специализированные выставки «Зерновые технологии». «Agro
Animal Show». В «Фрукты. Овощи. Логистика».
23 февраля 2019 г. состоится масштабное событие в индустрии гостеприимства
– International Hospitality Conference 2019. Более 300 гостей из Украины и Европы
соберутся в зале отеля InterСontinental Kyiv, чтобы подвести итоги прошлого года
и спрогнозировать развитие гостиничного рынка в Европе и Украине на 2019 год.
Читать полностью >>>
26-28 лютого 2019 р. Інститут Адама Сміта радий запросити Вас до участі в 10му міжнародному ювілейному УКРАЇНСЬКОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ФОРУМІ, який
відбудеться у Києві в готелі «Інтерконтиненталь». Приєднуйтесь до лідерів
енергетичного ринку України під час нашого першого і найбільшого
енергетичного заходу в 2019 році, який відзначає 10-ту річницю, щоб дізнатись про новини
для інвесторів, учасників ринку, підрядчиків, трейдерів та інших зацікавлених сторін.
Читати повністю >>>
27 лютого - 01 березня 2019 р. в Києві пройде Міжнародна виставка/фестиваль
професіоналів систем кондиціювання, вентиляції та автоматизації клімату
«CLIMA FEST UKRAINE». Це можливість створити професійний майданчик для
великих і відомих виробників обладнання HVAC-ринку з метою максимально
ефективно донести для українських фахівців, всю технічну інформацію про обладнання та
інновації, а також об’єднати всіх кращих фахівців галузі. Читати повністю >>>
28 лютого - 1 березня в Українському домі відбудеться міжнародний форум
«Smart Building». SMART BUILDING - міжнародна професійна виставка і конференція, що демонструє світові і українські досягнення в галузі інтелектуальних
систем і автоматизації, енергоефективності та smart-рішень для створення
«розумного будинку» і «розумного міста». Це унікальний майданчик, який об'єднує
стартапи, невеликі локальні компанії, а також відомі світові бренди і компанії ринку
розумних технологій і будівництва. На одному майданчику зберуться великі компанії і
експерти, представники державних структур та стартапи, а також всі зацікавлені у
розвитку smart-технологій і застосуванні новацій на ринку будівництва. Читати повністю
>>>
27 февраля - 2 марта 2019 г. в Киеве пройдет 16 международный форум
производителей и поставщиков мебели - Киевский Международный мебельный
форум KIFF – главная мебельная выставка Украины. Свидетельством высокого
уровня и безупречной репутации форума KIFF стало признание всемирной
ассоциацией выставочной индустрии (UFI). Киевский KIFF, наряду с Миланом и Москвой,
становится центральной площадкой для демонстрации лучших итальянских брендов
благодаря совместной работе с авторитетным сообществом самых престижных мебельных
фабрик Италии – Федерацией Federlegno Arredo. KIFF была первой и остается лучшей
международной мебельной выставкой Украины и лучшим стартом для международных
мебельных брендов на украинском рынке. Среди стран-участниц – Украина, Германия,
Великобритания, Испания, Швейцария, Турция, Румыния, Польша, Россия, Эстония, Литва,
Беларусь и др. Читать полностью >>>
27 февраля - 2 марта 2019 г. в Киее пройдет 34 международная выставка
материалов для производства, декора и отделки мебели, фурнитуры, механизмов
и комплектующих - MTKT Innovation. Выставка является главным событием для
каждого мебельщика, дизайнера и архитектора, так как здесь представляют свою
продукцию лидеры рынка Украины и зарубежных стран. Здесь презентуются лучшие
новинки года и инновационные решения, которые меняют представление о мебели и
интерьере, удивляют своей уникальностью и дают возможность уже сегодня погрузиться в
мир интерьера будущего. Читать полностью >>>
27 февраля - 2 марта 2019 г. в рамках MTKT Innovation пройдет 12
международная выставка оборудования и инструмента для мебельной
промышленности «FURN’ EQUIP». Выставка аккумулирует компании с
инновационными решениям, технологическими новинками, современным
оборудованием и нестандартными решениями, которые делают производство мебели
легким и экономически оправданным. Читать полностью >>>
28 февраля MMR собирает в Atlas ведущих специалистов по антикризисным
коммуникациям и репутационному менеджменту, в экспертизе которых не
сомневается. Спикеры расскажут об эффективном антикризе на успешных и
провальных примерах, дадут методичку по выходу из репутационного пике, а
также обсудят состояние и перспективы украинского коммуникационного рынка. Читать
полностью >>>
28 февраля 2019 года в Киеве состоится международная конференция
«Железные дороги Украины: развитие и инвестиции». Ее организатор
информационный сервис Promgruz приглашает к дискуссии о перспективах
либерализации
рынка
железнодорожных
перевозок,
формирования
конкурентной среды и прихода в отрасль новых игроков – частных перевозчиков. Читать
полностью >>>

березень
6 березня у Києві відбудеться «Річковий Форум 2019», де учасники ринку
річкових перевезень обговорюватимуть майданчики під будівництво складів,
елеваторів, терміналів, проблеми створення флоту та залучення вантажів. Форум
складатиметься з трьох дискусійних панелей. У перерві відбудеться
нагородження компаній на чиїх річкових терміналах перевалили найбільшу кількість
вантажів, а також, які продемонстрували найкращу динаміку росту. Читати повністю >>>
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12 - 14 березня 2019 р. в Києві пройде міжнародний форум технологій та
обладнання «Індустрія торгівлі». Це ключова подія українського ринку рітейлу,
демонструючи повний спектр рішень для магазинів та закладів громадського
харчування у ТРЦ. Торговельне і технологічне обладнання, обладнання для власного
виробництва у супермаркетах та фуд-кортів, меблі, дизайнерські, оформлювальні та
світлові рішення для торгових приміщень — ці та багато інших напрямків презентують
провідні виробники та постачальники. Читати повністю >>>
12 - 14 березня 2019 р. в Києві пройде Вісімнадцята міжнародна виставка
технологій промислового холодопостачання, кондиціонування та вентиляції
«Промисловий холод 2019». Виставка представляє новітні вітчизняні та зарубіжні
технологічні рішення і обладнання для промислового та комерційного холоду:
промислове холодильне обладнання, транспортний холод, кондиціонування повітря і
вентиляцію, теплоізоляцію, контрольно-вимірювальні прилади і автоматику, обладнання
та аксесуари для монтажу, ремонту, експлуатації. Читати повністю >>>
12 - 14 березня 2019 р. в Києві пройде П'ятнадцята міжнародна спеціалізована
виставка «Франчайзинг 2019». Виставка «Франчайзинг» входить до ТОР-5
найбільших європейських виставок та є єдиним в Україні бізнес- майданчиком
для купівлі/продажу франшиз, підбору комерційної нерухомості та усього
необхідного для старту бізнесу. Читати повністю >>>
12 - 14 березня 2019 р. в Києві пройде Вирощування, зберігання, переробка та
збут овочів, фруктів, грибів та ягід «Форум фермерських технологій 2019».
Єдиний спеціалізований комплексний захід для фермерів, які займаються
вирощування продукції рослинного походження: овочів, фруктів, ягід, грибів,
квітів. Читати повністю >>>
12 - 14 березня 2019 р. в Києві пройде Виставка обладнання та технологій для
зберігання, післязбиральної та передпродажної доробки урожаю «Сховища для
фруктів, овочів, ягід 2019». Спеціалізована виставка презентує весь комплекс
обладнання для ефективного зберігання, післязбиральної і передпродажної
підготовки врожаю: технології будівництва сховищ, обладнання і системи зберігання, лінії
для післязбиральної і передпродажної доробки продукції. Читати повністю >>>
12 - 14 березня 2019 р. в Києві пройде Фермерський ярмарок контрактів 2019.
Сучасний В2В-захід, де фермери з усіх куточків країни презентуватимуть власну
нішеву продукцію, а також виробничі потужності для укладання контрактів на
постачання до магазинів, закладів громадського харчування, переробних
підприємств та матимуть можливість отримати додаткове фінансування для розвитку
бізнесу. Читати повністю >>>
12 – 14 березня в Києві відбудеться спеціалізована виставка технологій та
обладнання для тепличної галузі «Тепличне господарство 2019» — єдиний в
Україні майданчик, що презентує весь комплекс рішень для вирощування овочів,
фруктів, грибів та ягід у закритому ґрунті. Виставка «Тепличне господарство»
протягом семи років робить свій внесок у розвиток овочівництва закритого ґрунту,
презентуючи українським виробникам фруктів, овочів, грибів та ягід найновіші досягнення
тепличних технологій. Читати повністю >>>
13-15 марта 2019 г. в Киеве (МВЦ, Броварской пр., 15) пройдет выставка
RemaDays Киев 2019 - 10 Юбилейный выпуск выставки рекламы! На выставке
будут представлены 3 сектора рекламы: Gifts & Teхtile - рекламно-сувенирная
продукция, рекламный текстиль, упаковка и полиграфическая продукція; Sign &
Visual - Визуальная реклама, рекламные носители внутри и снаружи помещений, световая
реклама, POS Media и оборудование мест продаж; Tech & Print - Техника, оборудование и
материалы для печати, полиграфии и производства рекламной продукции.
Читать полностью >>>
19 - 21 березня 2019 р. в Києві пройде Міжнародна виставка-форум важкої
техніки, обладнання та компонентів «HEAVY DUTY / ВАЖКА ТЕХНІКА 2019».
Експозиція важкої техніки для всіх видів підготовчих, будівельних та добувних,
прибиральних і дорожніх робіт; Конференції, презентації, обмін досвідом та інтерактивна
взаємодія з відвідувачамита учасниками; ТЕСТ-ДРАЙВ демонстрація техніки. Читати
повністю >>>
19 - 22 марта 2019 г. в Киеве пройдет 34 международная выставка строительных
материалов и технологий «InterBuildExpo» – важнейшее профессиональное
событие в области строительства и архитектуры, обустройства жилья,
проектирования и ремонта, а также главная площадка для обсуждения наиболее
острых вопросов ведения строительного бизнеса в Украине. На выставке задаются
тенденции отрасли и векторы развития на целый год. В трех павильонах и на открытой
площадке общей площадью 28 000 м2разместятся все новинки рынка строительных
технологий и материалов. Экспонентам и посетителям выставки InterBuildExpo предлагает
широкий выбор тематических мероприятий и сопутствующие им экспозиции. Читать
полностью >>>
26-29 березня 2019 року в Києві пройде 23-й Міжнародний Форум товарів для
дітей «BABY EXPO 2019». Виставка проводиться у форматі "бізнес- для -бізнесу", і
розрахована на бізнес-аудиторію: гуртових покупців,
дистрибьюторів.
Роздрібних покупців просимо звернути на це увагу. Роздрібна торгівля
проводиться на Торговому майданчику перед входом до павільйону. Читати повністю >>>
28-29 марта 2019 г. в Киеве на НСК Олимпийский пройдет III международная
выставка City Trans Ukraine 2019. Это специализированное отраслевое
мероприятие,
ориентированное
на
производителей
и
поставщиков
пассажирского транспорта, также на непосредственных покупателей такой
техники - государственных и частных операторов пассажирских перевозок. Читать
полностью >>>

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

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

квітень

2 - 5 квітня 2019 р. в Києві пройде Міжнародна спеціалізована виставка
«ЛАК&ФАРБА EXPO UA - 2019» (лакофарбові покриття та матеріали, сировина,
обладнання та технології для їх виробництва, обробка поверхні, тара і упаковка)
Цце єдина в Україні спеціалізована виставка де можна ознайомитись з новітніми
зразками лакофарбової продукції, сировиною та обладнанням для виготовлення покриттів,
а також технологіями для обробки поверхні. Асортимент продуктів, в останні роки, активно
розширюється, виходять нові зразки, при цьому вдосконалюється і їх якість,
підлаштовуючись під європейські стандарти. Покриття застовуються практично в усіх
галузях промисловості та в побуті, тому є висока зацікавленість в даному заході, як серед
споживачів так і серед виробників галузі. Читати повністю >>>
2 - 5 квітня 2019 р. в Києві пройде XI Міжнародна спеціалізована виставка
«PLAST EXPO UA - 2019» (технології та обладнання для виробництва й переробки
пластмас та каучуку). Єдина в Україні виставка, що об’єднує навколо себе
фахівців у галузі переробки пластмас та каучуку, починаючи з виробництва сировини,
створення новітнього вітчизняного обладнання і закінчуючи автоматизацією
технологічних процесів. У період адаптації українського ринку до вимог ЄС, Plast Expo Ua
дає можливість усім, хто стоїть біля витоків створення нового виробництва, часткової
модернізації або глобального оновлення діючих заводів і компаній, зорієнтуватися у
різноманітті товарів, марок і технологій, що пропонуються на нашому ринку: все найкраще
можна буде побачити в роботі на експозиції Plast Expo UA. Читати повністю >>>
2 - 5 квітня 2019 р. в Києві пройде III Міжнародна спеціалізована виставка
«ADDIT EXPO 3D - 2019» (технології, обладнання та матеріали для аддитивного
виробництва та 3D друку). Виставка для тих, хто йде в ногу з часом, хто відкрив
для себе простори технологій XXI століття, які найбільш динамічно
розвиваються, хто усвідомлює, що третя промислова революція починається на наших очах.
Головне завдання організаторів виставки - надати можливість кожному клієнту
максимально розкрити свій потенціал, заявити про свої досягнення на всю Україну, звірити
свої передчуття щодо перспектив розвитку галузі з кращими світовими брендами,
адаптованими, при цьому, під наш вітчизняний ринок, його потреби і можливості. Читати
повністю >>>
2 - 5 квітня 2019 р. в Києві пройде XI Міжнародна спеціалізована виставка
«КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЯРМАРОК - 2019» (машинобудування, металургія,
литво, металообробка, інструмент, технології обробки поверхні, компресори,
приводна техніка, насосне обладнання, труби, арматура, фільтри, неметалеві
промислові матеріали, діагностичні прилади, засоби промислової автоматизації). Київський
технічний ярмарок – це логічне продовження Міжнародного промислового форуму,
найбільшої галузевої виставки України, яку Міжнародний виставковий центр більше 17
років поспіль проводить в останній тиждень листопада. Контакти, встановлені в процесі
ознайомлення з новими розробками і технологіями, представленими на Промфорумі,
можливо плідно розвинути і зміцнити під час весняного Київського технічного ярмарку.
Читати повністю >>>
03-06 квітня 2019 року в Києві пройде 19-та Виставка канцелярських товарів та
приладдя для офісу (спільно з Українською Асоціацією Постачальників
Канцелярських Товарів) «СВІТ КАНЦЕЛЯРІЇ 2019». Організатор: АККО
Інтернешнл. Читати повністю >>>
9-10 квітня 2019 року в Києві пройде Міжнародна виставка обладнання та
технологій для поводження з муніципальними та промисловими стічними
водами «Waste Water Management 2019». Організатор: ТОВ «Бизнес-Форум».
Тематичні розділи виставки та ділової програми: реформи законодавства;
інвестиційні потреби та фінансування проектів; техніка для очищення та будівництва
трубопроводів, зливової каналізації; ІТ, обладнання та системи обліку, моніторингу,
автоматизації та диспетчеризації; обладнання та технології для очистки стічних вод;
переробка і утилізація осадів, очистка фільтрату полігонів, біогазова енергетика; вода в
промисловості: ПЕК, ГМК, сільське господарство, фармацевтика та харчова промисловість,
хімічна, нафтохімічна промисловості та транспорт; інженерні мережі: проектування та
інжиніринг, діагностика, ремонт та будівництво трубопроводів, безтраншейні технології,
системи зливової каналізації, боротьба з паводком; локальні очисні споруди; інструменти
ProZorro для водоканалів та їх постачальників. Читати повністю >>>
10 - 12 апреля 2019 г. в Киеве пройдет Международный форум пищевой
промышленности и упаковки «IFFIP 2019». Ккрупнейший украинский форум
продуктовой и упаковочной индустрии, который отображает реальное
положение рынка пищевой, пищеперерабатывающей и упаковочной
промышленностей. IFFIP является главным связующим звеном между производителями,
дистрибьюторами оборудования, сырья и переработчиками сельскохозяйственной
продукции, а также производителями продуктов питания. Читать полностью >>>
10 - 12 апреля 2019 г. в рамках «IFFIP 2019» пройдет 20 международная
выставка упаковочной промышленности (член СOPE, признана UFI) «Пак Экспо».
Читать полностью >>>
10 - 12 апреля 2019 г. в рамках «IFFIP 2019» пройдет 25 международная
выставка производителей и поставщиков продуктов питания и напитков
«ПродЭкспо». Читать полностью >>>
10 - 12 апреля 2019 г. в рамках «IFFIP 2019» пройдет 13 международная
выставка оборудования и технологий для пищевой промышленности
«ПродТехМаш». Читать полностью >>>
10 - 12 апреля 2019 г. в рамках «IFFIP 2019» пройдет 10 международная
выставка оборудования и ингредиентов для хлебопекарной и кондитерской
промышленности «Хлебопекарная и кондитерская индустрия» Читать
полностью >>>
16-18 квітня 2019 року в Києві у виставковому центрі «АККО Інтернешнл»
пройде наймасштабніший у регіоні галузевий бізнес-захід, присвячений індустрії
сонячної енергетики – 8-а Міжнародна Конференція та Виставка Сонячної
Енергетики в Центральній та Східній Європі «CISOLAR-2019 KYIV». CISOLAR - це
головна конференція та виставка сонячної енергетики Центральної та Східної Європи.
Читати повністю >>>
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17-20 квітня 2018 року в Києві відбулися найбільші в Україні заходи в сфері
енергетики, електротехніки, радіоелектронних компонентів, інжинірингу,
промислової автоматизації та світлотехніки: XXII міжнародна виставка
elcomUkraine 2018 і виставка «ЕІА: електроніка і промислова автоматизація».
Беручи до уваги активізацію і подальший розвиток ринку сонячної енергетики в Україні,
паралельно із зазначеними подіями пройшла перша міжнародна виставка SOLAR Ukraine
2018, яка була присвячена питанням генерації та використання сонячної енергії.
Читати повністю >>>
09 - 12 квітня 2019 р. в Києві пройде Друга міжнародна виставка, присвячена
генерації та використанню сонячної енергії в Україні «SOLAR Ukraine 2019». За
останні 5 років сонячна енергетика в Україні трансформувалася в одне з
найбільших і стрімко зростаючих напрямків. У 2016 році введено 100 МВТ, в 2017
– 211 МВТ, у 2018 р. - очікується до 400 МВТ. Станом на 01.10.2017 року в Україні введено в
експлуатацію 183 СЕС загальною потужністю 698 МВт. Читати повністю >>>
09 - 12 квітня 2019 р. в Києві пройде Чотирнадцята міжнародна виставка «EIA:
електроніка і промислова автоматизація 2019». Єдина в Україні виставка
радіоелектронних компонентів, інжинірингу та промислової автоматизації, що
проводиться спільно з найбільшим форумом енергетики, електротехніки
енергоефективності. Читати повністю >>>
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травень
15-18 травня 2019 році в Києві пройде 3-й Міжнародний фестиваль
монтажників та проектантів. Опалення, водопостачання, відновлювані джерела
енергії, сантехніка - «INSTALL FEST UKRAINE 2019». Це Професіинии фестиваль в
Україні для монтажників і проектантів систем опалення, водопостачання та
кондиціювання. Це цілковито новий формат для презентації товару на теплотехнічному і
сантехнічному ринку. Даний формат орієнтовано тільки на професіоналів в категорії
відвідувачів «монтажники і проектанти» та категорію учасників «тільки заводи
виробники/бренди». Організатор: ТОВ «Експо Груп Інтернешнл», ГС «Асоціація
інсталяторів водопостачання, опалення, кондиціювання». Читати повністю >>>
21 травня 2019 року в Києві пройде VI міжнародна конференція аграрних
інвесторів «Agri Invest Forum». Організатор: Всеукраїнська аграрна рада. Для
зручності учасників програма була поділена на три основні частини: бізнес-секцію,
а також фінансову і секцію об’єднаних територіальних громад. У ході бізнес-секції
ключові вітчизняні та міжнародні експерти, народні депутати та аграрії розглядали
проблеми невідшкодування ПДВ при експорті олійних, обмеження імпорту добрив в
Україну та земельної реформи. Читати повністю >>>
23 - 26 май 2019 г. в Киеве пройдет 37 международная выставка ювелирных
изделий «Ювелир Экспо Украина». Ведущая международная выставка ювелирных
украшений, центральное отраслевое событие для всех представителей
ювелирного рынка. Проходящая дважды в году: в мае и ноябре, «Ювелир Экспо
Украина» собирает лучших представителей ювелирной отрасли со всех регионов Украины
и зарубежья. Выставка дает возможность ознакомиться с тенденциями развития
ювелирного искусства, а также приобрести всевозможные украшения из драгоценных
металлов, изделия с бриллиантами и натуральными камнями, эксклюзивные авторские
работы с драгоценными камнями, которые представлены известными компаниями и
частными мастерами-ювелирами. Читать полностью >>>
23 - 26 май 2019 г. в рамках Ювелир Экспо Украина пройдет 25
специализированная выставка аксессуаров и модных украшений «Салон
аксессуаров и модных украшений». Читать полностью >>>
23 - 26 май 2019 г. в рамках Ювелир Экспо Украина пройдет 29
специализированная выставка оборудования для ювелирного производства
«Ювелир Маш Экспо». Читать полностью >>>

24 - 26 травня 2019 р. в Києві пройде Четверта міжнародна виставка
електротранспорту та гібридів «PLUG-IN UKRAINE 2019». У всьому світі
електромобілі та гібриди завойовують симпатії все більшої кількості людей.
Україна не є винятком і знаходиться в загальному тренді бурхливого зростання
продажів електромобілів і підвищеного інтересу до техніки з електричним приводом.
Завдяки цьому з кожним роком стрімко зростає як кількість відвідувачів, так і експозиція
виставки Plug-in Ukraine. Читати повністю >>>
24 - 26 травня 2019 р. П'ятнадцята спеціалізорована виставка велосипедів,
комплектуючих, аксесуарів «Велобайк 2019». Велосипед — не тільки засіб
пересування. А ще це спосіб життя, свобода, фан, адреналін і досить динамічний
бізнес в усьому світі. Що очікує ринок велосипедів у 2019 році в Україні? Що
нового представлять провідні виробники велосипедів і аксесуарів для українського ринку?
Усі тренди велоринку — на традиційній і спеціалізованій виставці VELOBIKE 2019! Читати
повністю >>>

27-29 травня 2019 року в Києві відбудеться VIІI Міжнародна конференція
«UkrCemFor 2019. Цементна промисловість. Найкращі практики. Перспективи
розвитку» Конференція є найбільшою галузевою подією України, яка
відбувається лише раз на 2 роки і об'єднує біля 300 представників компаній та
організацій з понад 12 країн світу. «UkrCemFor 2019» вже у восьме стане платформою, де
зустрінуться ключові гравці цементної промисловості не тільки України, але й Європи.
Читати повністю >>>

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

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

